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PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
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20. julija 1987
Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora so na skupnem zasedanju poslušali:
- ekspoze predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije Dušana Šinigoja ob poročilu o izvajanju družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990.
Ob obravnavi poročila o izvajanju družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1986-1990 je Družbenopolitični zbor
sprejel ugotovitve in stališča, Zbor združenega dela in Zbor
občin pa sta sprejela ugotovitve in sklepe.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli:
- stališča in sklepe ob obravnavi poročila Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije o stanju na področju reševanja problematike onesnaževanja okolja skupaj s temeljnimi cilji in
programskimi usmeritvami političnega in družbenega programa SZDL Slovenije na področju ekologije, energije in
varčevanja.
Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela:
- predlog odloka o pripravi in sprejetju sprememb in
dopolnitev dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od
1986. leta do leta 2000 ter sprememb in dopolnitev družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990;
- predlog za izdajo zakona o odložitvi graditve jedrskih
elektrarn;
- sklepe ob obravnnavi analize izvajanja zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti;
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti z osnutkom zakona;
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju z osnutkom zakona;
- osnutek zakona o ustanavljanju delovnih organizacij, ki
jih ustanavljajo delovni ljudje in civilne pravne osebe;
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti z
osnutkom zakona;
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o rednih sodiščih z osnutkom zakona;
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o javnem tožilstvu z osnutkom zakona;
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodiščih združenega dela z osnutkom zakona.
Družbenopolitični zbor je ob obravnavi teh aktov in analize sprejel stališča.
Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela še:
- predlog zakona o spremembi zakona o proračunu SR
Slovenije za leto 1987;
- predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in od plačil za
storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne
osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev z osnutkom zakona;
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v
družbeni lastnini s predlogom zakona;
- predlog za izdajo zakona o statističnih raziskovanjih,
pomembnih za republiko;
- sklep o obravnavi predloga dogovora o usklajevanju
pogojev in načinov opravljanja gospodarskih dejavnosti s
samostojnim osebnim delom s sredstvi v lasti občanov,
pogodbenih organizacij združenega dela in združevanju v
zadruge;
- sklep ob obravnavi osnutka dogovora o enotnih podlagah za ureditev temeljnih vprašanj ugotavljanja izvora premoženja;
- sklep ob obravnavi osnutka dogovora o solidarni zagoto2

vitvi električne energije SR Črni gori, ker se zaradi varstva
kanjona Tare v njem ne bodo gradile hidroelektrarne;
- sklep ob obravnavi pobude za sklenitev družbenega
dogovora o zagotavljanju sredstev za nakup letal za gašenje
gozdnih in drugih požarov ter motornih jadralnih letal za
izvidništvo;
- sklep k osnutku odloka o izdajo bankovcev za 10.000,
20.000 in 50.000 dinarjev;
- sklep o osnutku odloka o valorizaciji sredstev, ki so jih
vplačale republike in avtonomni pokrajini za leto 1986 za
odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel
območje Socialistične republike Crne gore v letu 1979;
- odlok o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji
pogodbe med SFRJ in SR Romunijo o izogibanju dvojnemu
obdavčevanju dohodka in premoženja;
- odlok o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji mednarodnega sporazuma o olivnem olju in namižnih olivah, 1986;
- odlok o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji konvencije o ustanovitvi evropske organizacije za telekomunikacije
prek satelita »EUTELSAT«;
- sklep o soglasju k statutu Odvetniške zbornice Slovenije;
- sklep o soglasju k samoupravnemu sporazumu o spremembah samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Samoupravne interesne skupnosti za ceste Slovenije in k spremembam in dopolnitvam statuta Samoupravne interesne skupnosti za ceste Slovenije.
Zbor združenega dela in Družbenopolitični zbor sta obravnavala tudi:
- analizo problematike in vprašanj s področja delovno
pravne zakonodaje.
Zbor združenega dela je ob obravnavi analize sprejel
sklepe, Družbenopolitični zbor pa je sprejel stališča.
Zbor združenega dela je sprejel tudi:
- sklep k osnutku zakona o dopolnitvi zakona o deviznem
poslovanju; Družbenopolitični zbor je ob obravnavi osnutka
tega zakona sprejel stališča.
- sklep k osnutku zakona o dopolnitvi zakona o kreditnih
odnosih s tujino;
- sklep k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o posebnih pogojih opravljanja zunanjetrgovinskega
prometa v carinskih conah;
- sklep k osnutku zakona o odložitvi vračila kreditov, ki jih
iz primarne emisije črpa Gospodarska banka Zagreb.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli predlog odloka o izvolitvi članov Sveta
republike. Za člane Sveta republike so bili izvoljeni:
AHČIN dr. Marjan, ARIGLER Adolf, AVBELJ Franc, BAVEC
Anton, BELOPAVLOVIČ Niko, BELTRAM Živa, BIZJAK Stane,
BOJC Majda, BOLDAN Jože, BOLE Dušan, BORŠTNAR Jože,
BUTARA Mihael, CETINSKI Andrej^ Černej dr. Darko, DOLGAN Ervin, DOLNIČAR Ivan, DRUŽINA Olga, GABROVŠEK
Ludvik, GAČNIK Humbert, GANZITI Rudolf, GRIL Danila,
HRAST Silvo, HREŠČAK.Vida, HRIBERNIK Rudolf-Svarun,
JAKAC Božidar, JAKOPIČ Albert-Kajtimir, JANČAR Marija,
JANŽEKOVIČ Ivo, JORDAN-ANČIK Marija, JURCA dr. Leopold,
KASTELIC Olga-Marjetka, KLADIVAR Jože, KOČEVAR FrancCiril, KOŠIR Fani-Meta, KOVAČ Stane, KOVAČIČ Fedor, KRAŠOVEC Stane, KRESE Leopold, KRIVIC Ada, KRMELJ Maks,
KUHAR Anica, LAPAJNE-OBLAK ing. Sonja, LEVSTIK ing.
Jože, LOKOVŠEK Ivan-Jan, MAHNIČ-BRATKO Angelca,
MAKOVEC Stojan, MARKIČ Janko, MIŠICA Vlado, MODIC Lev,
MRAVLJA Ciril, NOVAK Ante, NOVAK dr. Franc, OCEPEK
Lojzet OŽBOLT Jože, PAVLIČ dr. Stane, PAVLIČIČ Jože, PAVŠIC Štefan, PAVŠIC Vladimir - Matej Bor, PEROVŠEK
France, PIRKOVIČ Franc, PIRKOVIČ ing. Vilma, POTOČNIK
dr. Miha, RAVBAR Jože, RAVNIHAR dr. Božena, RENKO Ivan,
ROS Ivan, RUPENA-OSOLNIK Mara, RUSTJA Franc, RUŽIČ
ing. Mira, SAGAJ Franc, SAMBT Štefan, SIMONIČ Franc,
STOPAR Vjktor, STROPNIK Lojzka, SVETINA Ivo, ŠEGEDIN
dr. Ruža, ŠVARA Dušan, TOMIČEVIČ Fani, TOMINŠEK dr.
Teodor, TRAVEN Terezija, VILFAN Marija, VODE Ferdinand,
VOLJČ Ignac, VRABIČ dr. Mira, VRŠČAJ-HOLY Zima, ZLATNAR Mirko, ZUPANČIČ Marija, ZAUCER Andrina, ŽEN Jakob,
ŽGANK Nestl, ŽOKALJ Alojz.
Vsi trije zbori so sprejeli tudi:
- predlog odloka o razrešitvi člana izvršnega sveta Skupšporočevalec

čine SR Slovenije in predsednika Republiškega komiteja za
energetiko; dolžnosti člana Izvršnega sveta, Skupščine SR
Slovenije in predsednika Republiškega komiteja za energetiko je bil razrešen Pavle Kune.
- predlog odloka o izvolitvi člana Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in imenovanju predsednika Republiškega
komiteja za energetiko; Gvidon Kaci je bil izvoljen za člana
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in imenovan za predsednika Republiškega komiteja za energetiko.
- predlog odloka o razrešitvi Saše Skulja dolžnosti
namestnika predsednika Republiškega komiteja za industrijo
in gradbeništvo.
- predlog odloka o imenovanju mag. Jožeta Šantavca za

namestnika predsednika Republiškega komiteja za informiranje.
- predlog odloka o razrešitvi Nikolaja Zimska dolžnosti
viceguvernerja Narodne banke Slovenije in namestnika
guvernerja Narodne banke Slovenije, s 1. septembrom 1987.
- predlog odloka o imenovanju Franca Mazija za namestnika javnega tožilca SR Slovenije.
- predlog odloka o razrešitvi dr, Tjaše Strobl-Kragelj dolžnosti pomočnice Družbenega pravobranilca samoupravljanja
SR Slovenije.
- predlog odloka o imenovanju Franca Lengarja za
namestnika javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Mariboru.

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS
UGOTOVITVE IN STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1986-1990
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je ob obravnavi Poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o
izvajanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 na seji
20. 7.1987 na podlagi 74. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednje
UGOTOVITVE IN STALIŠČA
Družbenopolitični zbor je ob obravnavi
Informacije Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije o tekočih gospodarskih gibanjih v SR Sloveniji v prvih mesecih leta
1987 na seji 22. 4. 1987 sprejel ugotovitve
in stališča, za katere ugotavlja, da so
skupaj s temi stališči podlaga za nadaljnje aktivnosti.
Zbor ocenjuje, da sedanji sistemski pogoji in ukrepi ekonomske politike ne krepijo samostojnosti in odgovornosti OZD
in zavirajo uveljavljanje tržnega načina
gospodarjenja. Združenega dela za vključevanje v mednarodne ekonomske odnose je vse manj. Devizna likvidnost SFR
Jugoslavije se je v zadnjih mesecih zaostrila do tolikšne mere, da je postala najbolj kritičen faktor v tekočih gospodarskih gibanjih in povzročila, da je ponovno porušeno ravnotežje v gospodarskih
stikih s tujino. Rast proizvodnje in relativno ugodni rezultati nekaterih OZD so
predvsem posledica usmeritve na domači trg in inflacijsko povzročenega povpraševanja. Visoka inflacija, ki že postaja
način gospodarjenja in življenja, vse bolj
sili v iskanje načinov in poti zgolj za preživetje in otežuje usmeritev v razvojno,
tehnično-tehnološko in kadrovsko prestrukturiranje gospodarstva ter sili gospodarstvo, da se obrača k državi kot
tistemu subjektu, ki naj razreši vse probleme. K takemu načinu dela in razreševanja prispeva administrativna logika in
vse pogostejša prevlada državno planskega nad samoupravnim načinom uravnavanja gospodarskih tokov. Z vso resnostjo se pojavlja vprašanje, ali rezultati
tekočih gibanj, ustvarjajo materialno
poročevalec

podlago za uresničevanje planskih ciljev,
opredeljenih z resolucijo in srednjeročnimi in dolgoročnimi plani, oziroma ali
trendi v gibanjih zahtevajo spremembo,
teh ciljev. Zbor meni, da bodo šele šestmesečni rezultati gospodarjenja dali
ustrezen odgovor ali resolucijske naloge
dopolniti oziroma spremeniti, ter da se je
potrebno usmeriti v aktivnostih na uresničevanje resolucijskih ciljev.
Kvalitetna preobrazba gospodarjenja,
razvojna, tehnično-tehnološka in kadrovska prenova gospodarstva je bistvo uresničevanja in nadaljnjega razvoja, socialistične samoupravne družbe. Da bi to dosegli, morajo sistemski pogoji in ukrepi
ekonomske politike kot tudi usklajevanja
družbenega razvoja zagotavljati tako
usmeritev. Zato zbor meni, da je potrebno v sedanjem trenutku razrešiti naslednja vprašanja oziroma prizadevanja celotne družbe usmeriti v:
1. Osnovni cilj razvoja in tekoče ekonomske politike mora biti izvozna orientacija gospodarstva, kajti v mednarodne
ekonomske odnose, soočanje organizacij združenega dela s tehnološko najnaprednejšimi konkurenti in proces stalnega preverjanja in potrjevanja proizvodnih
prgramov na svetovnem trgu, kjer lahko
uspejo le dobri, predstavlja obliko uresničevanja koncepta odprte, sodobne
družbe, obenem pa je izvoz nujen predpogoj zunanje likvidnosti države in njenega ugleda v svetu. Zbor meni, da izvoz,
zlasti konvertibilni, ni več prioriteta, ki bi
bila tudi sistemsko in ekonomsko politično dovolj podprta.
To dokazujejo ocene gibanj n$ področju ekonomskih odnosov s tujino, ki so
sicer zaradi prekinjenih informacijskih
tokov izredno otežene in omogočajo različne razlage. Zbor je že 22. 4. 1987 poudaril, da utegne tak odnos do izvoza
vplivati na likvidnost države, ugotavlja
pa, da temeljni subjekti in poslovne banke zaradi zaostajanja plačil do tujih dobaviteljev izgubljajo ugled pri njih in bonitete na tujih finančnih trgih. Premajhna
ekonomska prislila in dohodkovna moti-

viranost za izvoz na konvertibilno področje in vzpostavitev administrativnega
sistema pravic do uvoza, ne glede na
ustvarjeni devizni priliv, ter praksa, ki
onemogoča samostojno usklajevanje
uvoza z izvozotv v organizacijah združenega dela, v okviru reprodukcijskih povezav, združeneg dela, v okviru reprodukcijskih povezav, med posameznimi temeljnimi subjekti ter med poslovnimi
bankami in sicer v odvisnosti od ustvarjenega izvoza in deviznega preliva, se
odraža na obsegu in kvaliteti izvoza. Nezadosten izvoz otežuje reprodukcijo in
vračanje dolgov.
Dosedanja opozorila Skupščine SR
Slovenije in njene delegacije v Zboru republik in pokrajin glede teh problemov
niso dala rezultatov oziroma nanje ni bilo
ustreznega odziva v smeri dograjevanja
sistema ekonomskih odnosov s tujino.
Tudi ekonomska politika na tem področju ni v celoti sledila tem opozorilom oziroma ni mogla sama po sebi odpraviti
slabosti, ki so v sistemu. Zato zbor meni,
da je potrebno takoj pristopiti k dopolnitvi sistema ekonomskih odnosov s tujino,
zlasti zakona o deviznem poslovanju, kakor tudi spremeniti in dopolniti nekatere
podzakonske akte. Spremembe morajo:
- zagotoviti večjo samostojnost in odgovornost temeljnih subjektov in pooblaščenih bank za realizacijo deviznega
preliva in za plačevanje v tujino ter za
vzdrževanje zunanje likvidnosti, ki bo na
osnovi pravice do plačila zagotovila večjo motiviranost za izvoz na konvertibilno
področje;
- vzpostaviti na nivoju organizacij
združenega dela in pooblaščenih bank
direktno povezavo med izvozom in uvozom, pri plačilu uvoza pa med deviznim
prelivom in odlivom. Na tej osnovi je treba zagotoviti organizacijam združenega
dela tekoče plačevanje uvoza;
- v plačilnem prometu s tujino dati
prioriteto plačilu uvoza za tekoče reprodukcijske potrebe in najnujnejšo modernizacijo tistim organizacijam združenega
dela, ki ustvarjajo devizne prilive. Pri tem
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je treba ukiniti sedanjo prakso določanja
kvot in prioritet s strani Narodne banke
Jugoslavije posameznim pooblaščenim
bankam;
- zagotoviti potrebno samoupravno reprodukcijsko povezovanje organizacij
združenega dela za proizvodnjo, ki je namenjena za izvoz na konvertibilna tržišča
in v okviru samoupravnih sporazumov
uveljaviti pravico do plačila v tujino.
Vzpostaviti je treba tak informacijski
sistem ekonomskih odnosov s tujino, ki
bo zagotavljal dostop do izvirnih podatkov vsem informacijskim službam s tega
področja v republikah in avtonomnih pokrajinah, ki delujejo tako za potrebe odločanja temeljnih subjektov za večji izvoz
in devizni priliv, kot tudi za potrebe učinkovitejšega delovanja tekoče ekonomske
politike. Informacijski sistem mora nemudoma zagotoviti točne in ažurne informacije o tokovih in stantih ekonomskih
odnosov s tujino ter omogočiti dolgoročno časovno primerljivost podatkov. To
zahtevo naj delegacija Skupščine SR
Slovenije v Skupščini SFRJ takoj uveljavlja v Skupščini SFRJ, v SR Sloveniji pa so
za čimprejšnjo konkretizacijo razen Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
odgovorni tudi Narodna banka Slovenije,
Zavod SR Slovenije za statistiko, Služba
družbenega knjigovodstva, Zavod za
družbeno planiranje.
Osnova za oblikovanji konkretnih
predlogov za spremembe in dopolnitve
zakona o deviznem poslovanju so predlogi Gospodarske zbornice Slovenije in
Izvršnega sveta. Te konkretne predloge
je potrebno predložiti kot dopolnilni
predlog k dopolnitvi zakona o deviznem
poslovanju, ki je trenutno v postopku.
Zbor meni, da se mora Zvezni izvršni svet
do teh predlogov opredeliti. Analiziranje
delovanja celotnega sistema ekonomskih odnosov s tujino ne more biti več
izgovor za dolgotrajno odlaganje odločitve o tem, kako zakon spremeniti.
Tudi z ukrepi ekonomske politike je
treba doseči ekonomsko in dohodkovno
motiviranost vseh temeljnih subjektov za
izvoz, zlasti na konvertibilno področje,
predvsem to velja za aktivno politiko tečaja dinarja, ki se mora dosledno oblikovati v skladu z vsemi tremi kriteriji iz
zakona o deviznem poslovanju, še posebej upoštevajoč odnose ponudbe in povpraševanja na deviznem trgu, ter uresničevanje ciljev projekcije plačilne bilance
Jugoslavije.
2. Razčistiti je treba nekatere dileme v
zvezi z kreditno-monetarnim sistemom in
politiko, pri tem pa upoštevati, da mora
biti kreditno-monetarna politika v funkciji tiste proizvodnje, ki se potrjuje na trgu
oziroma je strateškega pomena za drugačen, perspektiven razvojni koncept. Ravno tako je treba razčistiti tudi dileme v
zvezi z vlogo in položajem Narodne banke Jugoslavije, ki mora preiti na opravljanje ustavno določenih nalog. Delegacija
v Zboru republik in pokrajin Skupščine
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SFR Jugoslavije naj zahteva, da se v času
veljavnosti začasnega ukrepa, ki ureja
pokrivanje tečajnih razlik pri Narodni
banki Jugoslavije, razčistijo nekatera
vprašanja v zvezi z njimi, zlasti njihov
obseg in ukrepi za njihovo zmanjševanje
oziroma za preprečevanje nastajanja
novih.
3. Zbor meni, da morajo organizacije
združenega dela čimprej izdelati razvojne koncepte, ki bodo na podlagi ambicioznejših kadrovskih načrtov in usmerjenosti na tuje trge tvorili podlago tehnološki preobrazbi in prestrukturiranju združenega dela ter sloneli na samostojnosti
in odgovornosti gospodarskih subjektov.
Izrednega pomena je širjenje inovacijske
dejavnosti v organizacijah združenega
dela, krepitev razvojno raziskovalnih oddelkov, povezovanje gospodarske in raziskovalne dejavnosti ter ustvarjanje inovacijskega ozračja v družbi. Samoupravna
in poslovna organiziranost mora biti v
funkciji realizacije novih, perspektivnih
razvojnih programov. V razvojnih konceptih mora najti svoje mesto tudi samoupravno in poslovno povezovanje ter
združevanje dela in sredstev na enotnem
jugoslovanskem trgu. V večji meri je treba izkoristiti vse proizvodne zmogljivosti
in na podlagi obstoječih ekonomskih,
tehnoloških, organizacijskih in drugih
novih znanj doseči večje učinke. V takšno zasnovo prestrukturiranja je treba
uveljavljati tudi kriterije investicijske politike, ki so opredeljeni v dogovoru o temeljih plana v smeri uresničevanja z družbenim planom začrtane razvojne politike.
Taka usmeritev gospodarstva in drugih
dejavnosti mora postati temelj kvalitetnejšega vključevanja v mednarodno delitev dela. Taka usmeritev je toliko važnejša, ker si ne bi smeli ustvarjati iluzije, da
bo probleme vključevanja v mednarodno
delitev dela razrešil le sistem ekonomskih odnosov s tujino in ekonomska politika na tem področju.
Prestrukturiranje in ukinjanje neperspektivnih proizvodenj zahteva, da se v
organizacijah združenega dela in v družbenopolitičnih skupnostih čimprej izdelajo ustrezni programi preusposabljanja
in prezaposlovanja. Povečati se mora odgovornost organizacij združenega dela v
predinvesticijskih in predsanacijskih programih in tudi odgovornost samoupravnih interesnih skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti za delavce, ki niso produktivno zaposleni, na način, ki bo zagotavlja/zaposlovanje v novih in izboljšanih
proizvodnih programih, v drobnem gospodarstvu, kajti le produktivna zaposlitev lahko zagotovi socialno varnost delavcev. Zbor še posebej opozarja na nujnost pravočasnega in vnaprejšnjega
ukrepanja pri proizvodnji, ki nima perspektive.
4. Uvajanje novega obračunskega sistema v funkciji realnega prikazovanja in
vrednotenja družbenih sredstev je pokazalo, da so v zakon vključene nekatere

pomanjkljivosti in da ga bo treba na podlagi temeljite proučitve dograjevati, zlasti
v določbah, ki opredeljujejo revalorizacijo sredstev in ugotavljanje ter razporejanje dohodka. Novi obračunski sistem
zahteva, da se vse oblike porabe gibljejo
v okvirih ugotovljenega dohodka za razporeditev. Dosedanji rezultati gospodarjenja terjajo podrobnejšo analizo upadanja akumulacije v dohodku ter ukrepe za
njeno povečanje. Razporejanje dohodka
naj zagotovi takšen delež akumulacije v
dohodku, ki bo ustvaril realno podlago
za razvojno prestrukturiranje gospodarstva. V tem okviru bo potekal tudi razvoj
družbenih dejavnosti, katerih položaj
mora biti v odvisnosti od njihove družbeno razvojne vloge. Ob ugotovljenih možnostih je treba doseči tako usklajevanje
obstoječih programov družbenih dejavnosti in njihovo ustrezno selekcijo, ki bo
zagotavljalo povečan prispevek k družbenemu razvoju in odpravljalo neracionalnosti znotraj njih, kot tudi pospešiti
aktivnosti za racionalizacijo organiziranosti in delovanja samoupravnih interesnih skupnosti. Samoupravne interesne
skupnosti naj nemudoma v sodelovanju z
bančnimi organizacijami racionalizirajo
poslovanje s sredstvi zaradi vzdrževanja
globalne likvidnosti z najmanjšimi stroški. Državno administrativen način urejanja teh odnosov, ki je bil uporabljen letos
z interventinimi predpisi, zavira razvoj in
delovanje sistema svobodne menjave dela in povzroča družbeno neučinkovito zadržanje blokiranih sredstev izven sistema
združenega dela. Zato zbor poudarja, da
se morajo procesi prilagajanja obsega
porabe dejanskim materialnim možnostim izpeljati na samoupraven način v
procesu sporazumevanja med uporabniki in izvajalci. Zbor poudarja, da še vedno
veljajo stališča o ohranitvi doseženega
družbenoekonomskega položaja delavcev v družbenih dejavnostih, ki smo ga
dosegli lani in da je treba z vso odgovornostjo upoštevati opozorila, da ponovno
prihaja do neupravičenih razlik.
Enako velja tudi za splošno porabo,
vključno z zveznim proračunom.
Linearnost in nedodelanost intervencij
na področju delitve dohodka in oblikovanja mase za osebne dohodke sta povzročili nezadovoljstvo in usmerjenost organizacij združenega dela na reševanje
konfliktnih razmer namesto k ukrepom
za učinkovitejše gospodarjenje in poslovanje in s tem na višje doseganje dohodka, ki bi bil podlaga in motiv za stimulativnejše nagrajevanje ustvarjalnega dela
ter boljšega gospodarjenja in upravljanja
z družbeno lastnino. Zato je potrebno
čimprej preiti na samoupravno urejanje
odnosov pri razporejanju dohodka na temelju družbenega dogovora.
5. Zbor meni, da mora Izvršni svet ob
jesenski analizi in pripravi osnutka resolucije za leto 1988 poročati tudi o uresničevanju teh stališč in stališč in sklepov
Skupščine SR Slovenije, ki jih je sprejemala aprila oziroma maja.

poročevalec

UGOTOVITVE IN SKLEPI
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1986-1990
Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije sta ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije o izvajanju družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 19861990 ob upoštevanju stališč Družbenopolitičnega zbora na sejah dne 20. julija
1987 na podlagi 260. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprejela naslednje
UGOTOVITVE IN SKLEPE
/.
Zbor združenega dela in Zbor občin
sprejemata poročilo Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1986-1990 skupaj z ekspozejem Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ob tem
pa ugotavljata, da se še nadaljujejo neugodne težnje v gospodarskih gibanjih,
kar sta zbora ugotavljala tudi že ob sprotnih poročilih Izvršenga sveta o tekočih
gospodarskih gibanjih v začetku letošnjega leta, na nekaterih pomembnih področjih pa se še dodatno zaostrujejo.
Zbora zato poudarjata, da so ugotovitve,
stališča in sklepi k informaciji o tekočih
gospodarskih gibanjih iz aprila in maja
letos še vedno aktualni in jih je treba
vključno s temi ugotovitvami in sklepi
uresničiti. Zbor ugotavljata, da so za temeljito izboljšanje gospodarskih rezultatov nujne nekatere spremembe zakonodaje, zlasti na področju ekonomskih odnosov s tujino.
Zbora posebej poudarjata, da morajo delavci, delovni ljudje in občani v samoupravnih organizacijah in skupnostih
predvsem z opiranjem na lastne moči in z
izrabljanjem vseh razpoložljivih notranjih
rezerv dosledno uresničevati zahtevne
planske cilje in naloge.
II.
Glede na najbolj pereče probleme v
tekoči reprodukciji zbora posebej ugotavljata in poudarjata:
1. Ekonomski odnosi s tujino
Zbora na podlagi številnih opozoril, pobud in predlogov izvoznikov in z njimi
povezanih OZD, bank, GZS, Izvršnega
sveta, opredelitev družbenopolitičnih organizacij in stališč delegatov v skupinah
delegatov in v delovnih telesih ugotavljata, da so bila upravičena opozorila
Skupščine SR Slovenije ob sprejemanju
nove devizne zakonodaje v jeseni 1985,
ne da bi se izpolnile tedaj predvidena
predpostavke in brez celovitih ukrepov
ekonomske politike za spodbujanje izvoznikov za ustvarjanje vedno večjega
deviznega priliva, da nov sistem lahko
povzroči, da se bo izvoz predvsem na
konvertibilna območja zmanjševal.
Izvoz, zlasti na konvertibilna območja,
se zmanjšuje zaradi neučinkovitega sistema administrativne distribucije pravic
in koncentracije odločanja v zveznih or-

ganih in v Narodni banki Jugoslavije. S
tem je pretrgana zveza med ustvarjalnimi
izvoznimi rezultati in iz njih izhajajočimi
pravicami delavcev, ki del dohodka
ustvarjajo na tujih trgih. Prav tako ni zagotovljen neposreden interes izvoznikov
in z njimi povezanih organizacij združenega dela v skupni proizvodnji za izvoz
za povečanje deviznega priliva, kar je
podlaga za razpolaganje z nujno potrebnim dogovorjenim delom ustvarjenih deviz za potrebe lastne reprodukcije (v okviru pravic plačila v tujini). Velike obveznosti do tujine ob zmanjšanju izvoza resno ogrožajo nemoteno proizvodnjo in
zmanjšanje možnosti za poravnavanje
plačil v tujini. Temeljni subjekti in poslovne banke zaradi zaostajanja plačil tujim
dobaviteljem izgubljajo ugled pri tujih
partnerjih in boniteto na tujih finančnih
trgih, kar pomeni, da po nepotrebnem
izgubljajo težko pridobljen položaj v
mednarodnih gospodarskih in finančnih
tokovih. Ocene o dejanskih rezultatih izvoza in uvoza se zaradi prekinjenih informacijskih tokov močno razlikuje, se pa
tudi uporabljao v nasprotju z dejanskimi
razultati kot podlaga za pretežno neučinkovito ukrepanje za pospeševanje izvoza.
Devizna likvidnost SFR Jugoslavije se
je v zadnjih mesecih zaostrila do tolikšne
meje, da je posala najbolj kritičen faktor
v tekočih gospodarskih gibanjih in povzročila, da je porušeno ravnotežje v gospodarskih stikih s tujino. Skupščina Sr
Slovenije je ob pripravi in sprejemanju
projekcije plačilne bilance za letošnje leto zelo resno opozorila, da devizne obveznosti niso pokrite s potrebnimi viri.
Kljub temu ni bilo pomembnejših ukrepov za izboljšanje deviznega priliva, kar
je imelo za posledico zaostritev stanje v
deviznih rezervah tako, da ob polletju
nismo bili sposobni poravnati vseh fiksnih in garantiranih obveznosti. To stanje
in način objave je našo državo, banke in
organizacije združenega dela postavilo
še v težjo situacijo od dosedanje. Zato
zbora terjata, da se v bodoče zagotovi
sprotno in javno obveščanje javnosti in
združenega dela o še tako kritičnih situacijah. Sedanje razmere pa zahtevajo veliko večje napore organizacij združenega
dela za izvoz in devizni priliv, nujne spremembe v sedanjem deviznem sistemu,
preverjanje naše politike normalizacije
zunanje likvidnosti ter sprejem ukrepov
in aktivnosti za izboljšanje nastalega položaja.
Nadaljevanje takšnih posledic izvajanja sistemske zakonodaje o ekonomskih
odnosih s tujino bo ob neučinkovitosti
ukrepov Zveznega izvršenga sveta za pospeševanje izvoza na podlagi izrecnih zakonskih pooblastil še naprej povzročalo
vedno večje zastoje v reprodukciji in nadaljnje zmanjševanje izvoza na konvertibilna območja, preusmerjanje na klirinške trge in v druge vrste poslov s tujino,
ki ne zagotavljajo deviznega priliva. To bi
pomenilo, da v nasprotju z družbenimi
plani podpiramo nesmotrno in ekonom-,

sko neupravičeno povečevanje substitucije uvoza in omogočamo kljub številnim
negativnim izkušnjam ponovno zapiranje
jugoslovanskega gospodarstva. To pa bi
hkrati pomenilo, da bi zaradi ugotovljenih neustreznih zakonskih rešitev pristajali na bistveno odstopanje od planskih
in kongresnih ciljev, da moramo izgrajevati tržno in v svet odprto gospodarstvo,
ki se bo sposobno vključevati na podlagi
lastnega dela in znanja v svetovne gospodarske tokove in na svetovnih trgih
potrjevati svojo vrednost.
Posledica neustrezne zakonske ureditve so tudi bistveno zmanjšana likvidnost
in odlaganje plačila dolgov. Eden od
vzrokov za to je tudi veljavna ureditev, po
kateri je osnovna skrb za devizno likvidnost prenešena od temeljnih subjektov
prek pooblaščenih bank na Narodno
banko Jugoslavije.
Zbora zato predlagata, da se v sistemu
ekonimskih odnosov s tujino s spremembami zakonov in izvršilnih predpisov
omogoči, da se bo:
- zagotavljalo usklajevanje uvoza z izvozom in kreditnih odnosov s tujino v
okviru reprodukcijsko povezanih in soodvisnoh organizacij združenega dela in
poslovnih bank v odvisnosti od ustvarjenega izvoza in deviznega priliva in sposobnosti vračanja tujih kreditov;
- zagotovila večja samostojnost in odgovornost temeljnih subjektov in pooblaščenih bank za realizacijo deviznega
priliva in za plačevanje v tujino ter za
vzdrževanje zunanje likvidnosti, ki bo zagotovila na osnovi pravice do plačila večjo motiviranost za izvoz na konvertibilno
področje;
- vzpostavila na nivoju organizacij
zduženega dela in pooblaščenih bank direktna povezava med izvozom in uvozom, pri plačilu uvoza pa med deviznim
prilivom in odlivom; na tej podlagi je potrebno zagotoviti organizacijam združenega dela tekoče plačevanje uvoza vsaj v
višini dela ustvarjenega deviznega priliva, pri tem pa je potrebno ukiniti sedanjo
prakso določanja kvot in prioritet s strani
Narodne banke Jugoslavije posameznim
pooblaščenim poslovnim bankam;
- zagotovilo potrebno samoupravno
reprodukcijsko povezovanje organizacij
združenega dela za proizvodnjo, ki je namenjena za izvoz na konvertibilno tržišče, in v okviru samoupravnih sporazumov uveljavilo pravico do plačila v tujino;
- zagotovila dolgoročna in stabilna
ekonomska in dohodkovna motiviranost
za izvoz na konvertivilno področje,
predvsem z aktivno politiko realnega tečaja dinarja, ki se mora dosledno oblikovati v' skladu z vsemi tremi kriteriji iz
zakona o deviznem poslovanju, še posebej upoštevajoč odnose ponudbe in povpraševanja na deviznem trgu ter uresničevanja ciljev projekcije plačilne bilance
Jugoslavije, drugi pospeševalni ukrepi"
pa se morajo tekoče realizirati;
- vzpostavil takšen informacijski sistem ekonimskih odnosov s tujino, ki bo

zagotavljal dostop do izvirnih podatkov
vsem informacijskim službam s tega področja v republikah in avtonomnih pokrajinah, ki delujejo za potrebe odločanja
temeljnih subjektov za večji izvoz in devizni priliv ter za potrebe učinkovitejšega
delovanje tekoče ekonomske politike;
omogočiti časovno dolgoročno primerljivost podatkov, po potrebi tudi z določitvijo nove stabilne osnove.
Zbora ugotavljata, da predložena gradiva Zveznega izvršnega sveta ne razrešujeta vseh navedenih osnovnih vprašanj, ki se pojavljajo na področju ekonomskih odnosov s tujino. Zato zbora
pooblaščata delegacijo Skupščine SR
Slovenije v Zboru republik in pokrajin
Skupščine SFRJ, da sproži razpravo in
da uveljavi ključna stališča Skupščine SR
Slovenije v Zboru republik in pokrajin in
pristojnih delovnih telesih zbora ob
obravnavi informacije Zveznega izvršnega sveta o gospodarskih gibanjih in osnutka zakona o dopolnitvi zakona o deviznem poslovanju, ki ga je Skupščini
SFRJ predložil Zvezni izvršni svet.
2. Uveljavljanje tržnih zakonitosti
Zbora podpirata začetek procesa odpravljanja administrativnega določanja
cen. Realnejši odnosi cen, uravnoteženi
na trgu bodo zmanjšali pritisk na inflacijoin omogočili usmeritev na kvalitativne
dejavnike gospodarjenja s posebnim poudarkom na izkoriščanju notranjih rezerv
posameznih organizacij združenega dela. Organizacije združenega dela bodo
morale na osnovi realno ugotovljenih rezultatov odločneje sanirati poslovanje ali
celo ukiniti neperspektivne proizvodne
programe. To je po mnenju zborov edini
način, da se bistveno omeji pritisk na
solidarizacijo izgub, da se doseže postopno izločanje slabih in neperspektivnih proizvodnih programov oziroma njihovo prestruktuiranje. Doseči je treba realno vrednotenje proizvodnih faktorjev.
Glede na izjemno zaostreno situacijo
zbora poudarja'ta, da bi morala delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije uveljaviti, da se zaščitne cene kmetijskih pridelkov določijo istočasno z določitvijo zaščitne cene za pšenico (pariteta)
ter zagotovi prosto oblikovanje cen kmetijskih pridelkov.
Zbora podpirata dosedanje aktivnosti
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v

zvezi s perečo problematiko Železniškega gospodarstva in pooblaščata delegacijo Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, da se zavzema za to, da se nemudoma konča postopek sprejemanja skupnih elementov za oblikovanje cen.
3. Denarno-posojilna politika
Zbora posebej poudarjata, da so stališča v zvezi s kreditno-monetarnim sistemom in kreditno-monetamo politiko ter
vlogo Narodne banke Jugoslavije iz aprila in maja letos še vedno aktualna in jih je
potrebno uresničiti. Zlasti se mora delovanje Narodne banke Jugoslavije uokviriti v njeno ustavno vlogo. Narodne banke
ne bi smele opravljati funkcij poslovnega
bančništva. V okviru kreditno-monetarnega sistema je treba upoštevati in urejati vse oblike avtonomnega kreiranja denarja, ki so tudi pomemben vzrok inflacijskih gibanj.
Zbora poudarjata, da so na področju
denarno-posojilne politike nujni dodatni
ukrepi, ki bodo spodbudili varčevanje.
Menita tudi, da je treba čimprej v odvisnosti od gospodarskih interesov in interesov varčevalcev (občanov) proučiti
vprašanja, povezana z različnimi možnostmi za zbiranje sredstev občanov za
razširitev materialne osnove organizacij
združenega dela in gospodarske infrastrukture prek obveznic ali drugih vrednostnih papirjev. V ta namen naj poslovne banke v sodelovanju z drugimi zainteresiranimi organizacijami in skupnostmi
proučijo in predlagajo rešitve, ki bi jih
bilo mogoče upoštevati pri koncipiranju
ekonomske politike za prihodnje leto.
4. Delitvena razmerja
Zbora ugotavljata, da se akumulativna
in reproduktivna sposobnost gospodarstva še naprej zmanjšujeta. Zato poudarjata, da je treba v delitvenih razmerjih na
ravni TOZD dosledno upoštevati družbeno dogovorjene skupne osnove in merila
ter z dosledno uporabo mere uspešnosti
razporejati dohodek tako, da se akumulacija poveča. Ob prehodu z interventne
zakonodaje na samoupravno urejanje
delitve osebnih dohodkov zbora poudarjata, da je treba preprečiti kakršnokoli
delitev, ki ne izhaja iz dela in rezultatov
dela.
Zbora ugotavljata, da zaradi zaostrenih
pogojev gospodarjenja in zoženih materialnih možnosti ni možno širjenje pravic

na področju družbenih dejavnosti, isto
velja za vse naloge in pravice pri splošni
porabi vključno s proračunom federacije.
V skupni porabi je treba zagotoviti izpolnjevanje resolucijskih ciljev in pospešiti
proces prestrukturiranja teh dejavnosti,
preveriti sprejete programe, standarde in
normative, racionalizirati izvajanje posameznih dejavnosti ter ob dogovoru o
prednostnih nalogah opredeliti zajamčene oziroma nacionalne programe na posameznem področju in s samoupravnimi
sporazumi o temeljih planov v skladu z
zakonom urediti zagotavljanje sredstev
za njihovo uresničevanje.
III.
Zbora poudarjata, da moramo v SR
Sloveniji izostriti odnos do predlogov za
dograjevanje gospodarskega sistema in
ukrepov ekonomske politike na ravni federacije ter zavračati kompromise, ki ne
vodijo iz krize, hkrati pa se v republiki
odločno zoperstaviti vsem pritiskom, ki
pomenijo ohranjanje položaja posameznega subjekta na račun inflacije, neučinkovitosti, nizke produktivnosti in negospodarnega ravnanja.
Po mnenju zborov ostaja inflacija eden
bistvenih gospodarskih in družbenih problemov. Temeljni pogoj za uspešnejše
gospodarjenje in pospešitev varčevanja
je zaustavitev inflacije in njeno odločnejše znižanje. Zato zbora posebej podpirata oblikovanje celovitega protiinflacijskega koncepta. Inflacije se je treba lotiti
zlasti pri njenih vzrokih (premajhna mednarodna odprtost gospodarstva, odsotnost tržnih kriterijev, neopravičeno pokrivanje izgub, neučinkovitost investicij,
nekontrolirana emisija) ne pa le pri njenih posledicah (rast cen, naraščanje stroškov, avtomatizem pri porabi).
Naloge, ki izhajajo iz doslej sprejetih
stališč, usmeritev in sklepov Skupščine
ter iz teh ugotovitev in sklepov pa tudi iz
številnih pobud in predlogov iz skupin
delegatov in delovnih teles, so zelo zahtevne. Zato zbora nalagata Izvršnemu
svetu, da ob jesenski analizi in pripravi
osnutka resolucije za leto 1988 poroča o
uresničevanju sprejetih sklepov in usmeritev skupščine ob obravnavah aktualne
gospodarske problematike v letošnjem
letu.

STALIŠČA IN SKLEPI
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije o stanju na področju reševanja onesnaževanja okolja skupaj s
temeljnimi cilji in programskimi usmeritvami političnega in družbenega programa
SZDL Slovenije na področju ekologije, energije in varčevanja '
Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o stanju na področju
reševanja onesnaževanja okolja skupaj
s temeljnimi cilji in programskimi usmeritvami političnega in družbenega programa SZDL Slovenije na področju ekologije, energije in varčevanja na sejah
Zbora združenega dela, Zbora občin in
Družbenopolitičnega
zbora
dne
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24. 6. 1987 in 20. 7. 1987 na predlog Komisije SR Slovenije za varstvo človekovega okolja sprejela
STALIŠČA IN SKLEPE
l.
1. Skupščina SR Slovenije ugotavlja,
da smo v SR Sloveniji s premajhno od-

ločnostjo odpravljali vzroke za prekomerno onesnaževanje okolja, zaradi česar smo soočeni z resnimi posledicami
ekoloških nesorazmerij. Odpravi vzrokov
in posledic takega stanja je potrebno posvetiti najširšo družbeno skrb in podporo
in zagotoviti odločnejši premik k zmanjševanju neravnovesja med naravnimi in
družbenim razvojem.
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da
poročevalec

velik del odgovornih nosilcev planiranja
- udeležencev Dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1986-1990 pri planiranju in izvajanju pla. nov ne izpolnjuje sprejetih obveznosti na
področju varstva okolja, energetike in
varčevanja. Vrsta nalog se ne izvaja ali pa
se iz finančnih, strokovnih ali drugih razlogov, tudi zaradi neusklajenega planiranja, odlaga.
Zaradi tega se prepočasi uveljavlja načelo, da ima vsakdo pravico živeti in delati v zdravem okolju in ga varovati za bodoče rodove. Spoznani številni ekološki
problemi v republiki, ki jih je opredelila
problemska konferenca SZDL med drugim zahtevajo, da se stroški varstva okolja, v skladu z opredelitvami v družbenih
planih, vgradijo kot del reprodukcijskih
in investicijskih stroškov ter da se ob
bistveno zoženih materialnih možnostih
opredeli jasneje prioritete in dolgoročni
program sanacije okolja. Opredeliti je
potrebno ekonomske ukrepe v podporo
vsem prizadevanjem varstva okolja. Pri
sanaciji najtežjih ekoloških problemov,
kjer ni drugih ekonomsko sprejemljivih
možnosti, je treba vzpostaviti sistem vzajemnega solidarnega združevanja sredstev. Stroški za te namene naj se upoštevajo kot sestavni del materialnih bilanc.
Ker prve ocene kažejo, da gre za 2-3%
družbenega proizvoda, bo možno le postopno povečevanje sredstev za te namene.
2. Skupščina ugotavlja, da so vzroki za
stanje v okolju tudi v ne dovolj smotrnem
gospodarjenju s prostorom in v premajhnem upoštevanju prostora kot omejitvenega dejavnika razvoja. Kljub jasno opredeljenim ciljem in zakonski ureditvi še
vedno ne obvladujemo zemljiške politike,
varovanja obdelovalne zemlje, urbanizacije, sanacije degradiranih območij in
urejevanja proizvodnih območij. Del razlogov za nezadovoljivo stanje je tudi v
tem, da so sprejeti plani občin nepopolni
oziroma njihove prostorske sestavine niso v celoti pripravljene v skladu s prostorsko zakonodajo. V takih primerih so
onemogočeni zakoniti posegi v prostor,
niso pa preprečeni nezakoniti posegi.
Tudi priprave in sprejem prostorskih izvedbenih aktov občin kasnijo v pretežni
meri zaradi tega, ker so neusklajene materialne možnosti in potrebe po prevladujočih lokalnih interesih (in ozkem sektorskem pristopu). To vprašanje naj se prouči ob obravnavi poročila Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije o urejanju prostora.
3. Skupščina ugotavlja, da se prepočasi uveljavlja spoznanje o naravni omejenosti energetskih virov, da so dosedanje aktivnosti nosilcev planiranja na področju energetike, zlasti varčevanja in
varstva okolja nezadovoljive in da še ne
dajejo v družbenih planih začrtanih
usmeritev. Temu se pridružuje še neusklajeno ukrepanje tekoče ekonomske politike.
Skupščina zaradi tega poudarja, da je
treba (tudi v skladu z opozorili Predsedstva SFRJ v letnem poročilu) temeljito
preveriti razvojne možnosti energetike in
vpliv novih spoznanj na načrtovani družbeni razvoj, pri tem pa vztrajati, da je
treba družbeni razvoj usmeriti tako, da
poročevalec

bo rast primarnih energetskih virov čim stem celovitega in rednega spremljanja
manjša (približevanje koncepta ničelne stanja in sprememb kakovosti okolja.
rasti) in da bo družbeni razvoj usmerjati Delni podsistemi so neažurirani in tako
tako, da bo rast primarnih energetskih še ne dajejo osnove za pravočasno ukrevirov čim manjša (približevanje konceptu panje ob negativnih pojavih v okolju. Zaničelne rasti) in da bo družbeni proizvod to je nesporna zahteva za vzpostavitev
letno naraščal hitreje kot končna energi- katastra vseh virov onesnaževanja in
ja. Delno lahko k temu prispeva tudi učinkovitega sistema za identifikacijo ter
ustreznejša politika cen. Zato je treba informiranje o ravnanju, odstranjevanju
uveljaviti ekonomske cene energije kot ter odlaganju nevarnih snovi, še posebej
selektivni kriterij za preobrazbo energet- posebnih odpadkov, o emisijah in imisisko neustreznih programov, pripraviti jah škodljivih snovi v ozračju, voda in tla,
programe za njihovo prestrukturiranje ali o hrupu, itd. Sistem mora omogočiti
pa s skupnim planiranjem in združeva- učinkovito preventivno delovanje in bolj
njem sredstev zagotavljati delovanje nuj- sistematično reševanje ekoloških vpranih, čeprav energesko zahtevnih pro- šanj, s tem pa bodo dane tudi potrebne
gramov.
podlage za oblikovanje ekonomskega siOb tem se je treba v jugoslovanskem stema zbiranja sredstev za reševanje
prostoru dogovoriti o skupnem izkoriš- ključnih ekoloških sanacij. Zagotoviti je
čanju primarnih virov energije republik in potrebno sprotno informiranje in ob tem
za pridobivanje energije na najbolj go- uveljaviti odgovornost pri posredovanju
spodaren način za vse uporabnike. Do- informacij ali širjenju dezinformacij, ki
govor je potreben tudi o enotnih izhodiš- iahko pomenijo tudi vznemirjanje javčih za sovlaganje v energetske zmoglji- nosti.
vosti na osnovi kreditnih odnosov ali na
7. Skupščina ugotavlja, da pri nas doosnovi skupnega prihodka oziroma do- slej - razen delnih študij na posameznih
hodka s pravico sodelovanja pri upravlja- ogroženih območjih (Celje, Zasavje, Menju takih objektov in o možnosti tehnič- žiška dolina - Ravne, Titovo Velenje,
no-tehnološke povezanosti in družbeno- Ljubljana, Tolmin) - niso bile opravljene
ekonomske soodvisnosti energetskih go- celovite in sistematične raziskave o vplispodarstev v republikah in avtonomnih vih ekoloških dejavnikov na zdravje in
pokrajinah.
ogroženost prebivalstva. Zato je treba v
4. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, preventivni zdravstveni dejavnsti:
a) sistematično ugotavljati zdravstveno
da so posamezni ukrepi varstva okolja,
še posebej tisti, ki se nanašajo na ones- stanje prebivalstva in ogroženost po ponaževanje preko republiških in državnih sameznih območjih zaradi onesnažemeja takšne narave, da zahtevajo okrep- vanja;
b) ugotavljati ogroženost v prometu zaljeno medrepubliško in meddržavno sodelovanje, vključno s pospešenim izvaja- radi delovne dnevne migracije, lokacije
njem mednarodno sprejetih obveznosti delovnih mest, šol, vrtcev in rekreacijskih
in medrepubliških dogovorov med priza- površin na onesnaženih območjih;
c) ugotavljati ogrožnost zaradi različdetimi.
5. Skupščina SR Slovenije se zavzema nih škodljivih vplivov na delovno mesto
za razdelavo in poostritev instituta odgo- in v delovnih procesih;
č) ugotavljati ogroženost zaradi različvornosti. Opustitev nalog varstva okolja,
opredeljenih z zakoni, podzakonskimi in nih virov sevanja;
drugimi predpisi ter s samoupravnimi ter d) zagotavljati nadzor in spremljanje
planskimi akti organizacij in skupnosti, ki vsebnosti različnih kemikalij, zlasti pesticidov v postopku pridelovanja in predelaima za posledico nastajanje škode na
ve hrane.
dobrinah splošnega pomena in ogrožanje človekovega zdravja, se mora v bodoV ta namen morajo svoje plane in proče sankcionirati tudi z uvedbo postopkov grame preveriti in uskladiti predvsem izsanacije oziroma prepovedi dejavnosti. S
vajalci v osnovnem zdravstvenem vartem bi se tudi za podrčje varstva okolja
stvu.
uredil enak postopek, kot je to sistemsko
Na podoben način je potrebno zagotourejeno za druga področja družbenoekoviti v raziskovalnih in drugih organizacinomskih dejavnosti pri uresničevanju nji- jah sistematično spremljanje stanja živalhovih razvojnih nalog.
stva in rastlinstva.
Skupščina SR Slovenije podpira akcijo
8. Raziskovalno delo mora postati biIzvršenga sveta Skupščine onesnaženostvena in nezamenljiva opora vsem desti in ogroženosti okolja v SR Sloveniji, ki javnostim, ki vplivajo na okolje in sicer v
se naj nadaljuje z okrepljeno zavzetnostdružbenem planiranju, pripravljanju sajo, pa tudi s pomočjo občinskih in menacijskih razvojnih programov, razvijanju
dobčinskih inšpekcijskih organov v sklagospodarstva (tehnološki modernizaciji
du z začrtanim programom. Akcije naj se
in prestrukturiranju), usklajevanju raznih
tekoče usmerjajo na nadzor nad ključnidejavnosti v prostoru in stališč samoumi onesnaževalci okolja ter redno sprem- pravnih dejavnikov. Tako zastavljeno raljanje izvajanja naloženih ukrepov v zvezi ziskovalno delo pa je potrebno osredotos sanacijo, pri čemer naj se, v skladu s
čiti na:
predpisi, strogo sankcionira njihovo nea) razvijanje in povezovanje znanja zaizvajanje tudi s prepovedjo obratovanja.
radi spremljanja svetovnih dosežkov in
Ob tem je potrebno zagotoviti redno obtemeljnih raziskav ter vzpodbujanje interveščanje javnosti o ugotovitvah, izrečedisciplinarnega pristopa pri reševanju
nih ukrepih in doseženih rezultatih.
ekoloških, energetskih in drugih razvoj6. Skupščina ugotavlja, da enako, kot nih problemov;
na drugih področjih izgrajevanja inforb) tekoče in stalno sistematično
macijskih sistemov, tudi na področju var- spremljanje kakovosti in sprememb v
stva okolja prepočasi vzpostavljamo siokolju, namenjeno alarmiranju o kritič7

nih situacijah in incidentih, k proučevanju razmer, pojavov in sprememb v okolju — to je interdisciplinarnemu obravnavanju kakovosti okolja in pogojev za delo
in življenje v njem;
c) konkretno reševanje nalog v zvezi z
varstvom in zboljševanjem okolja s tehnologijo, s sanacijami, s projektiranjem,
s konstruiranjem, s posegi v naravo (rudarjenje, melioracije, regulacije itd.) in z
usklajevanjem z aktivnostmi v širšem jugoslavanskem in mednarodnem prostoru;
d) zagotavljanje odgovornosti znanosti
za strokovna spoznanja in ponujene rešitve ter rezultate.
Potrebno je zagotoviti koordinacijo raziskovalne dejavnost pri reševanju posameznih problemov med institucijami oziroma nosilci raziskovalne dejavnosti in
skupno planiranje ter financiranje iz
združenih sredstev za prioritete, ki so
skupaj dogovorjene in ki se med drugim
nanašajo na področje ekologije, izrabo
alternativnih virov energije, itd.
Prav tako je treba zagotoviti hitrejši
razvoj in uporabo strokovnih znanj na
področju varstva okolja na vseh področjih in na vseh ravneh, še posebej v okviru
posameznih organizacij združenega dela. Zagotoviti je treba neodvisnost in samostojnost takšnega dela ter terjati polno odgovornost za rezultate.
9. Ekološko osveščanje mora postati
sestavina vzgojnoizobraževalnega procesa. Mlado generacijo je treba seznaniti
z realnimi naravnimi možnostmi, ki jih
nudi naša dežela ter s problemi zaradi
dosedanjega razvoja, pa tudi spremeniti
zavest tako, da bo naše vsakodnevno ravnanje prispevalo k novi kvaliteti varstva
in zboljševanja človekovega okolja.
V celotnem sistemu vzgoje in izobraževanja je treba vprašanjem varstva okolja
in energije dati večji poudarek. Na ravni
visokošolskega izobraževanja, podiplomskega in specialističnega študija si
moramo prizadevati za oblikovanje interdisciplinarnih programov. Z njimi bi bilo
moč pridobivati specializirana znanja in
kadre z najvišjo strokovno usposobljenostjo na področju energetike in ekologije, ki bodo uvajali sodobne, našim razmeram prilagojene tehnologije varčne rabe
energije v proizvodne, prometne in druge
procese ter v sodelovanju z domačimi in
tujimi znanstvenimi organizacijami skrbeli za produkcijo novih tehnoloških
znanj in uporabo v praksi.
Na enak način je treba v organizacijah
združenega dela ekološko osveščanje
vključiti v že uveljavljene oblike izobraževanja za sprotne potrebe proizvodnje ali

v okviru družbenopolitičnega izobraževanja oziroma društvenega delovanja.
II.
1. Skupščina SR Slovenije se strinja s
poročilom Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije o stanju na področju reševanja
problematike onesnaževanja okolja in
podpira temeljne cilje in programske
usmeritve političnega in družbenega programa SZDL Slovenije na področju ekologije, in varčevanja, kot družbeno usmeritev o nekaterih strateških vprašanjih našega razvoja in človekovega okolja in
hkrati podlago za dograjevanje in uresničevanje planskih aktov.
Skupščina SR Slovenije se je seznanila
s stališči Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije do načina uresničevanja temeljnih ciljev in programskih usmeritev
političnega in družbenega programa
SZDL Slovenije na področju ekologije,
energije in varčevanja.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj
bi pri pripravi sprememb in dopolnitev
planskih aktov in pri nadaljnjih aktivnostih smiselno upošteval tudi stališča Komisije Skupščine SR Slovenije za varstvo
človekovega okolja glede varstva zraka,
voda, gozdov, varstva pred hrupom, varstva Krasa, odstranjevanja odpadkov in
nevarnih snovi, kmetijstva in urejanja
prostora ter glede zahteve za ponovno
preveritev smotrnosti in ekoloških vidikov izkoriščanja uranove rude v rudniku
urana Žirovski vrh (in ki so razvidne iz
dodatnega poročila komisije k poročilu o
stanju na področju reševanja problematike onesnaževanja okolja, z dne 11. 6.
1987).
2. Izvršni svet naj ob predložitvi osnutka resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije 1986-1990 v letu
1988 predloži poročilo o opravljenih aktivnostih in dodatnih ukrepih udeležencev dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990,
sprejetih za uresničevanje teh stališč ter
program nalog in ukrepov, ki jih je potrebno sprejeti hkrati z resolucijo in bodo
uresničeni v letu 1988.
Izvršni svet naj Skupščini SR Slovenije
poroča o uresničevanju njenih stališč po
potrebi, vendar najmanj enkrat letno ob
predložitvi osnutka resolucije za prihodnje leto. V teh poročilih naj prikaže tudi
uresničevanje sklepov Izvršnega sveta z
dne 11. 12. 1986, s katerimi nalaga konkretne naloge republiškim upravnim organom in organizacijam.
3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj prouči primernost sedanje ureditve

upravno-pravnega nadzora nad izvajanjem zakonov, ki določajo obveznosti varovanja okolja in v primeru potrebe predloži učinkovitejšo organizacijo inšpekcijskega nadzora na posameznih področjih
varstva okolja in v medresorskih povezavah. Pri tem naj oceni možnost in ustreznost ostrejšega ukrepanja inšpekcijskih
služb, ki naj dobijo tudi pravico ustaviti
škodljivo proizvodnjo. Preveri naj organiziranost in kadrovsko sestavo v upravnih
organih in organizacijah, ki so odgovorni
za naloge s področja varstva okolja od.
občine do republike ter glede na izkazane potrebe predlaga odgovarjajoče ukrepe za boljšo organiziranost in za dvig
splošnega nivoja znanja, specialnih
znanj ter za večji pretok znanja znotraj
Jugoslavije in v mednarodnih povezavah.
Skupščina nalaga Izvršnemu svetu, da
prouči, ali so sedanja pravna sredstva za
uveljavljanje pravice človeka do primernih življenjskih pogojev v zdravem okolju
in njegove odgovornosti, da varuje in
zboljšuje okolje za sedanje in bodoče
rodove zadostna, v kolikšni meri jih prizadeti subjekti uporabljajo in ali bi bilo
treba v pravnem sistemu zagotoviti še
kakšne dodatne možnosti za uveljavljanje te pravice.
4. Delegacija Skupščine SR Slovenije v
Zboru republik in pokrajin Skupščine
SFR Jugoslavije naj skupščini poroča o
poteku obravnave predloga Skupščine
SR Slovenije z dne 24. 6. 1987, da se
začne postopek za spremembo srednjeročnega in dolgoročnega družbenega
plana Jugoslavije v zvezi z izgradnjo jedrskih elektrarn.
5. Izvršni svet naj Zveznemu izvršnemu
svetu da pobudo, da se v ustreznih predpisih stroški za varstvo okolja urede kot
del reprodukcijskih in investicijskih stroškov v skladu z opredelitvami v srednjeročnem in dolgoročnem družbenem planu Jugoslavije:
Izvršni svet naj ob izhodiščih za pripravo ekonomske politike za leto 1988 skupaj z delegacijo v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije opredeli ukrepe, ki jih je potrebno sprejeti za
uresničevanje teh stališč na ravni federacije (oproščanje carin, uvozna politika,
denarna in kreditna politika meddržavne
in medrepubliške aktivnosti).
6. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj do konca leta 1987 predloži analizo
tekočih zbiranj podatkov pomembnih za
aktivno varovanje okolja v SR Sloveniji
ter skupaj z informacijskimi službami
skupnega pomena za SR Slovenijo predloži program novih nalog na tem področju.

STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za
izdajo zakona o odložitvi graditve jedrskih elektrarn
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji 20. julija 1987 obravnaval predlog za izdajo zakona o odložitvi graditve jedrskih elektrarn in na podlagi 74. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije sprejel naslednja
STALIŠČA
8

Zbor podpira temeljno zasnovo zakona
o odložitvi graditve jedrskih elektrarn, pri
tem pa meni, da mora Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pri pripravi osnutka
zakona upoštevati:
1. Zakon naj določi, da se do leta 2000
odlaga graditev jedrskih elektrarn v SR
Sloveniji. Posebej naj določi, da se s tem

zakonom prepoveduje tudi vlaganje
sredstev s strani SR Slovenije za graditev
jedrskih elektrarn v drugih republikah in
avtonomnih pokrajinah. Glede na razpravo in pomisleke, ki so bili izraženi v delovnih telesih skupščine o tem, kaj se s
tem zakonom prepoveduje in glede na
razlago, da prepoved graditve obsega
poročevalec

predhodna dela, izdelavo investicijskega
programa, izdelavo tehnične dokumentacije, pripravljalna dela za gradnjo objektov - iz te opredelitve pa izhaja tudi
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, naj
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije do
osnutka oceni ali ne bi kazalo v zakonu
izrecno določiti, da se prepoved po tem
zakonu ne nanaša na spremljanje znanstvenih dosežkov, nadaljnje razvojne raziskave na področju varnega delovanja
jedrske elektrarne, spremljanje in razvoj
novih tehnologij ter izobraževanje kadrov v te namene. Iz naslova zakona naj
bo razvidno, da se odlaga graditev jedrskih elektrarn do leta 2000.
2. Zbor meni, da je potrebno zakon
predložiti še pred spremembo planskih
aktov, saj je bilo v razpravah ocenjeno,

da sprejeti planski akti ne preprečujejo,
da se z zakonom uredijo nekatera vprašanja, ki bodo kasneje terjala spremembo planskih aktov.
3. Zbor meni, da je predvidena ureditev nadzora ustrezna, ker zagotavlja tako
odgovornost Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije pri spremljanju stanja kot
njegovo odgovornost za izvrševanje zakona, Skupščini SR Slovenije pa omogoča, da sproti spremlja izvajanje tega zakona in v skupščini sprejete politike kot
tudi odgovornost Izvršnega sveta za
spremljanje zakona.
4. Glede na to, da bo predloženi zakon
posegal v nekatere že začete obveznosti,
ki izhajajo iz planskih dokumentov SR
Slovenije in nekaterih drugih aktov, naj
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ob

osnutku zakona predloži oceno, kakšne
bodo materialne in druge posledice SR
Slovenije zaradi odloga graditve jedrskih
elektarn, kot tudi poročilo o sedanjem
izvajanju sporazuma med SR Slovenijo in
SR Hrvatsko glede graditve jedrskih elektrarn. Takšna ocena je nujno potrebna,
da bi bila javnost sprotno in pravočasno
obveščena o obveznostih, ki bodo eventualno nastopile z izvajanjem tega zakona. Zato, da bo omogočena kakovostna
in celovita priprava teh ocen, naj Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije predloži posamezne zakonodajne faze tako, da bo
predlog zakona mogoče obravnavati na
sejah zborov Skupščine SR Slovenije v
novembru 1987.
5. Zbor predlaga pristojnima zboroma,,
da predlog za izdajo zakona o odložitvi'
graditve jedrskih elektrarn sprejmeta.

SKLEP
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
predloga za izdajo zakona o odložitvi graditve jedrskih elektrarn
Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije sta ob obravnavi predloga za izdajo zakona o odložitvi
graditve jedrskih elektrarn na sejah dne
20. julija 1987 v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora na podlagi 276. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
sprejela naslednji
SKLEP
1. Predlog za izdajo zakona o odložitvi
graditve jedrskih elektrarn se sprejme.
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije.
Pri pripravi zakona naj upošteva naslednje usmeritve:
- zakon naj določi, da se do leta 2000
odlaga graditev jedrskih elektrarn v SR
Sloveniji. Posebej naj določi, da se s tem
zakonom prepoveduje tudi vlaganje
sredstev s strani SR Slovenije za graditev
jedrskih elektrarn v drugih republikah in
avtonomnih pokrajinah;
- glede na razprave in pomisleke, ki
so bili izraženi v delovnih telesih Skupščine o tem, kaj se s tem zakonom prepo-

veduje in glede na razlago, da prepoved
graditve obsega: prdhodna dela, izdelavo investicijskega programa, izdelavo
tehnične dokumentacije, pripravljalna
dela za gradnjo objektov - iz te opredelitve pa izhaja tudi Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije - naj Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije do osnutka oceni, ali ne bi
kazalo v zakonu izrecno določiti, da se
prepoved po tem zakonu ne nanaša na
spremljanje znanstvenih dosežkov, nadaljnje razvojne raziskave na področju
varnega delovanja jedrske elektrarne,
spremljanje in razvoj tehnologij ter izobraževanje kadrov v te namene;
- iz naslova zakona naj bo razvidno,
da se odlaga graditev jedrskih elektrarn
do leta 2000.
3. Zbora menita, da je potrebno zakon
predložiti še pred spremembo planskih
aktov, saj je bilo v razpravah ocenjeno,
da sprejeti planski akti ne preprečujejo,
da se z zakonom uredijo nekatera vprašanja, ki bodo kasneje terjala spremembo planskih aktov.
4. Zbora menita, da je ureditev nadzora
v predlogu za izdajo zakona ustrezna, ker

zagotavlja tako odgovornost Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije pri spremljanju stanja kot njegovo odgovornost za
izvrševanje zakona, Skupščine SR Slovenije pa ne preprečuje, da sproti spremlja
izvajanje tega zakona in v skupščini sprejete politike.
5. Glede na to, da bo predloženi zakon
posegal v nekatere že začete obveznosti,
ki izhajajo iz planskih dokumentov SR
Slovenije in nekaterih drugih aktov, naj
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ob
predlogu zakona predloži oceno, kakšne
bodo materialne in druge posledice SR
Slovenije zaradi odloga graditve jedrskih
elektrarn, kot tudi poročilo o sedanjem
izvajanju sporazuma med SR Slovenijo in
SR Hrvatsko glede graditve jedrskih elektrarn. Takšna ocena je nujno potrebna,
da bi bila javnost obveščena o obveznostih, ki bodo nastopile Zaradi izvajanja
tega zakona. Zato, da bo omogočena kakovostna in celovita priprava teh ocen,
naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
predlog zakona predloži skupščini za sejo Skupščine SR Slovenije, ki bo novembra 1987.

STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi analize
problematike in vprašanj s področja delovno pravne zakonodaje
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji 20. julija 1987 obravnaval Analizo problematike in vprašanj
s področja delovno pravne zakonodaje
in na podlagi 74. člena poslovnika
Skupščine Sr Slovenije sprejel naslednja
STALIŠČA
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da
analiza problematike in vprašanj s področja delovno pravne zakonodaje celovito in poglobljeno obravnava probleme
s tega področja in zato predstavlja kvaliporočevalec

tetno izhodišče in usmeritev za izboljševanje prakse kot tudi za nadaljnje dograjevanje sistema delovno pravne zakonodaje, k čemer pa bi bilo smotrno pristopiti šele po spremembi ustave in zakona o
združenem delu.
Zbor podpira stališča, predloge in pobude, ki se v analizi nanašajo na spreminjanje zakona o združenem delu in meni,
da jih je treba upoštevati kot prispevek v
javni razpravi o spremembah in dopolnitvah zakona o združenem delu. Zbor odklanja tiste preglede, ki se zavzemajo za
celovito in enotno urejanje delovnih razmerij na zvezni ravni, kakor tudi težnje k
prenormiranosti na tem področju, ki se

kažejo v nekaterih predlogoh za spremembe in dopolnitve zakona o združenem delu.
Ob tem zbor poudarja, da je treba pri
nadaljnjem dograjevanju delovno-pravnega področja posebno pozornost posvetiti razmejitvi med zvezno in republiško zakonodajo. Zvezni zakon naj ureja
le tiste institute in njihov obseg, ki jih
federacija v skladu s svojimi pristojnostmi enotno ureja na vsem območju SFRJ,
republiška zakonodaja pa naj opredeli
temeljne pravice, obveznosti in odgovornosti vseh samoupravnih in drugih subjektov n@ delovno-pravnem področju. Pri
dograjevanju zakonodaje mora biti jas9

nejša ločnica med vsebino zakonskega
in samoupravnega urejanja delovnih
rzmerij. Pri tem je potrebno težiti k temu,
da se zakonske določbe lahko uporabljajo neposredno; pri dograjevanju samoupravnih aktov pa prekiniti s prakso prepisovanja ustavnih in zakonskih določb in
se omejiti predvsem na ureditev tistih
vprašanj, ki zadevajo ureditev konkretnih
in specifičnih vprašanj v organizacijah
zduženega dela.
Zbor meni, da je najustrezneje temeljna vprašanja medsebojnih odnosov delavcev urediti v aktu, ki ga delavci sprejemajo z osebnim izjavljanjem, vse nadaljnje urejanje in izvedbena vprašanja pa v
drugih samoupravnih splošnih aktih, ki
jih sprejemajo delavci v delavskem svetu.
2. Zbor meni, da je potrebno pristopiti
k uveljavitvi stališč in sklepov skupščine
SR Slovenije ob obravnavanju Poročila o
uresničevanju politike v SR Sloveniji, v
katerih je bilo izrecno poudarjeno, da
morajo zaradi enakopravnega obravnavanja delavcev, delovnih ljudi in občanov
zakoni urejati enotne osnove postopkov

za uveljavljanje tistih pravic, ki sodijo v
okvir samoupravnega urejanja. Pri tem je
treba stremeti k takim rešitvam, ki bodo
omogočale učinkovitejše odločanje o
pravicah delavcev iz delovnega razmerja.
Potrebno si je tudi prizadevati pri'dopolnjevanju zakona o združenem delu, da se
zmanjša število stopenj odločanja v disciplinskih zadevah.
3. Ob Poročilu o preobrazbi vzgoje in
izobraževanja se je Skupščina SR Slovenije že opredelila za zelo omejeno uporabo instituta z delom pridobljene delovne
zmožnosti. Zbor predlaga, da se zakonodajo dograjuje v smeri bistvenega zožanja uporabe tega instituta, pri čemer naj
bo dolgoročni cilj njegovo odpravljanje,
pri dograjevnju delovne zakonodaje pa je
treba zagotoviti večjo vlogo znanja in
inovativnosti tako pri zbiri kandidatov kot
pri prerazporeditvi na zahtevnejša dela in
naloge. Prav tako je bila že sprejeta opredelitev, da je pripravništvo usposabljanje
delavca za samostojno opravljanje dela,
za katero se je izobraževal, zato v praksi
ne bi smelo prihajati do vsebinsko dru-

gačnih opredelitev.
Zbor podpira dosedanjo zakonsko ureditev pri sklenitvi delovnega razmerja da
je treba za vsako delovno mesto zagotoviti oglas oziroma razpis.
Pri urejanju vprašanj dela nad polnim
delovnim časom in uporaba 30 urne
omejitve tega dela, zbor podpira varovanje ustrezne zgornje meje. Zbor meni, da
predlogi po širši ureditvi možnosti uvedbe primerov dela prek polnega delovnega časa niso sprejemljivi, predvsem z vidika humanizacije dela in varovanja delovcev pred predčasnim zmanjševanjem
njihovih delovnih in življenjskih zmožnosti.
Glede širitve pooblastil poslovodnih
organov in delavcev s posebnimi pooblastili, da odločajo o posamičnih pravicah,
obveznostih in odgovornostih delavcev
iz delovnega razmerja (razporejanje delavcev, disciplinsko reagiranje, pavšalna
odškodnina, suspenz, ocenjevanje delavčeve uspešnosti kot podlage za nagrajevanje) zbor meni, da jih kaže podpreti,
vendar vsebino še temeljito proučiti.

SKLEPI
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnani analize problematike
in vprašanj s področja delovno pravne zakonodaje
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na svoji 16. seji dne 20.
julija 1987 obravnaval analizo problematike in vprašanj s področja delovno
pravne zakonodaje in na podlagi 260.
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednje
SKLEPE
1. Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije meni, da pomeni analiza problematike in vprašanj s področja delovno
pravne zakonodaje strokovno poglobljeno in kvalitetno podlago in izhodišče za
nadaljnje dograjevanje sistema delovno
pravne zakonodaje na republiški in zvezni ravni ter za razčiščevanje konkretnih
vprašanj s samoupravnimi splošnimi akti
v združenem delu. Glede na to, da pomeni zakon o združenem delu sistemski temelj urejanja delovnih razmerij in ima
najpomembnejši vpliv na nadaljnji razvoj
delovnega prava in položaj delavcev v
združenem delu zbor meni, da je potrebno ugotovitve in predloge iz analize
ustrezno upoštevati kot podlago za kritično presojo že predlaganih sprememb
in dopolnitev tega zakona in kot izhodišče za njegovo nadaljnje dograjevanje.
Zato je potrebno tudi ta stališča in predloge upoštevati kot sestavni del javne
razprave o tistih spremembah in dopolnitvah zakona o združenem delu, ki se nanašajo na medsebojna razmerja delavcev
v združenem delu.
2. Zbor meni, da je potrebno z nadaljnjimi spremembami sistema delovno
pravne zakonodaje omogočiti zlasti uresničevanje neodtujljivih pravic delavcev v
združenem delu, njihovo odgovornost za
ekonomsko racionalno gospodarjenje z
družbenimi sredstvi, boljšo organizacijo
dela, večjo mobilnost delavcev, spodbu10

janje pozitivnega odnosa do opravljanja
delovnih nalog ter učinkovitejše varstvo.
Tem ciljem je potrebno slediti pri oblikovanju rešitev v zakonu o združenem delu,
v katerem pa je potrebno urediti le temeljne institute s tega področja ter tako
omogočati republiki samostojno urejanje
delovnih razmerij skladno z doseženo
stopnjo družbenoekonomskega in samoupravnega razvoja in v teh okvirih samoupravno izpeljavo delovnih razmerij v
skladu s specifičnimi potrebami in razmerami v organizaciji združenega dela.
3. Zbor načelno podpira v analizi opredeljene usmeritve za nadaljnje spremembe delovno pravne zakonodaje, pri čemer
pa je pri izpeljavi posameznih delovno
pravnih institutov potrebno upoštevati
naslednja stališča in predloge:
3.1. Glede vračanja razmejitve pristojnosti samoupravnega urejanja delovnih
razmerij v različnih samoupravnih splošnih aktih zbor meni, da bi bila ustreznejša rešitev, da se temeljna vprašanja na
tem področju uredijo v enem temeljnem
samoupravnem splošnem aktu, ki ga
sprejemajo delavci z osebnim izjavljanjem. V zvezi s tem je potrebno dosledno
uveljaviti stališča, naj se zakonske določbe ne prepisujejo v samoupravnih splošnih aktih in jih tudi oblikovati tako, da se
lahko neposredno uporabljajo v praksi.
Podrobneje naj se pravice in obveznosti
iz delovnih razmerij uredijo s samoupravnim splošnim aktom, ki ga lahko sprejema delavski svet. Ob vsebinski utrditvi
samoupravnega sporazuma o združevanju dela delavcev bi bilo možno, da postane razvid del in nalog tehnično organizacijski akt, ki bi omogočal hitrejše prilagajanje sodobnejši organizaciji dela in
ga zato ne bi bilo potrebno sprejemati z
osebnim izjavljanjem delavcev.
3.2. Zaradi enakopravnosti delavcev pri

uveljavljanju pravic in obveznosti iz dela
in po delu bi bilo potrebno, da se zakonsko uredijo enotne osnove postopkov za
uveljavljanje teh pravic. V teh okvirih je
potrebno, da zakonodaja ob urejanju disciplinskega postopka omogoči zmanjšanje stQpenj odločanja. Temeljito proučitev pa terja predlagana razširitev pooblastil poslovodnim organom in delavcem s
posebnimi pooblastili pri odločanju v disciplinskem postopku.
3.3. Širitev instituta sklenitve delovnega razmerja brez oglasa oziroma razpisa
ni sprejemljiva, predvsem z vidika Uresničevanja ustavne pravice, da je vsakemu
občanu pod enakimi pogoji dostopno
vsako delovno mesto.
Zbor meni, da je potrebno z vidika hitrejšega reševanja kadrovske problematike v organizacijah združenega dela še
proučiti predlagano možnost, da zakon
omogoči, da pristojni organ v postopku
izbere kandidate, ki izpolnjujejo pogoje
objave oziroma razpisa, rangira tako, da
bi se prvi kandidat izbral nepogojno, vsi
drugi pa pod pogojem, da prvi v določenem roku ne bi sklenil delovnega razmerja.
3.4. Glede na še vedno prisotne dileme,
ali je pripravništvo zaključna faza izobraževanja ali začetna faza dela, zbor poudarja, da pomeni pripravništvo usposabljanje za samostojno delo po končanem izobraževanju. Zagotoviti pa je potrebno kvalitetne programe in mentorje
za usposabljanje v času pripravništva v
organizacijah združenega dela.
3.5. Zaradi zahtev za prestrukturiranje
gospodarstva in za prehod v inovativno
družbo je institut z delom pridobljene
delovne zmožnosti potrebno že z zakonom bistveno omejiti.
Organizacije združenega dela bi lahko
ta institut uporabile le za konkretna dela
poročevalec

in naloge, kadar ji po tej poti uveljavljeno
znanje zagotavlja enako delovno ustvarjalnost kot izobrazba. Dolgoročno pa bo
v skladu s cilji družbenega razvoja potrebno ta institut opustiti. Da bi dosegli ta
cilj je treba v organizacijah združenega
dela pristopiti k načrtni pripravi in izvajanju programov permanentnega izobraževanja. Tudi v okviru delovno pravne zakonodaje je zaradi izboljšanja nizke izobrazbene strukture zaposlenih v združenem delu in zahtev tehnološkega razvoja
potrebno permanentno izobraževanje
urediti kot pravico in dolžnost delavcev.
V skladu s tem se morata znanje in
izobrazba uveljaviti kot bistvena elementa v sistemu nagrajevanja in napredovaja.
3.6. V okviru zakonskega urejanja delovnega časa zbor podpira selektivno in
postopno skrajševanje delovnega časa, v
odvisnosti od narave in pogojev dela, povečanja produktivnosti in uspešnosti poslovanja organizacije združenega dela.
3.7. Kljub pogostim zahtevam po oprostitvi omejevalnih zakonskih določb o delu nad polnim delovnim časom zbor meni, da je potrebno sedanjo zgornjo mejo
trajanja dela preko polnega delovnega
časa ohraniti. Ob tem pa je potrebno

proučiti možnost preračunavanja mesečne omejitve dela preko polnega delovnega časa na daljše časovno obdobje. Probleme na tem področju naj organizacije
združenega dela rešujejo predvsem s
prerazporejanjem delovnega časa.
3.8. Zakonsko urejanje odmorov in počitkov delavcev bi moralo omogočiti organizacijam združenega dela, da ob upoštevanju varstvenih določb bolj samostojno v skladu z naravo dela in potrebami delovnega procesa, razporejajo odmore, dnevni in tedenski počitek. V zvezi
s tem kaže proučiti pobudo, da se z vidika humanizacije dela, t.i. rekreativni odmor obravnava kot ukrep varstva pri delu
in ne kot del odmora med delovnim
časom.
3.9. V zvezi s predlogi za širitev primerov obligatornega prenehanja delovnega
razmerja in za obvezen izrek prenehanja
delovnega razmerja za najhujše disciplinske kršitve zbor opozarja, da se s tem
zmanjšujejo možnosti upoštevanja subjektivnih okoliščin na strani delavca in
zožuje oziroma onemogoča uporabo načela individualizacije ukrepa.
3.10. Zbor meni, da je potrebno proučiti možnosti širše uporabe instituta dela

na domu, kar bi omogočilo širše zaposlovanje in obenem učinkovito gospodarjenje, saj ne zahteva tolikšnih vlaganj, kot
odpiranje novega delovnega mesta v organizaciji združenega dela. V povezavi z
drugimi zakoni pa je potrebno tudi proučiti problem kooperantskega odnosa,
predvsem z vidika uveljavljanja pravic in
zavarovanja.
4. Zbor nalaga Izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije, da pri pripravi sprememb, in dopolnitev zakona o delovnih
razmerjih ustrezno upošteva mnenja in
predloge, oblikovane ob obravnavi analize v delovnih telesih skupščine in zbora
in v razpravi na seji zbora. Zbor ocenjuje,
da spremembe in dopolnitve, ki bi jih
veljalo uveljaviti, niso tako nujne, da bi
predpise na tem področju dopolnjevali
takoj.
Zbor meni, da je s konkrtnim spreminjanjem zakona o delovnih razmerjih potrebno pričeti po sprejemu sprememb
ustave in zakona o zduženem delu, kar
bo omogočilo uskladitev vseh predlaganih sprememb in organizirano ter le enkratno spreminjanje in dopolnjevanje samoupravnih splošnih aktov.

STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi analize izvajanja
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, predloga za
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti z osnutkom zakona in predloga za izdajo
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju z osnutkom zakona
Družbenopolitični zbor skupščine SR
Slovenije je na seji dne 20. julija 1987 ob
obravnavi analize izvajanja zakona o
zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti, predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti z osnutkom zakona in predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju z
osnutkom zakona na podlogi 74. člena
poslovnika Skupščine gR Slovenije
sprejel naslednja
STALIŠČA
I.Zbor meni, da analiza izvajanja zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti celovito prikazuje
stanje na tem področju ter predstavlja
tudi podlago za njegovo dograjevanje.
Zbor ocenjuje, da so razprave ob tej
analizi in predloženih spremembah in
dopolitvah tega zakona kot tudi zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju pokazale, da je ključno vprašanje,
kako zagotoviti produktivno zaposlovanje oziroma aktivno politiko zaposlovanja, ter s tem v zvezi reševanje ekonomskih in tehnoloških viškov. Aktualizirale
pa so tudi vprašanje ekonomskih spodbud in motivov za odpiranje novih delovnih mest. Usmeritev slovenskega gospodarstva v prestruktiruranje proizvodnje in
programov, v tehnološko obnovo in moporočevalec

dernizacijo je pogojena tudi z razreševanjem teh problemov. Zbor meni, da je
potrebno tem vprašanjem posvetiti vso
družbeno pozornost, kajti če se le-ta ne
bo razreševala bo zaostajanje za temi
usmeritvami povzročilo še večji razkorak
med družbeno opredeljeno smerjo razvoja in dejanskim stanjem ter vodilo k nastajanju novih ekonomskih presežkov.
Pri tem zbor poudarja, da so delavci v
temeljnih organizacijah združenega dela
skupaj z delavci v drugih oblikah povezovanja na podlagi pravice dela z družbenimi sredstvi, ki predpostavlja in zahteva
tudi njihovo dolžnost za stalno povečevanje le-teh, odgovorni za odpiranje novih
delovnih mest in tudi za razreševanje
presežkov delovcev, ki nastanejo zaradi
tehnoloških in drugih izboljšav. Ravno
tako pa so dolžni rja načelih vzajemnosti
in solidarnosti zagotavljati sredstva za
prekvalifikacijo, kot tudi na podlagi pravic iz minulega dela zagotavljati delavcem, ki so postali ekonomski višek, določeno socialno varnost. Zato je potrebno
ustvariti pogoje, da se bodo te načelne
opredelitve dosledno uresničevale. Pri
tem je temeljnega pomena, da se okrepi
odgovornost organizacij združenega dela za odpiranje novih delovnih mest, zlasti na podlagi novih vlaganj za usposabljanje, prekvalifikacijo in prezaposlovanje v okviru statusno in dohodkovno povezanih organizacij združenega dela. Za
razreševanje problemov presežkov
delavcev je potrebno zagotavljati sred-

stva že v temeljnih organizacijah združenega dela oziroma samoupravno združena sredstva organizacij združenega dela,
predvideti ta sredstva v razvojnih programih, omogočiti da se v ta namen uporabi
tudi del stečajne mase, skladov skupnih
rezerv v občinah in republiki kot tudi
samoupravno združena sredsta v skupnostih za zaposlovanje, ter zagotoviti njihovo racionalno in namensko rabo. Pri
slednjem bi morali zagotoviti, da so tudi
ta sredstva neposredno v funkciji produktivnega zaposlovanja oziroma odpiranja novih delovnih mest. Cilj mora biti
torej zagotovitev socialne varnosti delavcev na podlagi njihovega dela in vpeljava
takih mehanizmov, ki bodo tudi delavce,
ki so na odprti brezposelnosti postavile v
položaj, ki jih bo motiviral za ponovno
hitrejšo zaposlitev.
2. Upoštevaje te razprave zbor meni, da
so potrebne tudi dograditve zakona o
zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti. Kljub naporom za aktivno zaposlitveno politiko in z uporabo
vseh možnih ukrepov orgnizacij združenega dela, skupnosti za zaposlovanje in
družbenopolitičnih skupnosti, vedno ne
bo mogoče takoj in v celoti razrešiti vseh
problemov. Zato zbor meni, da je potrebno uveljaviti načela delavske solidarnosti
za zagotavljanje socialne varnosti delavcev, ki pridejo na odprto brezposelnost.
Pravice, ki jih delavci uživajo morajo
izhajati zlasti iz njihovega prispevka k
minulemu delu ter biti v funkciji zahteve,
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da se delavec čimprej ponovno zaposli
ter da ima pri tem aktivno vlogo. Obenem
mora biti nedvoumno spoznanje, da organizacije združenega dela zaradi tega,
ker se odpirajo ugodnejše možnosti za
delavce, ki so prešli na odprto brezposelnost, ne morejo biti razbremenjene odgovornosti za uporabo vseh ukrepov in
potrebnih sredstev za razrešitev presežkov.
3. Zbor ugotavlja, da je mogoče tudi v
sistemu pokojninskega in invalidskega
zavarovanja predvideti nekatere možnosti za razreševanje nastalih problemov

ekonomskih presežkov, ker cilj ni upokojevanje, temveč odpiranje možnosti, da
delavci v skladu s svojimi zmožnostmi
nadaljujejo z delom, je potrebno možnost upokojevanja predvideti rastriktivno
in sicer v okviru sedanje zakonske ureditve, kar predlagana rešitev za predčasno
upokojitev ne zagotavlja. Zato je potrebno proučiti oziroma določiti pogoje za
predčasno upokojitev v skladu z zveznim
zakonom o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja kot
tudi proučiti materialne možnosti za dokup let.

4. Zbor meni, da predloga za izdajo
sprememb in dopolnitev zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in pokojninskem in invalidskem zavarovanju delno opredeljujeta
probleme, ki naj bi jih spremenjena in
dopolnjena zakona razrešila. Predlaga
pa, da zaradi številnih pomislekov iz razprav v delovnih telesih zborov in skupščine, predlagatelj predloži dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev obeh zakonov, ter prouči vse pobude dane v delovnih telesih glede uresničevanja aktivne
politke produktivnega zaposlovanja.

SKLEP
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
analize izvajanja zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,
predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti z osnutkom zakona in predloga za izdajo
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju z osnutkom zakona
Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije sta na sejah
dne 20. julija 1987 ob obravnavi analize
izvajanja zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,
predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti z osnutkom zakona in predloga za
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju z osnutkom zakona ob upoštevanju stališč Družbenopolitičnega zbora, na podlagi 260., 276. in
282. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije sprejela naslednji
SKLEP
/.
1. Zbora podpirata analizo izvajanja zakona o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti s predlogi in mnenji glede urejanja področja zaposlovanja
skupaj z usmeritvami Zveze sindikatov
Slovenije za nadaljnje aktivnosti pri prenovi gospodarstva z'vidika reševanja tehnoloških in ekonomskih presežkov delavcev. Na tej podlagi bo potrebno dograditi
zakon o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti in tudi druge zakone ter usmeriti aktivnosti tako, da bodo
uresničeni cilji produktivnega zaposlovanja in zagotovljena ustrezna socialna varnost v času brezposelnosti.
2. Zbora nalagata Izvršnemu svetu
Skupščine SR Slovenije, da pri nadaljnji
pripravi zakonskih sprememb na tem področju ustrezno upošteva mnenja, pripombe in predloge, oblikovane ob obravnavi analize v delovnih telesih skupščine
in zborov in v razpravi na seji zbora.
II.
1. Zbora ugotavljata, da je predlagatelj
pri pripravi predloga za izdajo zakona o
zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti z osnutkom zakona izhajal iz opredelitev v analizi o izvajanju za12

kona, v kateri je ugotovljeno, da na področju zaposlovanja že nastaja vrsta problemov, ki bodo v bodoče še bolj izraženi
kot posledica zahtev po hitrejšem uveljavljanju razvojne ter tehnično-tehnološke prenove slovenskega gospodarstva,
nujnosti dviga družbene produktivnosti
dela, preseganja sedanje ne dovolj produktivne zaposlenosti ter neustrezne
strukture zaposlenih in zaradi doslednega uveljavljanja tržnih zakonitosti v poslovanju organizacij združenega dela,
kvalitetnejše izvedbe sanacijskih postopkov in v skrajnih primerih tudi hitrejšega
odmiranja neperspektivnih proizvodenj
oziroma proizvodnih programov.
Zaradi takih procesov prestrukturiranja gospodarstva, v katerem bo delo marsikaterih delavcev postalo nepotrebno,
so predlagane rešitve usmerjene predvsem v zagotavljanje višje socialne varnosti delavcem, ki so izgubili delo zaradi
stečaja in zagotavljanje sredstev za pripravo na zaposlitev delavcev s širšo solidarnostjo.
2. Zbora menita, da so predlagane rešitve le del ukrepov na področju zaposlovanja in poudarjata, da celovito razreševanje ugotovljenih problemov zahteva
krepitev odgovornosti delavcev v organizacijah združenega dela za nenehno
usposabljanje, preusposabljanje in prezaposlovanje ter ustvarjanje pogojev za
odpiranje novih delovnih mest v smislu
produktivnega zaposlovanja, ter organizirano razreševanje teh problemov tudi v
okviru statusnih in dohodkovnih povezav
združenega dela. Ta vidik je potrebno
upoštevati pri pravočasni izdelavi kvalitetnih programov razvoja organizacij
združenega dela. Za razreševanje problemov predvidenih presežkov delavcev,
morajo v TOZD najprej uporabiti vsa razpoložljiva sredstva TOZD, kot so sredstva
rezerv, planirana sredstva v sanacijskem
programu, samoupravno združena sredstva v okviru statusnih in dohodkovnih
povezav, sredstva skladov skupnih rezerv
v občini in republiki ter samoupravno
združena sredstva v skupnostih za zapo-

slovanje. Potrebno pa je proučiti tudi
druge možnosti za zagotavljanje materialnih podlag za kadrovsko prenovo v gospodarstvu in za odpiranje novih delovnih mest, možnosti za neposredno aktiviranje sredstev tudi v* smislu samozaposlovanja in oceniti vlogo in uporabo sredstev skladov skupnih rezerv.
Zbora menita, da je glede na mnenja
oblikovana ob analizi izvajanja zakona
potrebno z zakonom zagotoviti, da bodo
rešitve, ki pomenijo predvsem izboljšanje
socialnega položaja ekonomskih presežkov delavcev, uporabljene le v izjemnih
primerih, ko jim z doslednim izvajanjem
ukrepov aktivne politike ni bilo moč zagotoviti ustreznega dela. Obenem naj bodo naravnane tako, da bodo stimulativno
vplivale na čimhitrejše ponovno vključevanje delavcev v produktivno delo.
3. Izvršni svet naj pri nadaljnjem dograjevanju zakona z vidika enakopravnosti
pri uveljavljanju ustavno zajamčene pravice do dela in iz nje izvirajočih pravic,
ponovno prouči-vsnove, višino in trajanje
prejemanja denarnega nadomestila med
začasno brezposelnostjo. Pri tem naj I
oceni utemeljenost odvisnosti obsega
teh pravic od dopolnjene delovne dobe.
Potrebno je tudi objektivno oceniti, ali
predlagano trajanje prejemanja denarnega nadomestila, ne bo nespodbudno
vplivalo na pripravljenost za ponovno zaposlitev.
V zvezi s spremembami v zagotavljanju
sredstev za izvajanje priprave na zaposlitev z najširšo solidarnostjo, je po mnenju
zborov potrebno proučiti vsebino in obseg pooblastila Zveze skupnosti za zaposlovanje pri določanju pogojev, meril in
kriterijev za uporabo teh sredstev ter objektivno oceniti vpliv predlagane ureditve
na uresničevanje odgovornosti organizacij združenega dela za reševanje tehnoloških presežkov.
4. Zbora sprejemata predlog za izdajo
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti, in glede na vsebino pripomb k predlaganim rešitvam nalaporočevalec

gata Izvršnemu svetu, da v skladu s 282.
členom Poslovnika Skupščine SR Slovenije pripravi dopolnjen osnutek zakona.
5. Zbora nalagata Izvršnemu svetu
Skupščine SR Slovenije, da pri nadaljnji
pripravi zakona ustrezno upošteva mnenja. stališča in predloge, oblikovane ob
obravnavi zakona v delovnih telesih
Skupščine in zborov in v razpravi na seji
zbora.
III.
1. Zbora menita, da kaže rešitve v smislu zagotavljanja socialnih varnosti starejšim delavcem, ki jim je prenehalo delovno razmerje zaradi stečaja organizacije združenega dela in ki jih ni več družbe-

no smotrno prekvalificirati oziroma prerazporediti, iskati tudi v okviru sistema
pokojninskega zavarovanja.
2. Zbora ugotavljata, da je ob nadaljnjem dograjevanju zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju potrebno upoštevati, da so v predlogu za izdajo
zakona predlagane rešitve o odmeri
predčasne pokojnine v izrecnem nasprotju z določbo 22. člena zveznega zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki poleg pogojev za predčasno pokojnino glede na starost in pokojninsko dobo, določa tudi ustrezno zmanjšanje pokojnine. V
zvezi s predlagano širitvijo možnosti dokupa let, je potrebno proučiti možnosti

za zagotavljanje potrebnih sredstev za ta
namen tudi iz drugih virbv, na primer
razdelitvene mase po stečajnem postopku.
3. Zbora sprejemata predlog za izdajo
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in nalagata Izvršnemu svetu
Skupščine SR Slovenije, da glede na vsebino pripomb k predlaganim rešitvam,
pripravi dopolnjen osnutek zakona.
4. Zbora nalagata Izvršnemu svetu
Skupščine SR Slovenije, da pri nadaljnji
pripravi zakonskih sprememb ustrezno
upošteva mnenja, stališča in predloge,
oblikovane v obravnavi zakona v delovnih telesih Skupščine in zborov in v razpravi na seji zbora.

STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona
o ustanavljanju delovnih organizacij, ki jih ustanavljajo delovni ljudje in civilne
pravne osebe
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji 20. julija 1987 obravnaval osnutek zakona o ustanavljanju
delovnih organizacij, ki jih ustanavljajo
delovni ljudje in civilne pravne osebe in
na podlagi 74. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednja
STALIŠČA
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja,
da zaradi odprtih vprašanj, ki izhajajo iz
veljavne ustavne in zakonske ureditve
predlagatelj ni mogel v celoti upoštevati
vseh stališč zbora, ki jih je ta oblikoval ob
predlogu za izdajo zakona. Zakon pa
vendarle vsaj zapolnjuje pravno praznino

oziroma bo omogočil ustanavljanje organizacij združenega dela s strani delovnih
ljudi in civilno pravnih oseb ter ga zato
podpira.
2. V skladu z možnostmi, ki izhajajo iz
350. člena zakona o združenem delu je
potrebno urediti poenostavitev postopka
ustanovitve.
3. Izvršni svet naj do predloga zakona
pripravi pregled, katere zakonske in druge predpise bi morali spremeniti (od sistemskih do izvedbenih predpisov) in na
podlagi primerjave med vsebinskimi razlogi za začetek postopka za izdajo zakona predlaga smer dopolnjevanja teh
predpisov oziroma oceni katere predpise
je možno spremeniti v relativno kratkem

času.
4. Zbor nalaga Komisiji Skupščine SR
Slovenije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu, da pripravi možne
predloge glede specifične ureditve vprašanj samoupravnih splošnih aktov in samoupravnih organov v malih organizacijah združenega dela. Ti predlogi naj služijo za naše nadaljnje vključevanje v razprave o spremembah in dopolnitvah zakona o združenem delu.
5. V razpravah o spremembah ustave in
zakona o združenem delu je treba vso
pozornost posvetiti oblikovanju rešitev,
ki bi pripomogle k večji ekonomski motivaciji za vlaganje sredstev občanov v produktivne namene.

SKLEP
Zbora združene ja dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
osnutka zakoni o ustanavljanju delovnih organizacij, ki jih ustanavljajo delovni
ljudje in civilne pravne osebe
Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije sta ob obravnavi osnutka zakona o ustanavljanju delovnih organizacij, ki jih ustanavljajo delovni ljudje in civilne pravne osebe na
sejah dne 20. julija 1987 ob upoštevanju
stališč Družbenopolitičnega zbora, na
podlagi 282. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela naslednji
SKLEP
1. Osnutek zakona o ustanavljanju delovnih organizacij, ki jih ustanavljajo delovni ljudje in civilne pravne osebe se
sprejme.
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet
skupščine SR Slovenije.
3. Pri pripravi predloga zakona naj
predlagatelj prouči in ustrezno upošteva
stališča, predloge in pripombe delovnih
teles zborov in skupščine ter skupin delegatov. Pri tem naj predlagatelj zlasti prouči in upošteva naslednje ugotovitve,
mnenja in predloge:
- osnutek zakona izhaja iz veljavne
zakonodaje (zakon o združenem delu,
zakon o razširjeni reprodukciji in minulem delu, zakon o pridobivanju sredstev

od občanov za razširitev materialne osnove organizacij združenega dela), ta pa
onemogoča predlagatelju, da bi uveljavil
ekonomsko motivacijo občanov, saj ne
zagotavlja revalorizacije vloženih sredstev. Zbora zato menita, da se s takim
zakonom pretežno le izpolnjuje pravna
praznina v zvezi s 350. členom zakona o
združenem delu;
- na podlagi prvega odstavka 350.
člena zakona o združenem delu ima republiški zakon pooblastilo, da predpiše
pogoje in način ustanavljanja delovnih
organizacij po delovnih ljudeh in civilnih
pravnih osebah. Zbora zato menita, da se
v okviru tega pooblastila morajo najti poenostavljene rešitve v celotnem postopku, tako da te ne bi bile ovira za ustanavljanje teh organizacij.
Predlagatelj naj tudi prouči, ali ne bi
bilo smotrno določiti izjemo od možnosti
opravljanja le ene same glavne dejavnosti;
- smotrno bi bilo poudariti, da temelji
ustanavljanje na načelih združevanja dela in sredstev, torej gre za možnost združevanja finančnih in osnovnih sredstev,
pa tudi in zlasti materialnih pravic. V za-

kon bi torej bilo potrebno vnesti elemente povezovanja samostojnega osebnega
dela v sistem samoupravnega združenega dela iz VII. poglavja drugega dela zakona o združenem delu, ob tem pa tudi
upoštevati pravila o združevanju sredstev
po 80. in 81. členu zakona o združenem
delu. Skladno s tem bi bilo koristno na
splošen način opredeliti vsebino pogodbe (samoupravnega sporazuma) o ustanavljanju, ki naj ima vse potrebne elemente, ki jih narekujejo združevalna razmerja. Glede na to, da bo najpomembnejše vprašanje programska zasnova pričakovane organizacije, bi kazalo posebej
opredeliti vlogo znanja in že omenjenih
materialnih pravic;
— zbora ugotavljata, da je pridobivanje strokovnega mnenja za presojo investicij že urejeno v zakonu o razširjeni
reprodukciji in minulem delu;
- do faze predloga zakona je potrebno proučiti predpise, ki za ustanovitelje
organizacije združenega dela predvidevajo razne obveznosti in proučiti, s katerimi i7jemami bi bilo možno postopek
ustanavljanja teh organizacij poenostaviti.

STAUSCA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obračunavanju prispevkov
za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti z osnutkom
zakona
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji 20. julija 1987 obravnaval predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za
zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti z osnutkom
zakona in na podlagi 86. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednja
STALIŠČA
1. Zbor ugotavlja, da je spremembe in
dopolnitve zakona o obračunavanju in
plačevanju prispevkov za zadovoljevanje

skupnih potreb na področju družbenih skupnosti v Skupščini SR Slovenije in ne
dejavnosti potrebno sprejeti, saj je po- le intervencijo za plačevanje prispevkov.
trebno uskladiti sedanje vire za zadovo2. Ob predlogu zakona mora Izvršni
ljevanje skupnih potreb z zakonom o ce- svet
predložiti celovito oceno, kakšne
lotnem prihodku in odhodku.
materialne posledice imajo rešitve iz osPostopek sprejemanja zakona je treba nutka oziroma rešitve, ki jih bo predvidel
izpeljati tako, da bodo omogočene samo- ■ predlog na položaj posameznih družbeupravnim interesnim skupnostim spre- nih dejavnosti oziroma na položaj upomembe ustreznih samoupravnih sploš- rabnikov. Na tej podlagi bo mogoče sprenih aktov. Pri tem zbor ne podpira že jemati dokončne odločitve.
vnaprejšnja razmišljanja o tem, da bi ve3. Zbor meni, da bi razpravo o predloljalo financiranje skupnih potreb za leto
1988 zagotoviti z intervencijskim zako- gu zakona morali povezati s predlogom
nom, še zlasti zato, ker bi to lahko pome- dogovora o skupnih osnovah financiranilo tudi ureditev nekaterih vprašanj iz nja splošnih družbenih in skupnih popristojnosti samoupravnih interesnih treb.

SKLEP
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obračunavanju
in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih
dejavnosti z osnutkom zakona
Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije sta na sejah 20.
julija 1987 ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje
skupnih potreb na področju družbenih
dejavnosti z osnutkom zakona na podlagi 276. in 282. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela naslednji
SKLEP
1. Zbora sprejemata predlog za izdajo
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti z
osnutkom zakona.
Predlog zakona naj pripravi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije.
2. Zbora ugotavljata, da so spremembe republiškega zakona zaradi uskladitve
z zveznim zakonom o celotnem prihodku
in dohodku, ki se nanašajo predvsem na
spremembo virov prispevkov za družbene dejavnosti ter obračunavanja prispev-

kov iz dohodka, potrebne in jih je potrebno čimprej sprejeti, da bo na tej podlagi
možno do konca leta pripraviti spremembe samoupravnih sporazumov o temeljih
planov samoupravnih interesnih skupnosti in ustreznih samoupravnih splošnih
aktov organizacij združenega dela v teh
dejavnostih.
3. Zbora menita, da je potrebno ob
pripravi konkretnih rešitev za posamezne
družbene dejavnosti, predvsem za kulturo, telesno kulturo in zdravstvo, vsestransko proučiti posledice spremembe virov
in osnov za obračunavanje prispevkov na
obseg sredstev za posamezne dejavnosti, na možnosti za izvajanje dogovorjenih programov na občinski in republiški
ravni, na učinkovito delovanje solidarnostnega sistema zagotavljanja sredstev
ter na ekonomski položaj izvajalcev.
4. Zbora priporočata samoupravnim
interesnim skupnostim družbenih dejavnosti, da glede na predlagane spremembe obračunskega sistema čimprej preverijo obseg programov na posameznem
področju, opredelijo prioritetne naloge v
skladu s spremenjenimi možnostmi, te-

mu prilagodijo tudi sistem zagotavljanja
sredstev na načelih solidarnosti in vzajemnosti, tako na ravni občin kot republike.
5. Zbora menita, da bi se o primernosti
predlaganih alternativnih rešitev v osnutku zakona bilo moč opredeliti le na podlagi realnih ocen materialnih posledic
sprememb obračunskega sistema in medrepubliškega dogovora o skupnih osnovah za financirani splošnih družbenih in
skupnih potreb .. i celotno skupno porabo, razporejanje sredstev za posamezne
družbene dejavr jsti in v okviru le-teh.
Zbora nalagata Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da pripravi te ocene do
predloga zakona, v sodelovanju s samoupravnimi interesnimi skupnostmi družbenih dejavnosti pa naj prouči optimalne
rešitve na tem področju.
6. Zbora nalagata Izvršnemu svetu
Skupščine SR Slovenije, da pri pripravi
predloga zakona ustrezno upošteva
mnenja, stališča in predloge, oblikovane
ob obravnavi zakona v delovnih telesih
Skupščine in zborov in v razpravi na seji
zbora.

SKLEP
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
predloga za izdajo zakona o statističnih raziskovanjih, pomembnih za vso
republiko
Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije sta na sejah
dne 20. julija 1987 obravnavala predlog
za izdajo zakona o statističnih raziskovanjih, pomembnih za vso republiko in
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na podlagi 277. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela naslednji
sklep
1. Predlog za izdajo zakona o statistič-

nih raziskovanjih, pomembnih za vso republiko, se sprejme.
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije.
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predporočevalec

lagatelj prouči in upošteva naslednja stališča in predloge:
- proučiti je treba teze, ki vsebujejo nekatere določbe, ki so zgolj deklarativne
narave oziroma opozarjajo na potrebo po
racionalnosti;
- predlagatelj osnutka zakona naj ponovno prouči določbe, ki govore o problematiki večkratnega zbiranja in izkazovanja podatkov, ter jih uskladi z zakonom
o družbenem sistemu informiranja;
- prouči naj se določba 21. teze, ki
govori o pooblastilu Zavoda SR Slovenije
za statistiko. Le-ta ima možnost preveriti
pravilnost posredovanih podatkov in informacij v primeru dvoma na kraju zaje-

ma. Pri tem je treba upoštevati, da je
takšno pravico nujno potrebno vezati na
pogoje, ki jih določa poseben zakon oziroma, da je zbiranje podatkov in informacij v nekaterih primerih lahko povezano z
ustavno in zakonsko zavarovanimi pravicami in je poseganje v te pravice možno
le ob pogojih in na način, ki ga določi
zakon;
- ponovno naj se prouči poglavje, ki
govori o zaščiti podatkov in informacij,
posebno še zaradi tega, kar te problematike še nimamo zakonsko urejene. V zvezi s tem je treba proučiti, kateri podatki in
informacije, dobljeni s statističnimi raziskovanji, niso javni in niso dostopni vsem

subjektom družbenega sistema informiranja, ker predstavljajo določeno tajnost;
- proučiti bi bilo treba tudi določbe 30.
teze ter razmisliti o tem, aH ne bi kazalo
tudi drugih podatkov in informacij, dobljenih s statističnimi raziskovanji, v smislu 2. odstavka te teze opredeliti kot
uradno tajnost in v čimmanjši meri to
urejati s sistemom pooblastil.
4. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj prouči in ustrezno upošteva
mnenja, predloge in pripombe delovnih
teles Skupščine in zborov, pisne pripombe skupin delegatov in razpravo delegatov na sejah zborov.

STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o rednih sodiščih z osnutkom
zakona, predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem
tožilstvu z osnutkom zakona in predloga za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o sodiščih združenega dela z osnutkom zakona
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 20. julija 1987
obravnaval predlog za izdajo zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o
rednih sodiščih z osnutkom zakona,
predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem tožilstvu z osnutkom zakona in predlog za
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih združenega
dela z osnutkom zakona in na podlagi
74. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednja

STALIŠČA
1. Zbor podpira predlagano spremembo v načinu zagotavljanja sredstev temeljnih pravosodnih organov, ki naj zagotovi njihovo učinkovito funkcioniranje
in s tem tudi nemoteno izpolnjevanje njihovih funkcij. Zbor ocenjuje, da se s prenosom obveznosti zagotavljanje sredstev
za njihovo redno delo na republiški proračun spreminja le način njihovega fi-

nanciranja ter da predlagana rešitev ne
posega v razmerja med skupščinami občin in pravosodnimi organi.
2. Zbor meni, da mora biti uveljavitev
novega načina financiranja v okviru sedanjega globala splošne porabe v SR
Sloveniji, zato je treba pri razrešitvi financiranja iskati take rešitve, ki bodo pomenile le prerazporeditev sedanjih virov financiranja splošnih družbenih potreb
med občinami in republiko.

STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga odloka
o pripravi insprejetju sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana SR Slovenije
za obdobje 1986 do 2000 ter sprememb in dopolnitev družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1986-1990
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji 20. julija 1987 obravnaval predlog odloka o pripravi in sprejetju sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje
1986 do 2000 ter sprememb in dopolnitev družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1986—1990 in na podlagi 74.
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednja

poročevalec

STALIŠČA
Družbenopolitični zbor ugotavlja, da je
predloženi odlok skupaj z amandmaji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k
njemu v skladu s sklepom Skupščine SR
Slovenije, ki ge je sprejela 24. junija 1987.
Zbor meni, da so amandmaji, ki spreminjajo roke za pripravo planskih aktov, v
skladu z zahtevo, da je potrebno za pri-

pravo smernic za spremembe in dopolnitve družbenega plana SR Slovenije izdelati analizo razvojnih možnosti, saj bodo
spremembe na področjih, ki so navedena
v odloku imele posledice tudi za spremembo družbenega razvoja na nekaterih
drugih področjih, ki so povezana z njimi.
Zbor opozarja, da bo za uresničevanje
tega odloka potrebna velika družbena in
samoupravna aktivnost.
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IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES

UGOTOVITVE IN STALIŠČA
Skupine delegatov vseh zborov za splošno ljudsko obrambo in družbeno
samozaščito Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o varnostnih razmerah
in drugih notranjih zadevah ter o delu organov za notranje zadeve v letu 1986
Skupščina SR Slovenije je na sejah
zborov dne 18. junija in 18. julija 1986
obravnavala Poročilo Republiškega sekretariata za notranje zadeve o varnostnih razmerah in drugih notranjih zadevah ter o delu organov za notranje zadeve v letu 1985 in sprejela stališča, sklepe in priporočila, objavljena v Poročevalcu št. 19/86.
Skupina delegatov vseh zborov
Skupščine SR Slovenije je na podlagi
enakega poročila za leto 1986 z ozirom
na lanskoletna stališča, sklepe in priporočila zborov Skupščine SR Slovenije
ter na podlagi ugotovitev in priporočil, ki
jih je sprejel Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije, ob obravnavi predlagala, da
se poročilo Republiškega sekretariata
za notranje zadeve o varnostnih razmerah in drugih notranjih zadevah ter o
delu organov za notranje zadeve v letu
1986 obravnava v telesih zborov in
Skupščine SRS in da se razprava konča
na seji skupine delegatov vseh zborov
za SLO in DS.
Stališča, sklepi in priporočila, ki so bili
sprejeti na zborih, so po mnenju delovnih teles še v celoti aktualni in so podlaga za vsesplošno družbeno aktivnost na
tem področju. Delovna telesa so v letošnji razpravi ocenjevala realizacijo stališč, sklepov in priporočil, ugotavljala,
na katerih področjih je bila aktivnost pri
realizaciji teh nalog premalo intenzivna
in opozorila na tista vprašanja, ki kažejo
na potrebo po večji in celoviti aktivnosti
za zagotavljanje ustreznih varnostnih
razmer. Zaradi tega je letošnja obravnava le ena od oblik spremljanja izvajanja
usmeritev iz leta 1986.
Skupina delegatov za splošno ljudsko
obrambo in družbeno samozaščito je na
osnovi razprav v komisijah Skupščine
SR Slovenije za pravosodje za družbeno
nadzorstvo, za vloge in pritožbe, za informiranje in odborov za družbenopolitični sistem vseh treh zborov Skupščine
SR Slovenije sprejela
UGOTOVITVE IN STALIŠČA:
Obravnava poročila o varnostnih razmerah in drugih notranjih zadevah ter
delu organov za notranje zadeve za leto
1986 pomeni nov celovitejši pristop
obravnave varnostnih razmer v SR Sloveniji, saj so bila poleg omenjenega poročila v delovnih telesih skupščine in zborov
obravnavana tudi poročila pravosodnih
in drugih odgovornih družbenih dejavnikov. Pri tem je bilo ugotovljeno, da bi
■morali v bodoče celoviteje obravnavati
vsa tista vprašanja, ki so pomembna za
ocenjevanje varnostnih razmer v SR Sloveniji.
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Ob lanskoletni obravnavi varnostnih
razmer je bilo ugotovljeno, da je potrebno od temeljne ravni do najvišjih organov
stalno spremljati in ocenjevati varnostne
razmere ter na tej podlagi izvajati ustrezne konkretne in pravočasne aktivnosti.
Ugotavljamo, da se ta usmeritev v praksi
nedosledno in večkrat formalno uresničuje. To ne prispeva k realni oceni stanja
in učinkovitejšemu delovanju za izboljšanje varnostnih razmer.
Splošne varnostne razmere se, gledano skozi število prekrškov in kaznivih dejanj ter njihove družbene nevarnosti, v
letu 1986 sicer niso poslabšale. Prepočasno reševanje nakopičenih razvojnih
problemov in tekočih vprašanj ekonomske politike ter zastoji pri uresničevanju
političnega sistema socialističnega samoupravljanja povzročajo vse večjo kritičnost in nezadovoljstvo. Pozitivno je, da
se povečuje družbena kritika negativnih
pojavov, ki poteka v razmerah vse večje
demokratizacije družbenih odnosov in
javnega delovanja, ki se začenja usmerjati tudi v oblikovanje predlogov za iskanje
rešitev za izhod iz krize.
Dinamika negativnih družbenih dogajanj in pojavov ter nezaupanje in nezadovoljstvo delovnih ljudi in občanov, njihovo opozarjanje na pomanjkanje odgovornosti v družbi, zanemarjanje moralnih
vrednot, omejevanje samoupravnih pravic, krepitev etatističnih sil - vse to zahteva, da je obravnava in ocenjevanje varnostnih razmer ter sprotno ukrepanje
stalna naloga delovnih ljudi in občanov
ter vseh družbenih dejavnikov.
Z varnostnega vidika je potrebno računati z zaostritvami pri gospodarjenju z
družbenimi sredstvi in s sredstvi občanov. Spoštovanje ustavnosti in zakonitosti, uveljavljanje trga in učinkovitejše planiranje so temeljni pogoj za izhod iz krize, pa tudi razlog za selekcijo med dobrim in slabim gospodarjenjem. Socialni
položaj delavcev enega dela združenega
dela se bo poslabšal, če ne bodo kolektivi boljše gospodarili. Vse to bo vplivalo
na varnostno-politične razmere. Zaradi
tega je potrebno:
- okrepiti odgovornost slehernega
samoupravnega subjekta za vestno in
dosledno gospodarjenje z družbnenimi
sredstvi in za dosledno spoštovanje dogovorjenih družbenih usmeritev in predpisov. Hkrati je treba odpraviti nepotrebno administrativno poseganje države v
gospodarjenje. To je eden od pogojev za
utrjevanje položaja delavcev kot samoupravljalcev in za zmanjšanje nezadovoljstva delavcev, ki se vse pogosteje izraža v
izsiljenih sestankih, prekinitvah dela ipd.;
- dosledneje uresničevati in razvijati
sistem socialističnega samoupavijanja, v

katerem se mora odraziti mnoštvo usklajenih samoupravnih interesov, kar je osnova sprejemanju družbenih odločitev, ki
bodo tako postale vse bolj odraz potreb
in interesov samoupravno organiziranih
ljudi in občanov, ob upoštevanju širših
družbenih interesov. Pri tem imajo nezamenljivo vlogo družbenopolitične organizacije, še zlasti socialistična zveza kot
politična podlaga delovanja delegatskega sistema, ki mora ne le sproščati pobude in omogočiti odprt, javen dialog d
vseh vprašanjih našega živjenja in razvoja, temveč tudi zagotavljati demokratično
oblikovanje večinskega mnenja do najpomembnejših družbenih vprašanj. To
bo onemogočalo pojave vzpostavljanja
vzporednih poti odločanja - delovanja
zunaj sistema socialističnega samoupravljanja;
- da se poveča zavest o nevarnih posledicah nacionalizma, ki se večkrat kaže
s poveličevanjem lastnosti Slovencev ali
omalovaževanjem pripadnikov drugih
narodov in narodnosti; da se uresničevanje skupnih interesov in nalog v Jugoslaviji ne enači z unitarizmom in centralizmom, kar velja tudi za JLA, ki je skupna
oborožena sila delovnih ljudi in občanov
vseh narodov in narodnosti v Jugoslaviji;
- v procesu demokratizacije povečati
odgovornost in skrb za varstvo svoboščin, pravic in dolžnosti občanov v družbenoekonomskih in družbenopolitičnih
odnosih, v katerih se ustvarjajo materialne in druge možnosti za njihovo uresničevanje, izpopolnjevanje, širjenje in poglabljanje. Brez takšne demokratizacije
bodo tudi v prihodnje odmevne enostranske teze o pravicah in absolutni svobodi življenja in ustvarjanja, ki odklanjajo
vsakršno družbeno organiziranost in
pravno urejenost, kar pa je pogoj urejenih družbenih razmer.
Iz poročila je razvidno, da je bilo v letu
1986 nekoliko več kaznivih dejanj in prekrškov s političnim obeležjem. Vendar je
za ta dejanja na splošno značilno, da se
pojavljajo pretežno v lažjih oblikah kot
posamični verbalni delikti. Na povečano
število tovrstnih dejanj je po mnenju delovnih teles zborov in Skupščine SR Slovenije vplivalo poglabljanje družbenoekonomske krize in družbenopolitičnih
razmer, zaradi česar posamezniki pogosteje javno izražajo svoje nezadovoljstvo.
Kljub večjemu številu dejanj s političnim
obeležjem pa podatek javnega tožilstva
SR Slovenije, da je bilo za kazniva dejanja političnega kriminala v letu 1986 prijavljenih le 11 oseb, kar je za polovico
manj kot v letu 1985, in da so bili v strukturi vseh obtoženih oseb storilci političnih kaznivih dejanj v minulem letu zastopani le z 0,09%, v letu 1985 pa 0,07%,
poročevalec

kaže, da tudi poslabšani delovni in življenjski pogoji niso neugodno vplivati na
zavest delovnih ljudi in občanov. Ne glede na to, da imajo ti delikti večjo odmevnost in obeležje protisamoupravnega in
protisocialističnega ravnanja, le-ti v glavnem zaradi okoliščin, v katerih so storjeni, ne predstavljajo večje družbene nevarnosti, ker niso posledica organiziranega sovražnega delovanja. Kritični pa
moramo biti in preprečevati tudi i/se pogostejše pojave žalitev pripadnikov drugih narodov in narodnosti ter napadov na
ugled in pridobitve NOB ter socialistične
revolucije.
Čeprav je bilo zoper družbeno premoženje odkritih manj kaznivih dejanj kot v
preteklem letu, je povzročena škoda večja. Skrb vzbuja dejstvo, da je med vzroki
za storjena kazniva dejanja še vedno v
ospredju slab odnos do družbenega premoženja, kar pomeni neučinkovito samozaščitno delovanje in zanemarjanje nadzora. Poleg posvečanja večje pozornosti
razvijanju pravih samoupravnih in družbenoekonomskih odnosov ter tržnih zakonitosti bi bilo treba posvečati enako
pozornost tudi na videz drobnim stvarem, zaradi katerih pa lahko nastaja večja
družbena škoda. Tako bi morali odpraviti
slabosti z večjo disciplino in odgovornim
odnosom do družbenega premoženja tudi v delu čuvajske službe, pri neustreznem zavarovanju skladišč in drugih prostorov OZD, malomarnem varovanju prenosa in hrambe večjih vsot denarja ipd.
Kljub nekaterim pozitivnim premikom na
področju varstva družbene lastnine bo
potrebno še mnogo prizadevanj, dopolnitev ustreznih predpisov, ukrepov ekonomske narave, preventivnega delovanja, neposrednega represivnega ukrepanja in vseh drugih aktivnosti, ki lahko
preprečijo ali zmanjšajo škodo na družbenem premoženju. Delovna telesa ugotavljajo, da so odgovorni državni organi v
preteklem letu na tem področju pretežno
uspešno opravili svoje naloge in naj tudi
v bodoče namenjajo svojo pozornost
predvsem težjim oblikam napadov na
družbeno lastnino oziroma na težje oblike gospodarskega kriminala. Odtujevanje družbenega premoženja in malomaien ter neodgovoren odnos do družbene
lastnine nam kažeta, da sistem družbene
samozaščite in preventivne dejavnosti še
ni zaživel v vseh delovnih okoljih. Zato je

potrebno posvetiti več pozornosti preventivni dejavnosti.
Na področju mladinske delinkvence niso bili storjeni pomembnejši premiki na
bolje. Zmanjšano število odkritih kaznivih dejanj, ki so jih storili mladoletniki, in
manjše število obravnavanih mladoletnikov je predvsem posledica selektivnejšega ukrepanja organov za notranje zadeve
zaradi uskladitve kazenske zakonodaje
ob spremenjeni vrednosti dinarja. Zaskrbljujoče je zlasti dejstvo, da se je povečalo število kaznivih dejanj zoper življenje in telo, velikih tatvin, ropov, odvzemov motornega vozila, kar kaže na povečano agresivnost mladoletnih storilcev
kaznivih dejanj. Področje mladoletniškega prestopništva zahteva koordinirano
delovanje subjektov v procesu izobraževanja in vzgoje ter vseh drugih, ki se
ukvarjajo z vprašanji mladine. Ker je tudi
sicer splošna problematika mladine pereča, delovna telesa predlagajo, da se ta
problematika obravnava posebej in celovito in naj se uvrsti v program dela
Skupščine SR Slovenije za leto 1988.
Kljub večjim prizadevanjem celotne
družbe na področju varstva človekovega
okolja se stanje na tem področju prepočasi spreminja. Čeprav so bile naloge
varstva človekovega okolja vgrajene v
dolgoročne planske dokumente ter konkretizirane s srednjeročnimi in letnimi
načrti, z uresničevanjem le-teh ne moremo biti zadovoljni.
Dosledneje se moramo zavzemati za
sprotno kontrolo, spoštovanje predpisov
in za usklajen inšpekcijski nadzor, za
zmanjšanje onesnaženosti in ogroženosti okolja v SR Sloveniji, kar velja tudi za
občinske in medobčinske inšpekcijske
organe, ki jih je treba kadrovsko ter materialno okrepiti.
Varstvo in izboljšanje okolja zahtevata
izvedbo vrste nalog, ki jih bo mogoče
uresničiti le postopoma in načrtno z
usmeritvijo prizadevanj na bistvene, strateške in pereče naloge, pri tem pa pomenijo stališča in sklepi zborov Skupščine
SR Slovenije dobro osnovo za hitrejši in
celovitejši pristop k reševanju varstva ter
zboljševanja človekovega okolja.
Zagotavljanje večje varnosti v prometu
ostaja, še naprej ena od prioritetnih nalog. Število žrtev v prometu terja zlasti
okrepljen nadzor in ustreznejšo kaznovalno politiko ter večjo skrb za ceste in

tehnično stanje vozil. Ob obravnavi te
problematike v letu 1986 so bila sprejeta
stališča, sklepi in priporočila zborov
Skupščine SR Slovenije, v katerih so bile
izpostavljene s področja varnosti v prometu konkretne usmeritve in zadolžitve
posameznih družbenih dejavnikov. Delovna telesa ugotavljajo še posebej zaradi slabšanja razmer na tem področju v
tekočem letu, da je treba te naloge hitreje
in učinkoviteje uveljavljati.
Negativni trend se ohranja tudi pri številu požarov in nešreč pri delu. Med poglavitnimi vzroki za tako stanje so še vedno nedisciplina, rrialomarno izpolnjevanje dolžnosti ter kršitve predpisov. Kljub
nekaterim izboljšanim oblikam preventivnega delovanja zahteva stanje nenehno,
učinkovito ter celovito družbeno skrb.
Delovna telesa poudarjajo, da je na . teh
področjih mogoče doseči ugodnejše rezultate tudi z večjo zavzetostjo in uvelajvIjanjem samozaščitne in varnostne kulture kot sestavnega dela družbene zavesti
ter z drugimi aktivnostmi, ki ne zahtevajo
večjih materialnih vlaganj.
Ob obravnavi ostalih negativnih družbenih pojavov, ki tudi vplivajo na varnostne razmere, se stanje po mnenju delovnih teles glede na leto 1985 ni bistveno
spremenilo. To potrjujejo tudi poročila
pravosodnih in drugih organov, zato bi
morali v okviru že sprejetih ocen in
usmeritev podpirati prizadevanja vseh
odgovornih organov in drugih družbenih
dejavnikov, da s svojimi konkretnimi aktivnostmi tudi v prihodnje uspešno odpravljajo negativne in deviantne pojave.
V prizadevanjih za zagotavljanje ugodnih ins tabilnih varnostnih razmer v SR
Sloveniji je pomembno ustrezno samozaščitno ravnanje vseh delovnih ljudi in
občanov - uskaljena in stalna aktivnost
vseh družbenih dejavnikov pri izvajanju
nalog sprejetih akcijskih programov. Pri
tem imajo posebno mesto organi za notranje zadeve kot strokovna služba, ki bo
v svojem delu uspešna, če bo ustrezno
usposobljena in opremljena. Za te namene je potrebno organom za notranje zadeve, pravosodnim in drugim organom
zagotavljati ustrezna finančna sredstva.
Le tako in z nadaljnjim zagotavljanjem
kakovostnega delovanja in ravnanja bodo ti organi v okviru zakonov in ustave
uspešneje uresničevali svojo družbeno •
funkcijo.

UGOTOVITVE IN STALIŠČA
Komisije za pravosodje in Komisije za družbeno nadzorstvo Skupščine SR
Slovenije ob obravnavi poročil pravosodnih organov za leto 1986
Komisiji Skupščine SR Slovenije za
pravosodje in za družbeno nadzorstvo
sta na skupni seji dne 5. 5. 1987 obravnavali:
- pregled opravljenega dela Vrhovnega sodišča SRS v letu 1986;
- poročilo Sodišča združenega dela
SR Slovenije o delu sodišč združenega
dela v SR Sloveniji za leto 1986;
- poročilo Javnega tožilstva SRS o
delu javnih tožilstev v SR Sloveniji za
leto 1986;
- poročilo o delu javnih pravobranilporočevalec

stev v SR Sloveniji za leto 1986;
— poročilo Republiškega senata za
prekrške o delu sodnikov za prekrške v
SR Sloveniji za leto 1986;
— analizo poročil temeljnih in višjih
sodišč o delu v letu 1986, ki jo je predložil Republiški sekretariat za pravosodje
in upravo ter obravnavala Komisija za
pravosodje dne 8. 6. 1986 in
— poročilo družbenega pravobranilca samoupravljanja za leto 1986, ki ga je
obravnavala Komisija za družbeno nadzorstvo dne 15. 6. 1987.

Komisiji sta po obravnavi navedenih
gradiv sprejeli na skupni seji dne 29. 6.
1987 naslednje
UGOTOVITVE IN STALIŠČA:
1. Vsa predložena in obravnavana gradiva so dobro pripravljena in je zaradi
tega bilo mogoče celovito obravnavati in
ocenjevati stanje, problematiko in usmeritve dela pravosodnih organov v SR Sloveniji in družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije, pa tudi teža17

ve in vzroke, ki preprečujejo večjo učinkovitost dela ter materialne in prostorske
pogoje dela.
2. Vrhovno sodišče SR Slovenije, Sodišče združenega dela SR Slovenije, Javno tožilstvo SR Slovenije, Javno pravobranilstvo SR Slovenije, Republiški senat
za prekrške in družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije, pa tudi temeljna in višja sodišča ter tudi drugi pravosodni organi v SR Sloveniji so v letu
1986 dobro opravili svoje naloge. Ob podatkih o izkazani storilnosti komisiji ocenjujeta, da je tudi po obsegu opravljeno
delo uspešno, zlasti ob ugotovitvi, da je
bilo to delo opravljeno kljub težkemu finančno-materialnemu položaju, v katerem se zlasti temeljni pravosodni organi
nahajajo že nekaj let.
3. Vso podporo zaslužijo v letu 1986
izkazana prizadevanja za povečanje kvalitete dela, hitrejše reševanje starejših zadev, spremljanje družbenih pojavov in
odnosov, aktivno sodelovanje pri številnih analizah in poročilih, vključevanje v
zakonodajne postopke, oblikovanje strokovno in politično argumentiranih pobud
za spremembe zakonov. Pozitivno je tudi
vsestransko vključevanje v aktivnosti organov delegatskih skupščin, državne
uprave, družbenopolitičnih ter drugih
strokovnih in znanstvenih organizacij ter
prizadevanje za boljše izobraževanje pripravnikov in večjo strokovno usposobljenost drugih kadrov, uvajanje računalniško podprtega a pravnega informacijskega sistema, aktivno sodelovanje s sredstvi javnega obveščanja ter prizadevanja
za modernizacijo in racionalizacijo ter
večjo učinkovitost dela v celoti. Navedena prizadevanja in izkazani uspehi so
tehtna podlaga za oceno obeh komisij,
da je bilo leto 1986 eno uspešnejših let
na področjb pravosodja. Ob tem je pomembno, da so vsi navedeni organi pri
svojem delu v celoti upoštevali usmeritve
Skupščine SR Slovenije oziroma njenih
delovnih teles.
4. Komisiji ocenjujeta, da so navedeni
organi prispevali občuten delež k utrditvi
ustavnosti in zakonitosti, varstvu človekovih pravic in svoboščin ter varstvu samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine, k socialistični etiki in morali ter spoštovanju človekovega dostojanstva in njegove osebnosti, varstvu
drugih v ustavi in zakonih varovanih pravic in dobrin, k uveljavljanju odgovornosti ter doslednemu izvajanju delovnih in
drugih obveznosti, kar je pomembno prispevalo tudi k varnostnim razmeram.
5. Kljub ugotovitvi, da ni bilo zaznano
vplivanje na neodvisnost sodišč oziroma
samostojnost javnih tožilcev in drugih organov, komisiji poudarjata, da je potrebno posebej izpostaviti pomembnost doslednega spoštovanja teh ustavnih načel.
6. Komisiji ugotavljata, da se je kljub
zaostreni družbeni situaciji in zapletenim
notranjepolitičnim razmeram kriminaliteta na Slovenskem umirila oziroma je v
zadnjih letih ugotovljeno celo rahlo upadanje.
Pripad zadev na področju gospodarskega kriminala v letu 1986 se zmanjšuje,
pa tudi prizadejana škoda, ki se je sicer v
primerjavi s prejšnjim letom nominalno
povečala, je ob upoštevanju inflacijskega
18

faktorja manjša.
Nekatere oblike kaznivih dejanj zoper
družbeno premoženje opozarjajo, da je
ogrožanje družbene lastnine vprašanje,
ki narekuje stalen in nepopustljiv boj s to
vrsto kriminalitete. Tako pozornost terjajo zlasti tisti napadi na družbeno premoženje, ki imajo težke posledice poškodovanja družbene lastnine.
Odsotnost notranje kontrole, pomanjkljivost samoupravnih splošnih aktov v organizacijah združenega dela, demotiviranost delavcev, odsotnost odgovornejšega ravnanja se odražajo tudi v velikem
številu dejanj, ki dostikrat pomenijo neznatno družbeno nevarnost in pogosto
obremenjujejo pravosodne in druge organe v mnogo večji meri, kot bi si taka
dejanja sicer zaslužila. Ne smemo zanemariti dejstva, da se tudi zaradi tega organi ne morejo bolj angažirati pri odkrivanju in pregonu ter sojenju tistih dejanj,
ki močno ogrožajo družbeno lastnino, so
pa zaradi prikritosti in zahtevnejše problematike v strokovnem smislu težje dokazljiva.
Zaradi učinkovitejšega varstva družbene lastnine je treba okrepiti vlogo delavske kontrole in v vseh okoljih ustvarjati
ugodnejše pogoje za njeno delovanje.
Število ovadb gospodarskih prestopkov je bilo v letu 1986 manjše; pogosto
spreminjanje predpisov prav na področjih, ki so sankcionirana z gospodarskimi
prestopki, pa zamegljuje pravo sliko stanja, tako da ni mogoče oceniti, ali je tudi
tovrstna kriminaliteta v upadu.
Nesporno je, da je pri oblikovalcih zakonov, zlasti na zvezni ravni, pa tudi v
družbi, prisotna usmeritev k izraziti prenormiranosti, sankcioniranju in administrativnem urejanju gospodarskih vprašanj. Delegatske skupščine ter njihova
telesa in gospodarski subjekti na to ves
čas opozarjajo; če se stanje ne bo spremenilo tako, da bodo dane večje možnosti za urejanje gospodarskih zadev ob
upoštevanju ekonomskih zakonitosti, bomo vedno ugotavljali mnoštvo nezakonitosti v poslovanju organizacij druženega
dela. Komisiji ob tem poudarjata, da je
treba tudi na drugih področjih temeljito
proučiti ustreznost oziroma potrebnost
določenih inkriminacij; dosledno se mora upoštevati usmeritev, da se z ustreznimi predpisi predvidi kaznovanje le takrat,
ko se z drugimi, neprisilnimi sredstvi ne
more zagotoviti ustrezno obnašanje subjektov v družbenoekonomskih odnosih.
Ugotovitev, da poteka preko 90% postopkov zaradi gospodarskih prestopkov
na podlagi zveznih predpisov, zahteva
aktivno prizadevanje in sprotno opozarjanje na medsebojno neusklajenost,
ustreznost ter potrebo po dekriminaciji
določenega gospodarskega prestopka
zlasti v zveznih predpisih; v tem pogledu
pa tudi niso zanemarljivi republiški in
drugi predpisi. Največ pogojev za aktivno
spremljanje ustreznosti inkriminiranih
dejanj oz. opustitev, tudi kot kazniva dejanja in prekrške, imajo organi odkrivanja, pregona in sojenja; glede na svojo
strokovnost in vsakodnevno uporabo
zveznih in drugih predpisov v praksi namreč tako neustreznost oziroma neskladnost najlažje ugotovijo. Komisiji se
ob tem obvezujeta, da bosta sprejeta

opozorila v tej smeri posredovali prek
delegatov iz SR Slovenije oziroma delegacije Skupščine SR Slovenije v Skupščino SFRJ za zvezne predpise oziroma
ustreznim nosilcem oblikovanja predpisov na republiški ravni za republiške
predpise in občinskim skupščinam za
predpise občin.
Skokovita inflacija je razvrednotila dinarske vrednostne količine pri vrsti deliktov, ki predstavljajo mejo med temeljnim
hujšim in najhujšim kaznivim dejanjem
oz. gospodarskim prestopkom in prekrškom. Zato bo potrebno nemudoma valorizirati denarne zneske v materialni ka'zenski zakonodaji ter na področju gospodarskih prestopkov in prekrškov; na
vseh področjih kaznovalnega prava pa
težiti k boljši zakonodajni ureditvi normiranja vrednostnih količin.
7. Komisiji ugotavljata, da se na škodo
družbene lastnine pogosto kršijo zakonske in samoupravne norme, da se ne
izvajajo zakonski predpisi ter da je tudi
zakonodaja, ki ureja področje nepremičnin, še nedorečena; zato predlagata Iz- '
vršnemu svetu Skupščine SR Slovenije,
da po temeljiti proučitvi problematike, ki
jo nakazuje poročilo javnega pravobranilstva SR Slovenije, predloži ustrezne
spremembe in dopolnitve zakona o prometu z nepremičninami in zakona o poslovnih stavbah in prostorih. Posebno
pozornost zasluži tudi izvajanje zakona o
pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in
stanovanj v družbeni lastnini, področje
vrednotenja nepremičnin, ob tem pa zlasti problematika izvedenstva in cenilistva. Enako pozornost velja nameniti izvajanju zakona o stavbnih zemljiščih, zlasti skladnosti odlokov o prenehanju lastninske pravice s srednjeročnimi družbenimi plani, ažurnemu sprejemanju prostorskih izvedbenih aktov ter aktivnejšemu samozaščitnemu odnosu do človekovega okolja.
Izvršni svet Skuščine SR Slovenije naj
prouči tudi ustreznost določbe 38. člena
republiškega zakona o stanovanjskih
razmerjih, po katerem je sodišče združenega dela pristojno le ^odpraviti sklep o
prednostnem vrstnem redu pričakovalcev stanovanj v spornem delu oziroma
odločbo o dodelitvi stanovanj, ne more ,
pa meritorno odločiti, kljub izvedenemu
dokaznemu postopku. Komisiji opozarjata tudi na ugotovitve in predlog sodišča
združenega dela SR Slovenije, da se ob
spremembi zakona o stanovanjskih razmerjih natančno določi stvarna pristojnost sodišč za reševanje stanovanjskih
sporov.
V skladu z razvojnimi interesi družbe je
potreben bistveno aktivnejši odnos vseh
družbenopolitičnih ter gospodarskih dejavnikov in odgovornih v.organizacijah
združenega dela do inovatorstva. Sodišča združenega dela opozarjajo na pogosto neustrezno normativno ureditev tega
področja v samoupravnih splošnih aktih
in na pogosto neustrezen odnos do inovacij in inovatorjev v organizacijah združenega dela. Zato je treba predvsem š
politično aktivnostjo spodbuditi večjo zavest o družbeni koristnosti inovatorstva
in doseči večjo izenačenost splošnih aktov organizacij združenega dela, ki urejajo ta vprašanja, ter zlasti materialno in
poročevalec

moralno ustrezneje stimulirati inovatorje.
8. Na področju pravic, ki izhajajo iz
dela, zasluži posebno pozornost pojav
povečanja disciplinskih zadev s področja
prekinitev dela. Pri nadaljnjih razpravah
o spremembah in dopolnitvah zakona o
združenem delu je potrebno temu vprašanju posvetiti posebno pozornost. Komisiji menita, da je potrebno proučiti, če
je potrebno dopolniti predpis, ki bi
ustrezneje, kot sedaj veljavni, določil status in iz tega izhajajoče pravice delavcev,
ki zaradi sanacije ali stečaja začasno ne
delajo.
Komisiji se zavzemata za ponovno pretehtanje smotrnosti štiristopenjskega postopka v zvezi z načinom varstva pravic iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter zdravstvenega varstva. Skrajševanje postopka in smotrnejše zagotavljanje
pravic, ob nezmanjšanem tveganju, da bi
bil upravičenec prikrajšan pri varstvu
svojih pravic, so razlogi, za katere komisiji menita, da jih je treba vsestransko in
čimprej proučiti ter predlagati ustrezne
rešitve. Komisiji tudi podpirata že večkrat
izražene zahteve za spremembo zakonodaje v smeri zavračanja normativnih rešitev, ki predvidevajo štiri ali celo pet stopenj odločanja o delovnih razmerjih; samo za spore z najtežjimi posledicami bi
bilo treba predvideti večstopenjsko odločanje. Načelne podpore je deležen tudi
predlog, da se odpravi načelo brezplačnosti v postopkih pred sodišči združenega dela in se brezplačnost obdrži za vse
spore, pri katerih gre za varstvo pravic, ki
izvirajo iz deta; pri tem je treba upoštevati že sprejete mednarodne konvencije.
Varstvo samoupravnih pravic in družbene lastnine je izjemnega pomena za
nadaljnji razvoj naših socialističnih samoupravnih odnosov, zato komisiji priporočata, da zbori združenega dela občinskih skupščin, pa tudi družbenopolitične organizacije, zlasti sindikati, temeljito proučijo poročilo družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije,
vsebovano konkretno problematiko s tega področja, opozorila na negativne pojave ter predloge rešitev, ki bi, če bi jih
uveljavili, bistveno prispevale k zmanjšanju kršitev samoupravnih pravic delovnih
ljudi in oškodovanj družbene lastnine ter
zmanjševanju kriminalitete na tem področju. Zaskrbljujoča je tudi ugotovitev,
da delavci ponekod nimajo ustrezne
pravne pomoči, kar narekuje odločnejše
premike v pogledu učinkovitejšega delovanja teh služb in njihovo ustreznejšo
regionalno razporeditev.
9. Politična delinkvenca tako po obsegu kot po vsebini ni zaskrbljujoča (0,04%
od celotne kriminalitete), ravno tako pada kriminaliteta na področju prekrškov s
političnim obeležjem (0,08% od vseh kaznovanih oseb za prekrške). Veliko število
tovrstnih dejanj je bilo izvršenih pod vplivom alkohola, v gostinskih lokalih, temu
pa je ustrezna tudi kaznovalna politika.
Izražanje različnih pogledov se pogosto neutemeljeno enači s politično kriminaliteto oziroma se nosilcem idej, ki imajo tudi protisocialistične elemente, pripisuje namen sovražnega delovanja zoper
SFRJ. Prav gotovo so to občutljiva dejanja, ki imajo določene posledice na notranje politično stanje in tudi svoje medporočevalec

narodne vidike, ter zahtevajo posebno
družbeno pozornost. Pri tem komisiji menita, da je potrebno zoper tako delovanje
izkoristiti družbeno kritiko, dialog in druga politična sredstva, da ne bi prerasla v
kazniva dejanja. S tem v zvezi komisiji
zlasti poudarjata pomen stališč, ki jih je
Skupščina SR Slovenije sprejela 18. 7.
1986 ob obravnavi poročila o varnostnih
razmerah. V primerih, ko so podani vsi
formalni elementi kaznivih dejanj, je potrebno nadaljevati dosedanjo prakso, ki
je poleg elementov kaznivega dejanja
upoštevala tudi družbeno nevarnost posameznih dejanj glede na družbenoekonomske in politične razmere. Potrebno bi
bilo dopolniti kazensko zakonodajo, da
bi odstranili eventualne nesporazume, ki
nastajajo pri uporabi in interpretaciji posameznih ohlapnih opisov kaznivih dejanj.
10. Kazniva dejanja ogrožanja cestnega prometa so v letu 1986 v porastu za
dobre 3%. Vzrok za tako stanje je gotovo
v povečanem prometu, slabi kvaliteti cest
in iztrošenosti vozil. Komisiji menita, da
ima ustrezna zaostrena kaznovalna politika pomemben vpliv na prometno disciplino, da pa je potrebno težišče prizadevanj tudi v prihodnje usmerjati v preventivne akcije ter izboljšanje stanja cestne
mreže.
Komisija v zvezi s prekrški, storjenimi
na področju cestnega prometa, predlagata, da bi bilo glede na predvidene spremembe zakona o temeljih varnosti cestnega prometa in zakona o varnosti cestnega prometa, potrebno izvršiti selekcijo
protipravnih dejanj, ki nimajo neposrednega vpliva na varnost cestnega prometa
oziroma ne zahtevajo pravno zahtevnejših dejanj, da bi za take prekrške izterjali
denarno kazen organi za notranje zadeve
takoj na kraju prekrška; prav tako je treba predlagati dekriminacijo tistih ravnanj
in opustitev, ki ne vplivajo na varnost v en
prekršek zaradi boljše normativne preglednosti in lažje uporabe predpisov ter s
tem večje učinkovitosti in lažje uporabe
predpisov ter s tem večje učinkovitosti.
Prestopništvo mladoletnikov se zrcali
pretežno v tatvinah, velikih tatvinah, poškodovanju tujih stvari in odvzemu motornih vozil. Komisiji opozarjata na pereč
problem prostorov, v katerih so mladostniki priprti, ter podpirata prakso v nekaterih občinah in sicer strokovnjakov s
skupno interdisciplinarno sestavljenih
skupin strokovnjakov s skupino mladoletnikov, ki bi utegnili kakorkoli priti v
kriminalno sfero. Prek centrov za socialno delo in v sodelovanju z javnimi tožilstvi naj se tako sodelovanje razširi tudi v
druge družbenopolitične skupnosti v
Sloveniji.
Preventivno delo, pravočasno opozarjanje ter ustrezno reševanje je pomembno tudi na področju varstva pred požari
in varnosti pri delu, kjer ugotavljamo že
vrsto let močno prisoten človeški faktor,
ki je vzrok za škodo in kršitev ukrepov.
Samo z represijo in zaostrovanjem kaznovalne politike ni moč pričakovati zboljšanja stanja, pač pa predvsem z aktivnostmi v smeri utrjevanja zavesti k dvigu
varnostne kulture delovnih ljudi in občanov.
Komisiji opozarjata, da bo potrebno

proučiti finančno poslovanje društev po
novih predpisih ter upoštevati, da te naloge opravljajo v glavnem volonterji.
Glede na aktualno pomembnost problematike varstva človekovega okolja je
potrebno vprašanju varstva voda, gozdov, zraka in drugih dobrin posvečati tudi v prihodnje vso skrb, zlasti dosledneje
prijavljati odkrite kršitve in zadeve prioritetno reševati.
11. Ugotovitev, da se trend slabšanja
kvalitete dela upravnih organov nadaljuje, terja povečano aktivnost občinskih
skupščin in Republiškega sekretariata za
pravosodje in upravo predvsem h kvalitetnejši kadrovski strukturi. Medtem, ko
se glede tega vprašanja stanje v republiških upravnih organih izboljšuje, se stanje v občinskih upravnih organih ni izboljšalo, zlasti glede vodenja upravnih
postopkov, ki so podvrženi presoji zakonitosti v upravnem sporu ter oblikovanja
prijav sodnikom za prekrške. Republiški
upravni organi bi se morali bolj angažirati pri inštruiranju in organiziranju strokovnih seminarjev ter posvetovanj. Komisiji menita, da je treba posvetiti večjo
pozornost tudi kvaliteti dela inšpekcijskih služb, pa tudi oblikovanju prijav in
strokovnim utemeljitvam predlogov za
uvedbo postopka o kaznivem dejanju,
gospodarskem prestopku ali prekršku.
Nedvomljiva neodvisnost inšpekcijskih
služb pri prijavljanju ugotovoljenih nezakonitosti bi bila podana, po mnenju obeh
komisij, če bi se kar najhitreje končal
postopek njihovega organiziranja na medobčinski ravni.
12. H krepitvi ustavnosti in zakonitosti,
socialistične morale in etike lahko bistveno pripomorejo sredstva javnega obveščanja, kadar obveščajo o delu pravosodnih organov. Zato morajo obveščati objektivno in na podlagi vsestransko preverjenih dejstev.
13. Komisiji podpirata prizadevanja Vrhovnega sodišča SR Slovenije v njegovih
aktivnostih usmerjenih na usklajevanje
enotne uporabe zakonov, spremljanje
sodne prakse ter na redne inštruktažne
preglede dela nižjih sodišč, kakor tudi
vse druge njegove aktivnosti, ki so
usmerjene v kvalitetnejše in učinkovitejše delo višjih in temeljnih sodišč. Prav
tako podpirata tudi prizadevanja drugih
republiških
pravosodnih
organov,
usmerjenih v usklajevanje enotne uporabe zakonov.
14. V ustavi posebej poudarjeno varstvo samoupravnih pravic delovnih ljudi
in družbene lastnine zahteva, da se vloga
družbenih pravobranilcev samoupravljanja uresniči v mnogo večji meri, kot to
kaže sedanja praksa. Predvsem je nenadomestljiva njegova funkcija v preventivnem delovanju, zlasti ob tesnejši povezavi z učinkovitejšo delavsko kontrolo v
organizacijah združenega dela ter z družbenopolitičnimi organizacijami, pa tudi s
strokovno bolj usposobijenimmnšpekcijskimi službami. Pomembna pa je tudi
vloga družbenega pravobranilca samoupravljanja, ki je iniciator in predlagatelj
sprožitve postopkov zoper osebe, ki kršijo samoupravne pravice delovnih ljudi in
oškodujejo družbeno lastpino; zlasti pa
je potrebno doseči njegovo večjo povezanost z združbenim delom oziroma ga
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razvijati v smeri, ki jo je nakazala kritična
analiza delovanja političnega sistema socialističnega samoupravljanja.
15. Komisiji priporočata javnim pravobranilstvom, da se še bolj aktivno vključujejo v občine in zlasti v krajevne skupnosti in to v vseh fazah nastajanja planskih aktov in pri oblikovanju prostorskih
izvedbenih aktov ter da sproti opozarjajo
na pomankljivosti, ki utegnejo konkretni
skupnosti povzročiti občutno škodo. Poleg izvajanja te preventivne funkcije naj ti
organi intenzivneje izvajajo funkcijo
spremljanja družbenih odnosov in pojavov ter funkcijo nadzora nad zakonitostjo
v prometu nepremičnin med družbeno in
zasebno sfero lastništva.
16. Republiškemu senatu za prekrške
komisiji priporočata, da sproti spremlja
kaznovalno politiko izrekanja kratkotrajnih zapornih kazni ter da povsod tam,
kjer je glede na sankcionirano dejanje
mogoče pričakovati učinkovitejši vzgojni
uspeh z denarno kaznijo, predlagajo

ustrezne dopolnitve v konkretni normi.
Komisiji tudi opozarjata Upravo za družbene prihodke v SR Sloveniji, da v okviru
svojih pravic in obveznosti spremlja tudi
nedopustno zavlačevanje izterjave denarnih kazni in stroškov postopka v nekaterih upravah za družbene prihodke
občin.
17. Družbene usmeritve po krepitvi
ustavnosti in zakonitosti ter čedalje močneje izražena družbena kriza narekujejo
potrebo po vsestranski krepitvi družbenega pomena funkcioniranja pravosodnih organov ter družbenih pravobranilcev samoupravljanja. To dejstvo mora
najti odraz v ustreznosti ureditve njihovega družbenega in materialnega položaja,
ureditve prostorske problematike ter v še
večji učinkovitosti njihovega dela. Zato
se je potrebno še naprej intenzivneje prizadevati za strokovno in družbenopolitično usposobljenost nosilcev funkcij teh
organov.
V organizacijski zakonodaji bo treba

smotrneje urediti način zagotavljanja pogojev za delo temeljnih sodišč, temeljnih
javnih tožilstev in sodišč združenega dela prve stopnje. V procesni zakonodaji je
treba doseči uveljavitev nekaterih sprememb v sodnih postopkih, zlasti tistih, ki
se tičejo denarnih zneskov, od katerih je
odvisna vrsta postopka, sestava sodišča
oziroma možnost izrednih pravnih sredstev in tistih, ki se tičejo dokaznega področja (navajanje novot).
Na materialno pravnem področju bo
potrebno dosledno prizadevanje za dekriminacije, zlasti glede gospodarskih
prestopkov, deloma tudi kaznivih dejanj,
pri prekrških pa uveljavljati večjo možnost izrekanja mandatnih kazni. Pri materialnih predpisih s posameznih področij družbenega življenja, na katerih lahko
pride do pojava masovnih sporov, pa
uveljaviti takšne načine ugotavljanja in
izterjave obveznosti, ki bodo minimalno
in le v določenih skrajnih primerih obremenjevali sodišča.
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Ljubljana, 28. 7.1987
PREDLOG ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu
državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR
Slovenije ter o republiških upravnih organih (ESA225)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 62. seji dne 16.
7. 1987 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SISTEMU DRŽAVNE UPRAVE IN O
IZVRŠNEM SVETU SKUPŠČINE SR SLOVENIJE TER O
REPUBLIŠKIH UPRAVNIH ORGANIH,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266. in 267. poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69.

1. člen
V zakonu o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu
Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih
(Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82 in 39/85) se v 11. členu dodata
nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Izvršni sveti in upravni organi morajo zagotavljati materialne, organizacijske, kadrovske in druge pogoje za vzpostavitev in delovanje informacijskih sistemov, potrebnih za izvrševanje funkcij državne uprave; zato morajo usklajevati ukrepe
in aktivnosti za oblikovanje enotnih metodologij zbiranja,
obdelave in izkazovanja podatkov in informacij, za vzpostavitev skupnih in večnamenskih baz podatkov, za zagotavljanje
enotnih tehnoloških rešitev, za usklajeno uvajanje programov
informatizacije dela izvršnih svetov in upravnih organov ter za
izvajanje drugih skupnih nalog.
Medsebojne pravice in obveznosti ter druga vprašanja, ki se
nanašajo na sodelovanje pri vzpostavitvi in delovanju informacijskih sistemov v državni upravi, se podrobneje določijo z
dogovorom, ki ga sklenejo izvršni sveti občinskih skupščin in
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.«.

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,
- Jelka PEČAR, republiška svetovalka v Republiškem
sekretariatu za pravosodje in upravo.

način evidentiranja, klasifikacije in hrambe gradiva, ki ga
prejmejo upravni organi ali ki nastane pri njihovem delu.«.
4. člen
116. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pri določanju višine sredstev za osebne dohodke in
skupno porabo ter razmerja'med temi sredstvi se v skladu z
družbeno dogovorjenimi osnovami in merili upošteva njihova
usklajenost z gibanjem produktivnosti dela ter osebnih
dohodkov in sredstev skupne porabe delavcev v gospodarstvu, tako da se za enako delo zagotovijo enaki osebni dohodki.«.
5. člen
117. člen se črta.
6. člen

2. člen
V 11. a členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Izvršni sveti in upravni organi morajo pri pripravi predpisov
in drugih splošnih aktov predvideti tudi informacijsko podporo za njihovo izvajanje, pri čemer morajo upoštevati skupne
osnove družbenega sistema informiranja.«.

118. člen se črta.

3. člen
V 87. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: Republiški upravni organ, pristojen za občo upravo predpiše standarde pisarniškega poslovanja v upravnih organih, zlasti

8. člen
188. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Delavcu, ki ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih
pogojev za opravljanje del in nalog, in delavcu, za katerega se

priloga poročevalca

7. člen
V 141. členu se četrti odstavek dopolni tako, da se glasi:
»Funkcionar, ki vodi upravni organ, in njegov namestnik ne
moreta biti izvoljena za delegata v svet delovne skupnosti.«
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ugotovi, da ni zmožen opravljati del in nalog, ki so mu
zaupane, preneha delovno razmerje, če odkloni ponujena
dela in naloge, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi oziroma z delom pridobljeni delovni zmožnosti ali če mu takih
del in nalog ni mogoče zagotoviti v istem ali drugem upravnem organu iste družbenopolitične skupnosti.
Delavcu preneha delovno razmerje, če se ugotovi, da trajneje ne dosega delovnih rezultatov, ki se navadno dosegajo.
Stejese, da delavec trajneje ne dosega takih delovnih rezultatov, če je bil njegov prispevek k delu delovne skupnosti
najmanj 3 mesece v letu nižji od delovnih rezulatov, ki se po
samoupravnem splošnem aktu o osnovah in merilih za delitev
sredstev za osebne dohodke štejejo kot delovni rezultati, ki se
navadno dosegajo.
Dejstva iz prvega in drugega odstavka ugotovi komisija, ki
jo imenuje delovna skupnost na predlog funkcionarja, ki vodi
upravni organ. Komisija o svoji ugotovitvi obvesti delovno
skupnost in funkcionarja, ki vodi upravni organ.«.
9. člen
V 213. členu se spremenita in dopolnita drugi in tretji
odstavek tako, da se glasita:
»Samostojne strokovne službe se ustanovijo in odpravijo z
aktom republiškega izvršnega sveta, s katerim se določi tudi
njihovo delovno področje. S tem aktom se lahko določi, da je
samostojna strokovna služba pravna oseba, če to zahteva
narava njenih nalog.
Za opravljanje posameznih tehničnih nalog za svoje
potrebe in za potrebe republiških upravnih organov, po dogovoru pa tudi za potrebe samoupravnih interesnih skupnosti in
družbenopolitičnih organizacij ustanovi republiški izvršni
svet tehnične službe.
Republiški izvršni svet nadzoruje delo služb, ki jih je ustanovil. Z aktom o ustanovitvi službe se lahko določi, da nadzoruje njeno delo ali izvršuje do nje posamezne pravice nadzorstva kateri od republiških upravnih organov, če je to potrebno
zaradi narave dela službe.«

10. člen
V 277. členu se dopolni tretji odstavek tako, da se za
besedama »dejanje iz« dodata besedi »1. in«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Delavec, ki na dan, ko začne veljati ta zakon, opravlja
dejanja v upravnem postopku pred izdajo odločbe oziroma
odloča v upravnih stvareh, pa nima strokovne izobrazbe, ki je
po 88. členu tega zakona pogoj za izdajo pooblastila za
opravljanje dejanj v upravnem postopku pred izdajo odločbe
oziroma za odločanje v upravnih stvareh, se lahko izjemoma
pooblasti za opravljanje posameznih dejanj v upravnem
postopku pred izdajo odločbe, če ima opravljen preizkus
strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku,
če ima eno stopnjo nižjo strokovno izobrazbo od predpisane
in če se izobražuje za pridobitev predpisane stopnje in vrste
strokovne izobrazbe.
Delavcu se lahko da pooblastilo v smislu prejšnjega
odstavka za čas, ki ne sme biti daljši od dvakratnega trajanja
izobraževanja po programu za pridobitev ustrezne strokovne
izobrazbe, vendar najdalj za pet let.
12. člen
Dogovor iz drugega odstavka 1. člena tega zakona mora biti
sklenjen najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
13. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

OBRAZLOŽITEV
Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 24. 6. 1987
obravnavala in sprejela predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne uprave in o
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških
upravnih organih in osnutek tega zakona. Izvršnemu svetu
Skupščine SR Slovenije je kot predlagatelju naložila, da pripravi predlog zakona, pri tem pa prouči in ustrezno upošteva
stališča, predloge in pripombe iz razprav v Skupščini
Predlagatelj je v predlogu zakona v skladu s predlogi in
pripombami iz razprave opustil oziroma spremenil nekatere
določbe.
V predlogu zakona je izpuščena določba 3. člena osnutka.
Predlagatelj je sledil sklepom Zbora združenega dela in Zbora
občin ter stališčem Družbenopolitičnega zbora, ki so ocenili,
da ni sprejemljivo, da bi upravni organi po sporazumu opravljali določene strokovne naloge tudi za kmetijske zemljiške
skupnosti glede na to, da imajć kmetijske zemljiške skupnosti
kot nosilci kmetijske zemljiške politike v občini poseben položaj in vlogo tudi v razmerju do upravnih organov. Iz tega
razloga predlagatelj ni upošteval pripombe skupščine delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz občine Slovenske Konjice, ki je edina izrecno omenila, da opravljanje strokovnih in administrativno tehničnih opravil za kmetijske zemljiške skupnosti v upravnih organih ne vpliva na uresničevanje
vloge kmetijskih zemljiških skupnosti.
Predlagatelj je upošteval predloge, da bi bilo možno in
smotrno krog oseb, ki ne morejo biti izvoljeni za delegata v
svet delovne skupnosti, še bolj zožiti zato je preoblikovan 7.
člen zakonskega predloga (Zakonodajno pravna komisija,
Svet za družbenopolitični sistem pri Predsedstvu RK SZDL
Slovenije, Skupina delegatov za Zbor združenega dela gospodarsko področje 47. okoliš - Lendava). Glede na to, da
vodilni delavci za svoje delo niso odgovorni organom delovne
skupnosti, temveč funkcionarju, ki vodi upravni organ, in
izvršnemu svetu, je ta omejitev predvidena le še za funkcionarja, ki vodi upravni organ, in njegovega namestnika.

V skladu s pripombo Zakonodajno-pravne komisije je v
predlogu zakona izpuščena določba 11. člena osnutka, ki se
je nanašala na strokovno pomoč pri uvajanju računalniške
obdelave podatkov. Predlagatelj sprejema stališče, da v tej
določbi ne gre za vprašanja, ki jih je upoštevajoč resolucijo o
zakonodajni politiki potrebno urejati z zakonom, saj so oblike
strokovne pomoči ne glede na področja že ustrezno urejene v
249. členu zakona. Iz podobnih razlogov je v 3. členu predlagano, da standarde pisarniškega poslovanja v upravnih organih predpiše republiški upravni organ, pristojen za občo
upravo in ne Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, saj gre za
vprašanja strokovne narave.
Glede na stališča Družbenopolitičnega zbora ter sklepe
Zbora združenega dela in Zbora občin je predlagatelj spremenil določbo 11. člena predloga zakona. V skladu z 295. členom
zakona o splošnem upravnem postopku, ki predvideva, da se
sme pooblastilo za dejanja v upravnem postopku v smislu 39.
člena istega zakona dati delavcu, ki ima predpisano strokovno izobrazbo, če ni z zakonom drugače določeno, je v 11.
členu predloga zakona predvidena izjema za delavce, ki že
opravljajo taka dela in naloge, tako da bi določen čas še lahko
opravljali posamezna dejanja v upravnem postopku pred
izdajo odločbe. Pogoj pa je, da imajo taki delavci le eno
stopnjo nižjo strokovno izobrazbo, kot je določena v 88. členu
tega zakona, ter opravljen preizkus znanja iz upravnega
postopka in da si s šolanjem pridobivajo ustrezno strokovno
izobrazbo. Vendar pa bi tako pooblastilo veljalo le za čas
trajanja ob delu (dvakratno trajanje rednega šolanja - največ
pst let). Predlagana rešitev upošteva kadrovsko sestavo v
občinskih upravnih organih in potrebo, da se strokovna usposobljenost delavcev v upravnih organih čimprej bistveno
izboljša, hkrati pa vzpodbuja delavce, da si čimprej pridobijo
ustrezno izobrazbo.
Predlagatelj ocenjuje, da spričo vse večje nujnosti po izboljšanju dela državne uprave ni mogoče več dopuščati, da bi v
upravnih zadevah, ki imajo lahko za stranke in za družbo
priloga poročevalca
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velike posledice, lahko delali in odločali delavci, ki niso
ustrezno strokovno usposobljeni.
Glede na tako rešitev niso upoštevane tiste pripombe (iz
občin Vrhnika, Logatec, Škofja Loka, Ptuj), ki so navajale, da
je predlagani petletni rok za pridobitev strokovne izobrazbe
prekratek in se zavzemale za nadaljnje izjeme in druge pripombe, ki so se nanašale na to določbo.
Predlagatelj je proučil pripombo zakonodajno pravne komisije, ki je menila, da vprašanja, ki se urejajo v 2. členu zakonskega osnutka, po vsebini niso take narave, da bi jih bilo treba
urejati z zakonom, in ocenjuje, da gre vendarle za pomembno
obveznost izvršnih svetov in upravnih organov, ki ni urejena z
drugimi predpisi ali splošnimi akti, po vsebini pa sodi v sklop
vprašanj, ki so urejena v 11. členu zakona. Iz teh razlogov
predlagatelj meni, da je predlagana določba v zakonu
potrebna in smotrna.
Predlagatelj je ponovno proučil določbo 188. člena zakona
(8. člen predloga) zlasti z vidika ali je v zakonu potrebno
določiti čas, po poteku katerega se šteje, da delavec trajneje
ne dosega delovnih rezultatov, ki se navadno dosegajo. (Pripomba Zbora občin, Zbora združenega dela, Družbenopolitičnega zbora, Zakonodajno-pravne komisije). Predlagatelj ocenjuje, da je določitev obdobja, ki opredeljuje, kdaj delavec
trajneje ne dosega normalnih delovnih rezultatov nujna.
Upravni organi v SR Sloveniji tvorijo celovit sistem, zato tako
bistvenih vprašanj, kot je opredelitev časa, ko se šteje, da
delavec trajneje ne dosega normalnih delovnih rezultatov, kar
je podlaga za odločitev o prenehanju delovnega razmerja, ne
more biti prepuščeno zgolj urejanju v samoupravnih splošnih
aktih delovnih skupnosti oziroma presoji pristojnih organov.
Če ne bi z zakonom določili vsaj minimalnega okvira, bi
utegnili v različnih organih bistveno različno razlagati, kdaj
delavec trajneje ne dosega zadovoljivih delovnih rezultatov.
Tako bi delavce zadele enake posledice ob bistveno drugačnih pogojih, kar pa ni namen predlagane zakonske spremembe. Poleg tega pa gre za materijo iz področja delovnih
razmerij, kjer je potrebno zagotoviti delavcem ob enakih
pogojih tudi enake pravice, obveznosti in odgovornosti. Predlagatelj je določbo drugega odstavka 188. člena zakona preoblikoval tako, da je določen minimalen čas, ki opredeljuje
splošni pojem »trajanje«. Pri tem je uppšteval zlasti razloge,
navedene v poročilu Zakonodajno-pravne komisije.
Glede predlogov naj bi v tej določbi določili objektivizirane
kriterije za ugotavljanje delovnih rezultatov delavcev (Svet za
družbenopolitični sistem pri Predsedstvu RK SZDL Slovenije,
Skupina delegatov za Zbor skupščine SR Slovenije iz občine
Vrhnika, Skupina delegatov za Zbor občin in za Zbor združenega dela iz občine Logatec), predlagatelj pripominja, da je
ugotavljanje delovnih rezultatov, to je prispevka delavca k
delu delovne skupnosti v predlagani določbi izrecno vezano
'na osnove in merila za delitev sredstev za osebne dohodke, ki
jih določa ustrezni samoupravni splošni akt delovne skupnosti. Te osnove in merila pa morajo po 125. členu tega zakona
omogočati ugotavljanje rezultatov dela delavcev po različnih
elementih.
Predlagatelj pri predlogih, naj se v tem členu določi tudi
sestava komisije (Skupina delegatov za Zbor združenega dela
- gospodarsko področje, 47. okoliš - Lendava, Skupina
delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije Skupščine
mesta Ljubljane), opozarja, da je sestava te komisije določena
v drugem in tretjem odstavku 168. člena zakona o delovnih
razmerjih, ki se uporablja tudi za delavce upravnih organov,
če s tem zakonom ni drugače določeno (člani morajo imeti
najmanj tako strokovno izobrazbo, kot jo ima prizadeti delavec, vključijo se strokovnjaki izven upravnega organa). V
tretjem odstavku 188. člena zakona je drugače kot v zakonu o
delovnih razmerjih urejen le način imenovanja komisije ter
določeno, da komisija o svoji ugotovitvi obvesti delovno skupnost in funkcionarja, ki sta pristojna za odločanje o vprašanjih
s poročja delovnih razmerij, medtem ko enaka komisija v
organizacijah združenega dela sama sprejme odločitev.
Prav tako predlagatelj pojasnjuje, da je pravno varstvo
pravic delavcev tudi v teh postopkih zagotovljeno; po 130.
členu tega zakona je predviden preizkus ocene delovnega
prispevka, če delavec z oceno ni zadovoljen, v skupni komisiji, ki jo sestavljajo delegat delovne skupnosti, predstavniki
sindikata in funkcionar. Po 192. členu ima delavec pravico
zahtevati varstvo svojih pravic pri organu, ki je o pravici,
priloga poročevalca
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obveznosti ali odgovornosti odločil, nato pa lahko zahteva
varstvo svojih pravic tudi pri sodišču združenega dela. Ker
lahko delavec izkoristi vse te možnosti ob vsaki oceni delovnega prispevka, je pravno varstvo njegovih pravic zagotovljeno in so izključene morebitne zlorabe in šikane.
Skupini delegatov za Zbor združenega dela in Zbor občin in
občine Logatec in Skupina delegatov za Zbor občin iz občine
Vrhnika so v svojih pripombah nasprotovali spremembi 213.
člena zakona (9. člen predloga zakona); menili sta, da je s tem
dana Izvršnemu svetu prevelika pristojnost glede ustanavljanja strokovnih služb in da zato predlog ni racionalen.
Predlagatelj pripombe ne more sprejeti in opozarja na
razlike v položaju, nalogah ter pravicah in dolžnostih upravnih organov in strokovnih služb. Upravni organi izvršujejo
zadeve državne uprave in so njihove funkcije ter položaj
urejeni v ustavi SR Slovenije (179. člen). Upravni organi so
samostojen družbeni subjekt s pooblastili, pravicami in dolžnostmi, določenimi z ustavo in zakoni, ki jih zato ustanavljajo
skupščine družbenopolitične skupnosti. Strokovne službe pa
nimajo nikakršnih izvirnih pooblastil, temveč opravljajo strokovne, organizacijske in druge naloge, ki omogočajo državnim organom kot nosilcem pooblastil izvrševanje njihovih
pravic in dolžnosti. Zato je racionalno in sistemsko pravilno,
da si strokovne službe kot svojo pomožno dejavnost organizirajo tisti državni organi, za katere te službe opravljajo naloge.
Samostojne strokovne službe Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije je že sedaj opravljalo naloge tako za Izvršni svet, kot
za republiške upravne organe, pa tudi za druge organe v
republiki in bodo to delale tudi v bodoče. Dosedanja ureditev
po kateri je bilo delovno področje samostojnih strokovnih
služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije določeno z
zakonom, ni bila racionalna, saj ni omogočala hitrejšega
prilagajanja nalog strokovnih služb potrebam organov, za
katere so opravljale delo. Vsaka sprememba delovnega
področja teh služb je namreč terjala spremembo zakona.
Predloga, naj se v prehodnih določbah določi tudi rok v
katerem morajo biti določeni standardi za pisarniško poslovanje (Skupina delegatov za Zbor občin občine Celje) predlagatelj ni vključil v predlog zakona. Pripominja pa, da je v okviru
programa modernizacije in informatizacije dela republiških
upravnih organov naročena posebna ekspertiza, ki poleg
navedenih standardov zajema tudi model računalniško vodenega poslovanja glavne pisarne, ki bo uporabljiv za vse
upravne organe, ne glede na vrsto računalniške opreme. V
sistem evidence spisov bo vključena tudi evidenca reševanja
zadev v upravnem postopku (v skladu z navodilom Zveznega
sekretariata za pravosodje in organizacijo zvezne uprave, ki je
bilo izdano šele pred kratkim). Naloga se že realizira in naj bi
bila predvidoma končana že v tem letu.
Glede pobude iz občine Škofja Loka, naj zakon določi, da
morajo delavci vseh občinskih upravnih organov oblikovati
skupno delovno skupnost, predlagatelj opozarja na razprave
ob spremembah in dopolnitvah tega zakona v letu 1985, ko je
bila uveljavljena možnost, da delavci več organov lahko oblikujejo enotno delovno skupnost.
Način samoupravnega organiziranja delavcev je njihova
ustavna in zakonska pravica in dolžnost, ki pa mora zagotavljati smotrno in učinkovito uresničevanje njihovih samoupravnih pravic in dolžnosti, pa tudi uresničevanje funkcij upravnega organa. Zato predlog skupine delegatov iz Škofje Loke
ni sprejemljiv niti iz sistemskih, niti iz praktičnih razlogov, saj
različna številčnost delovnih skupnosti in druge okoliščine v
posameznih občinah ne dajejo podlage za to, da zakon ob že
sicer manjšem obsegu samoupravnih pravic delavcev v upravnih organih, določi način njihove samoupravne organiziranosti. Izvršni svet daje predhodno mnenje k oblikovanju skupne
delovne skupnosti in je s tem vključen v postopek oblikovanja
skupne delovne skupnosti predvsem zato, da oceni, kako
samoupravna organiziranost delavcev vpliva na izvrševanje
funkcij upravnega organa. Zato lahko daje tudi pobude delavcem, da se racionalno samoupravno organizirajo. Pri tem pa
je potrebno upoštevati, da daje zakon funkcionarju (glede na
položaj upravnega organa in odgovornost funkcionarja za
delo organa) še posebno pravico, da intervenira v primeru, če
bi bilo z odločitvijo delavcev (v nasprotju z mnenjem funkcionarja) ogroženo izvrševanje funkcij upravnega organa (148.
člen zveznega zakona).
Predlagane rešitve v zvezi z nalogami in odgovornostjo

organov državne upravne na področju informativne dejavnosti ne zahtevajo dodatnih administrativno-strokovnih in drugih postopkov in opravil in neposredno tudi ne dodatnih
finančnih sredstev. Dejstvo, da bodo potrebna večja vlaganja
v širjenje potrebne materialne osnove za opravljanje celotne
dejavnosti državne uprave, ni pogojeno s spremembami zakona.

Zaradi drugačnega načina ustanavljanja strokovnih služb
Izvršnega sveta se število delavcev v republiški upravi, za
katere sredstva zagotavlja republiški proračun, ne bo povečalo.

DOLOČBE ZAKONA O SISTEMU
DRŽAVNE UPRAVE IN O
IZVRŠNEM SVETU SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE TER O

117. člen
Skupščine družbenopolitičnih skupnosti, organ sindikata,
določen s statutom sindikata, ter Gospodarska zbornica Slovenije z družbenim dogovorom določijo skupne osnove in
merila za usklajeno urejanje odnosov pri pridobivanju
dohodka delovne skupnosti in njegovem razporejanju ter pri
delitvi sredstev za osebne dohodke in skupno porabo delavcev, upoštevajoč gibanje produktivnosti dela ter raven osebnih dohodkov delavcev v organizacijah združenega dela, ki
opravljajo dela in naloge, ki so po količini in kakovosti ter
pogojih dela primerljive z deli in nalogami delavcev v delovnih
skupnostih upravnih organov.

REPUBLIŠKIH UPRAVNIH
ORGANIH, KI SE SPREMINJAJO
11. člen
Izvršni sveti in upravni organi morajo uvajati in razvijati take
oblike in metode dela, s katerimi se povečuje učinkovitost
njihovega dela, uveljavlja strokovno znanje delavcev v teh
organih ter spodbuja njihovo ustvarjalnost in odgovornost za
delo.
Izvršni sveti in upravni organi se pri svojem delu opirajo na
znanstvena in strokovna dognanja ter skrbijo za tehnološko
modernizacijo dela.
11. a člen
Izvršni sveti in upravni organi redno spremljajo in analizirajo učinke predpisov z vidika racionalnosti postopkov in
obsega administrativno strokovnih opravil v upravnih in drugih organih ter v samoupravnih organizacijah in skupnostih in
na podlagi svojih ugotovitev predlagajo spremembe predpisov oziroma ustrezne ukrepe.
20. a člen
Zaradi smotrnega opravljanja strokovnega dela na posameznem področju lahko upravni organ in samoupravna interesna skupnost s sporazumom določita strokovne naloge, ki
jih bo opravljal gpravni organ za samoupravno interesno
skupnost oziroma strokovna služba samoupravne interesne
skupnosti za upravni organ. S sporazumom se določi obseg
in vrsta nalog, ki jih opravlja upravni organ oziroma strokovna
služba samoupravne interesne skupnosti, osnove in merila za
zagotavljanje sredstev za delo, način koordiniranja dela ter
druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti.
Upravni organ lahko po sporazumu opravlja določene strokovne naloge s svojega delovnega področja tudi za družbenopolitične oziroma družbene organizacije.
K sporazumu iz prvega in drugega odstavka tega člena da
soglasje Izvršni svet.
87. člen
Upravni in drugi državni organi ter organizacije in skupnosti, ki odločajo o upravnem postopku, vodijo enotno evidenco
o upravnih zadevah.
Republiški upravni organ, pristojen za občo upravo, predpiše vsebino evidenc in način spremljanja podatkov o reševanju upravnih stvari, ki so pomembni za republiko.
116. člen
Pri določanju višine sredstev za osebne dohodke in skupno
porabo in razmerja med temi sredstvi, se upošteva njihova
usklajenost z gibanjem produktivnosti dela ter osebnih
dohodkov in sredstev skupne porabe delavcev v organizacijah združenega dela v skladu z družbenim dogovorom o
skupnih osnovah in merilih za pridobivanje dohodka delovne
skupnosti in njegovem razporejanju, tako da se za enako delo
zagotovijo enaki osebni dohodki.

118. člen
Udeleženci samoupravnih sporazumov iz 111. člena in
družbenega dogovora iz 117. člena tega zakona spremljajo
izvajanje teh aktov, zlasti pa učinkovanje osnov in meril za
uveljavljanje načela delitve po rezultatih dela.
141. člen
Svet delovne skupnosti sestavljajo delegati delavcev iz vseh
delovnih enot oziroma delov delovne skupnosti. Delegati se
volijo v.svet delovne skupnosti v sorazmerju s številom delavcev s tem, da ima vsaka delovna enota oziroma del delovne
skupnosti najmanj enega delegata.
Vsak delavec, ki je sklenil delovno razmerje v upravnem
organu, ima pravico voliti in biti voljen za delegata v svet
delovne skupnosti.
Delegati delavcev v svetu delovne skupnosti ne morejo biti
izvoljeni več kot za dve leti; nihče ne more biti več kot dvakrat
zaporedoma izvoljen za delegata v svet delovne skupnosti.
Funkcionar, ki vodi upravni organ, in njegov namestnik ter
vodilni delavci ne morejo biti. izvoljeni za delegata v svet
delovne skupnosti.
188. člen
Delavcu lahko preneha delovno razmerje, če posebna komisija ugotovi, da ni zmožen opravljati del oziroma nalog, ki so
mu zaupane, da ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih
pogojev za opravljanje del oziroma nalog, ali za katerega se
ugotovi, da trajneje ne dosega delovnih rezultatov, ki se
navadno dosegajo, pa noče opravljati del oziroma nalog, ki
ustrezajo njegovi delovni zmožnosti.
Komisijo iz prejšnjega odstavka imenuje delovna skupnost
na predlog funkcionarja, ki vodi upravni organi. Člani komisije morajo imeti najmanj tisto strokovno izobrazbo, kot jo
ima delavec, čigar zmožnost se ugotavlja.
213. člen
Za opravljanje določenih strokovnih zadev, ki so potrebne
za izvrševanje njegovih pravic in dolžnosti, ima republiški
izvršni svet sekretariate in druge samostojne strokovne
službe; te službe praviloma opravljajo zadeve s svojega delovnega področja tudi za republiške upravne organe, za druge
organe v republiki ter za samoupravne interesne skupnosti in
za družbenopolitične organizacije v republiki.
Samostojne strokovne službe se ustanovijo z zakonom, s
katerim se določi tudi njihovo delovno področje.
Republiški izvršni svet lahko ustanovi tudi druge službe za
opravljanje posameznih strokovnih zadev.
249. člen
Republiški upravni organi so dolžni zagotavljati občinskim
upravnim organom strokovno pomoč.
priloga poročevalca

Republiški upravni organi zagotavljajo občinskim upravnim
organom strokovno pomoč s tem, da jim dajejo mnenja in
pojasnila v zvezi z organizacijo dela, uporabo predpisov in
reševanjem upravnih zadev ter glede osnutkov splošnih
aktov, ki jih občinski upravni organi sprejemajo oziroma pripravljajo v zvezi z izvajanjem zakonov in drugih predpisov, da
prirejajo strokovna posvetovanja, organizirajo seminarje in
tečaje, da pripravljajo priročnike za delo ter z drugimi oblikami strokovne pomoči, s katerimi je mogoče vplivati na
izboljšanje dela v občinskih upravnih organih.
Občinski upravni organi imajo pravico zahtevati od republiških upravnih organov strokovno pomoč.
277. člen
Če ni s posebnimi predpisi drugače določeno, se za prekršek kaznuje z denarno kaznijo najmanj 30.000 dinarjev orga-

nizacije združenega dela ali druga pravna oseba oziroma
posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če ne ravna po izvršljivi odločbi, s katero je inšpektor
odredil izvršitev ukrepov, ki jih določa zakon ali kakšen drug
predpis, v roku, ki ga določi inšpektor (70. člen);
2. če prepreči ali onemogoči inšpektorju opraviti naloge
inšpekcijskega nadzorstva ali ga pri tem ovira ali če mu noče
dati potrebnih podatkov, pojasnil ali potrebnih predmetov (72.
člen).
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela
ali druge pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 dinarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori dejanje iz 2. točke prvega odstavka
tega člena.

PREDLOG ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o
organizaciji in delovnem področju republiških
upravnih organov in

republiških organizacij ter

samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije (ESA-224)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 62. seji dne 16.
7. 1987 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM
PODROČJU REPUBLIŠKIH UPRAVNIH ORGANOV IN
REPUBLIŠKIH ORGANIZACIJ TER SAMOSTOJNIH STROKOVNIH SLUŽB IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266. in 267. člen poslovnika Skupščine SR
Slovenije.

1. člen
V naslovu zakona o organizaciji in delovnem področju
republiških upravnih organov in republiških organizacij ter
samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije (Uradni list SRS, št. 5/80,12/82, 9/85 in 14/86) se črta
besedilo »ter samostojnih strokovnih služb izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije«.
2. člen
V 1. členu se črta besedilo »samostojne strokovne službe
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in«.
3. člen
3. člen se črta.
4. člen
V 8. členu se v drugem odstavku črta besedilo »in s samostojnimi strokovnimi službami Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije«; za besedilo »organizacij« se postavi pika in črtajo
besede »oziroma strokovnih služb.«.
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Janez ZAJC, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za pravosodje in upravo,
- Jože TRATNIK, namestnik republiškega sekretarja za
pravosodje in upravo,
- Jelka PEČAR, republiška svetovalka v Republiškem
sekretariatu za pravosodje in upravo.

5. člen
V 15. členu se v prvem odstavku črta besedilo »na upravljanje nepremičnin v družbeni lastnini, ki jih uporabljajo republiški državni organi, če ni s posebnim predpisom drugače
določeno;«.
6. člen
V drugem odstavku 23. člena se črta besedilo »projektiranje, izgradnjo in uporabo naprav za proizvodnjo in izkoriščanje jedrske energije,«.
7. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Republiški komite za promet in zveze opravlja zadeve, ki
se nanašajo na železniški, pomorski in zračni promet, na
promet na notranjih vodah, na prekladalne storitve, na cestni
promet, razen nadzorstva in urejanja prometa na cestah, na
poštni, telegrafski in telefonski promet; na druge žične in
brezžične zveze in sisteme zvez; na žičnice ter na mednarodne odnose v prometu.
Luška kapitanija v Kopru opravlja zadeve, ki se nanašajo na
varnost plovbe na morju in notranjih vodah, na katerih se
5

opravlja plovba z ladjami. Luška kapitanija v Kopru ima svoje
luške izpostave v krajih, ki jih določi Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije. Luška kapitanija ima položaj uprave.
Republiški prometni inšpektorat nadzoruje izvrševanje
zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov iz republiške
pristojnosti, ki urejajo železniški in cestni promet, poštni,
telegrafski in telefonski promet, obratovanje žičnic, kot tudi
izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov iz
republiške pristojnosti, ki urejajo sisteme zvez.«.
8. člen
V 31. členu se doda nova 3. točka, ki se glasi: »3. Republiška
uprava za jedrsko varnost.«.
9. člen
Za 33. členom se doda nov člen, ki se glasi:
»33. a člen
Republiška uprava za jedrsko varnost opravlja zadeve, ki se
nanašajo na varnost jedrskih objektov in na inšpekcijsko
nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov, drugih predpisov in
splošnih aktov iz republiške pristojnosti, ki urejajo varnost
jedrskih objektov.«

10. člen
Naslov III. poglavja in členi 43 do 46 se črtajo.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Samostojne strokovne službe Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije: Sekretariata za kadrovska vprašanja, Protokol
in Urad za narodnosti nadaljujejo z delom z dosedanjim
delovnim področjem, dokler jih Izvršni svet ne odpravi ali
spremeni njihovo delovno področje.
Do ustanovitve ustrezne strokovne službe Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije opravlja zadeve, ki se nanašajo na
upravljanje nepremičnin v družbeni lastnini, ki jih uporabljajo
republiški upravni organi, Republiški sekretariat za pravosodje in upravo.
12. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu

OBRAZLOŽITEV
Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 24/6-1987
obravnavala in sprejela predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem
področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in osnutek tega zakona. Izvršnemu svetu
Skupščine SR Slovenije je kot predlagatelju naložila, da pripravi predlog zakona, pri tem pa prouči in ustrezno upošteva
stališča, predloge in pripombe iz razprav v Skupščini.
Predlagatelj je upošteval pripombo Zakonodajno-pravne
komisije in dopolnil opis delovnega področja Republiške
uprave za jedrsko varnost (9. člen) tako, da je nedvoumno
razvidno, da je ta uprava pristojna za inšpekcijsko nadzorstvo
nad izvrševanjem predpisov in splošnih aktov iz republiške
pristojnosti, ki urejajo varnost jedrskih objektov. V zvezi s tem
je ponovno proučil tudi opis delovnega področja Republiškega energetskega inšpektorata in ugotavlja, da je le-to ob
upoštevanju predlagane spremembe v 5. členu ustrezno opredeljeno. Naloge tega inšpektorata na področju elektroenergetike in tlačnih posod, ki vključujejo tudi nadzorstvo nad elektroenergetskim in parnokotlovnim delom Jedrske elektrarne
Krško, ostajajo nespremenjene. Izvzema pa se tisti del nalog,
ki se nanašajo na jedrske objekte oziroma na vidik jedrske
varnosti v teh objektih.
Druge določbe predloga zakona v primerjavi z osnutkom
niso spremenjene. Predlagatelj ocenjuje, da so predlagane
spremembe in dopolnitve zakona potrebne, kar posebej velja
za ustanovitev Republiške uprave za jedrsko varnost.
Predlagatelj meni, da je z ustanovitvijo te uprave jedrski
varnosti, kot skupu vseh tehničnih in organizacijskih ukrepov,
ki morajo biti zagotovljeni v projektu, izvedeni med gradnjo
jedrskega objekta, preverjeni med poskusnim obratovanjem
ter izvedeni med uporabo in po prenehanju obratovanja, dan
še večji poudarek. Ukrepi, ki sodijo v sklop jedrske varnosti,
morajo namreč v vsakršnih razmerah zagotavljati varstvo človekovega okolja pred radiokativnim onesnaženjem in preprečevati nastanek jedrske nezgode.
Po vsebini nalog terja področje jedrske varnosti posebej
organizirano službo in samostojnost pri delu, saj gre pri tem
za specializirane in hkrati interdisciplinarne aktivnosti. Zato
upravnih nalog na področju jedrske varnosti tudi v organizacijskem smislu ni smotrno vezati na republiški upravni organ,
pristojen za področje energetike, katerega osnovna naloga je
skrb za oskrbo in ravnanje z energetiko, ne glede na njene
vire, saj v taki organizacijski povezavi lahko ti vidiki prevladajo nad skrbjo za jedrsko varnost.
Izvršni svet s tem sledi tudi temeljnim ciljem in usmeritvam
SZDL Slovenije na področju ekologije, energije in varčevanja,
ki med drugim terjajo tudi povečano skrb za jedrsko varnost,
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ki mora prevladati nad drugimi interesi in jo je potrebno
zagotoviti tudi z zakoni, standardi in zaostrenimi sankcijami.
Po dosedanji ureditvi je bil dan poudarek pretežno inšpekcijskim nalogam, ki jih je opravljal Republiški energetski
inšpektorat kot organ v sestavi Republiškega komiteja za
energetiko, medtem ko so se druge upravne naloge na tem
področju opravljale v manjši meri v okviru energetike. Povečana srkb za jedrsko varnost pa narekuje prav večji obseg in
intenzivnost tistih upravnih nalog, ki ne sodijo v okvir inšpekcijskega nadzorstva.
Novi upravni organ bi opravljal vse naloge, ki jih v sklopu
upravnih funkcij mora opravljati upravni organ na področju,
za katerega je ustanovljen. Nova upirava bi tako spremljala
stanje in dogajanja na področju jedrske varnosti, vodila
ustrezne preglede in evidence (npr. evidenco o vseh jedrskih
materialih, kar je obveznost iz mednarodnih konvencij), izdajala oziroma sodelovala v postopku izdaje vseh dovoljenj in
drugih posamičnih aktov, pripravljala oziroma izdajala predpise in prek svojih inšpektorjev opravljala inšpekcijsko nadzorstvo.
Predlagana ureditev temelji tudi na mednarodnih obveznostih, ki jih je sprejela SFRJ, med drugim na priporočilih
Mednarodne agencije za atomsko energijo in njenem
kodeksu prakse, po katerih mora »vladni« organ, pooblaščen
za nadzorstvo nad delovanjem jedrskih objektov, delovati
samostojno in mora imeti vsa pooblastila za neposredno
ukrepanje. Tem zahtevam pa sedanja organiziranost republiških upravnih organov za naloge na področju jedrske varnosti
vsekakor ni ustrezala.
Predlagatelj ocenjuje, da je nujnost ustanovitve posebnega
republiškega upravnega organa za področje jedrske varnosti
utemeljena, da so razlogi za tako rešitev dovolj tehtni in da je
s tem odgovoril na vprašanja in pomisleke iz razprav o predlogu za izdajo in osnutku tega zakona.
Sklepi Zbora združenega dela in Zbora občin ter stališča
Družbenopolitičnega zbora izrecno zavezujejo predlagatelja,
da ob upoštevanju razprav v zvezi s problematiko varstva
okolja v primeru ustanovitve Republiške uprave za jedrsko
varnost do zakonskega predloga pripravi rešitve, ki bi omogočale, da se na ustrezen način zagotavlja širši družbeni vpliv na
delovanje tega upravnega organa ter na izvajanje politike in
izvrševanje zakonov in drugih predpisov na področju jedrske
varnosti.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je sledil sklepom in
stališčem zborov Skupščine SR Slovenije, pripravil dogovor o
ustanovitvi družbenega sveta za Republiško upravo za jedrsko varnost in ga predložil drugim udeležencem, ki naj bi
sodelovali v delu tega sveta. Po sprejemu dogovora bo pripravil tudi zakon o ustanovitvi navedenega družbenega sveta in
priloga poročevalca

ga predložil Skupščini SR Slovenije.
Skupina delegatov za Zbor občin iz občine Ljubljana Center
je zastavila vprašanje, ali je pripravljen program za širšo
možnost izrabe protokolarnih objektov in njihovo poslovanje
na ekonomski podlagi.
V zvezi s tem vprašanjem predlagatelj pripominja, da je pri
predlogu za reorganizacijo strokovnih služb sledil stališčem,
ki so bila že pred časom izražena v Skupščini SR Slovenije.
Temeljni cilj sprememb, ki zadevajo protokolarne objekte, je,
da se ti objekti s pripadajočimi parkovnimi, kmetijskimi, gozdarskimi in drugimi površinami, ki tvorijo funkcionalno
celoto, koristijo bolj gospodarno in se odpro za širši krog
uporabnikov. V njih naj bi se poleg protokolarnih dogodkov,
katerih obseg se je sicer bistveno zmanjšal, vendar pa jih ni
mogoče docela opustiti, odvijale zlasti gostinske in.turistične
dejavnosti v povezavi z drugimi gospodarskimi dejavnostmi
(lovstvo, konjereja itd.). V tem sklopu naj bi se razvijale tudi
kulturne dejavnosti (muzej kmečke arhitekture in opreme na
prostem, ogledi naravnih znamenitosti itd.). Servis naj bi
pridobival dohodke z opravljanjem navedenih dejavnosti oziroma s prodajo storitev in viškov proizvodov ter postopoma
prešel na večji obseg poslovanja na ekonomski osnovi. V tem
smislu je v Izvršnem svetu pripravljen koncept razvoja teh

dejavnosti, ki je bil nakazan že v predlogu za izdajo zakona.
Osnovni namen reorganizacije strokovnih služb Izvršnega
sveta je torej zagotoviti ustreznejše opravljanje nalog, ki se že
sedaj opravljajo, vendar v drugačnih organizacijskih povezavah.
Zaradi organizacijskih sprememb strokovnih služb ne.bodo
nastale finančne posledice, nasprotno, postopoma se bodo
finančne obveznosti proračuna utegnile celo zmanjšati, ker
bodo nekatere strokovne službe v večji meri pridobivale
lastne prihodke.
Ob prerazporeditvi nalog bodo novi upravni organi oziroma
strokovne službe v skladu s 190. členom zakona o sistemu
državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije
ter o republiških upravnih organih prevzeli z nalogami tudi
delavce, ki so te naloge dosedaj opravljali v drugih organih in
strokovnih službah. V Republiški upravi za jedrsko varnost bo
prišlo do manjšega povečanja števila delavcev, kar pa bi bilo
potrebno ne glede na predlagano organizacijsko spremembo.
Strokovna krepitev služb na področju jedrske varnosti je
namreč nujna.
Zaradi organizacijskih sprememb v republiški upravi se ne
bo povečal obseg administrativno strokovnih opravil.

DOLOČBE ZAKONA O ORGANIZACIJI IN
DELOVNEM PODROČJU REPUBLIŠKIH
UPRAVNIH ORGANOV IN REPUBLIŠKIH
ORGANIZACIJ TER SAMOSTOJNIH
STROKOVNIH SLUŽB IZVRŠNEGA
SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE, KI
SE SPREMINJAJO

nov in drugih predpisov ter splošnih aktov in v zvezi z drugimi
vprašanji pravnega sistema;
- z Republiškim sekretariatom za finance v vprašanjih v zvezi
s sistemi financiranja;
- z Republiškim komitejerfi za raziskovalno dejavnost in tehnologijo v vprašanjih v zvezi s tehnologijo;
■.
- z Republiškim komitejem za drobno gospodarstvo v vprašanjih v zvezi z usklajenim razvojem drobnega gospodarstva v
okviru dejavnosti industrije, gradbeništva, turizma, gostinstva
in prometa;
- z Republiškim komitejem za informiranje in Republiškim
sekretariatom za pravosodje in upravo v vprašanjih v zvezi z
informatizacijo republiške uprave in družbenim sistemom informiranja.
Republiški upravni organi sodelujejo pri opravljanju svojih
nalog tudi z ustreznimi republiškimi organizacijami in s samostojnimi strokovnimi službami Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije v zadevah z delovnega področja teh republiških
organizacij oziroma strokovnih služb.

1. člen
S tem zakonom se ustanavljajo republiški upravni organi in
republiške organizacije ter samostojne strokovne službe
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in določa njihovo
delovno področje.
3. člen
Samostojne strokovne službe Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije opravljajo na delovnih področjih, določenih s
tem zakonom, strokovna in druga opravila za Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije in republiške upravne organe, določene strokovne naloge pa tudi za druge organe SR Slovenije,
za samoupravne interesne skupnosti za območje republike in
za družbenopolitične organizacije v republiki.
8. člen
Republiški upravni organi pri opravljanju svojih nalog sodelujejo med seboj zaradi usklajenega in enotnega ravnanja v
vseh vprašanjih skupnega pomena, ali ki po svoji naravi
zahtevajo skupno reševanje, zlasti pa sodelujejo:
- z Republiškim komitejem za družbeno planiranje v vprašanjih v zvezi z družbenim planiranjem;.
- z Republiškim sekretariatom za ljudsko obrambo v vprašanjih v zvezi z obrambnimi pripravami za primer neposredne
vojne nevarnosti in vojne, naravnih in drugih hudih nesreč ali
drugih izrednih razmer ter v vprašanjih v zvezi z družbeno
samozaščito;
- z Republiškim sekretariatom za notranje zadeve v zvezi z
določenimi strokovnimi vprašanji pri uresničevanju družbene
samozaščite in vprašanji s področja notranjih zadev;
- z Republiškim komitejem za mednarodno sodelovanje v
vprašanjih v zvezi z odnosi z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami;
- z Republiškim komitejem za varstvo okolja in urejanje prostora v vprašanjih v zvezi z varstvom in izboljšanjem človekovega okolja;
- zRepubliškim komiteiem za zakonodajo pri pripravi zakopriloga poročevalca

15. člen
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo opravljajo
zadeve, ki se nanašajo na urejanje in organiziranje sodišč,
javnih tožilstev, javnih pravobranilstev in organov za postopek o prekrških; na delo, poslovanje in druga vprašanja pravosodne uprave, rednih in samoupravnih sodišč ter organov
za postopek o prekrških; na kazenske poboljševalne zavode
in na izvrševanje kazenskih sankcij; na kadrovska vprašanja v
navedenih organih; na pravno pomoč in na mednarodno
pravno pomoč; na pomilostitve; na organizacijo in delovanje
izvršilnih in upravnih organov; na pravice, dolžnosti in odgovornosti delavcev v delovnih skupnostih teh organov; na
sredstva za delo državnih organov in dohodek delovne skupnosti teh organov; na izpopolnjevanje strokovne izobrazbe
delavcev v upravnih in pravosodnih organih; na območja
občin; na volitve in volilne imenike; na skrb za izvajanje
predpisov o upravnem postopku in na druge zadeve obče
uprave; na modernizacijo dela in na skupne strokovne naloge
za informatizacijo dela republiških upravnih organov; na premoženjsko pravne zadeve, razen kmetijskih prostorskih ureditvenih operacij; na pridobivanje in obnavljanje osnovnih sredstev, ki so materialna osnova za delo republiških državnih
organov; na upravljanje nepremičnin v družbeni lastnini, ki jih
uporabljajo republiški državni organi, če ni s posebnim predpisom drugače določeno; na skrb za organiziranje skupnih
služb za opravljanje računovodskih, tehničnih in pomožnih
opravil ter določenih strokovnih nalog za republiške upravne
organe.
Kazenski poboljševalni zavodi opravljajo zadeve, ki se
nanašajo na izvrševanje kazenskih sankcij.
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23. člen
Republiški komite za energetiko opravlja zadeve, ki se
nanašajo na primarno in transformirano energijo, na pridobivanje, predelavo ali dodelavo energetskih surovin (premog,
uran, nafta, zemeljski plin) in na racionalno ravnanje z njimi
ter na rudarstvo.
, Republiški energetski inšpektorat nadzoruje izvrševanje
zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov iz republiške
pristojnosti, ki urejajo elektroenergetiko, proizvodnjo elektrotehničnih materialov in opreme, projektiranje, izgradnjo ih
uporabo naprav za proizvodnjo in izkoriščanje jedrske energije, termoenergetiko in tlačne posode.
Republiški rudarski inšpektorat nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov iz republiške pristojnosti, ki urejajo raziskovanje in izkoriščanje vseh vrst rudnin.
26. člen
Republiški komite za promet in zveze opravlja zadeve, ki se
nanašajo na železniški, pomorski, zračni, luški in letališki
promet, na cestni promet, razen nadzorstva in urejanja prometa na cestah, na pošti, telegrafski in telefonski promet; na
druge žične in brezžične zveze in sistem zvez; na žičnice ter
na mednarodne odnose v prometu.
Luška kapitanija v Kopru opravlja zadeve, ki se nanašajo na
varnost plovbe na morju. Luška kapitanija v Kopru ima svoje
luške izpostave v krajih, ki jih določi Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije. Luška kapitanija ima položaj uprave.
Republiški prometni inšpektorat nadzoruje izvrševanje
zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov iz republiške
pristojnosti, ki urejajo železniški, cestni, pomorski, luški promet, obratovanje žičnic, kot tudi izvrševanje zakonov, drugih
predpisov in splošnih aktov iz republiške pristojnosti, ki urejajojsisteme zvez.
31. člen
Drugi republiški upravni organi so:
1. Republiška geodetska uprava;
1. a Republiška uprava za družbene prihodke;
2. Komisija SR Slovenije za odnose z verskimi skupnostmi.
III. SAMOSTOJNE STROKOVNE SLUŽBE
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
43. člen
Samostojne strokovne službe Izvršnega sveta so:
1. Sekretariat za kadrovska vprašanja;
2. Protokol;
3. Urad za narodnosti.

44. člen
Sekretariat za kadrovska vprašanja Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije opravlja strokovne naloge v zvezi z uresničevanjem temeljnih nalog organov SR Slovenije na področju
kadrovske politike; pripravlja strokovne podlage za analize in
ukrepe za izvajanje kadrovske politike, in v zvezi s tem opravlja druge strokovne naloge; daje Skupščini SR Slovenije in
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije strokovna mnenja v
zvezi z določbami njunih aktov, ki se nanašajo na kadre in
kadrovska vprašanja; vodi evidenco kadrov za potrebe kadrovanja na samoupravne, javne in druge družbene funkcije v
družbenopolitičnem in samoupravnem sistemu; skrbi za
enotno metodologijo podatkov v kadrovskem informacijskem
sistemu; skrbi za načrtno kadrovanje strokovnih delavcev v
republiški organih in organizacijah ter za uresničevanje politike štipendiranja; pripravlja strokovne podlage za predloge
izvolitev in imenovanj, o katerih odločata Skupščina SR Slovenije in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije; pripravlja
kadrovske načrte ter daje pobude in predloge za zaposlitev
delavcev iz SR Slovenije v zveznih organih in organizacijah, v
diplomatskih in konzularnih predstavništvih ter v mednarodnih organizacijah; pripravlja strokovna gradiva v zvezi z uresničevanjem družbeno dogovorjene politike odlikovanj; zagotavlja strokovno pomoč pri vsebinskem in organizacijskem
usposabljanju kadrovskih služb v občinah in posebnih družbenopolitičnih skupnostih ter opravlja druge naloge na tem
področj.u, ki jih določi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
45. člen
Protokol opravlja protokolarne zadeve za Predsedstvo SR
Slovenije, Skupščino SR Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije, za vodstva družbenopolitičnih organizacij in samoupravnih interesnih skupnosti za območje republike ter za
druge nosilce protokolarnih obveznosti v republiki; opravlja
protokolarne strokovne zadeve v zvezi z obiski predstavnikov
tujih držav in mednarodnih organizacij, ki so v SR Sloveniji na
povabilo zveznih in republiških organov in organizacij; organizira službene obiske v drugih republikah in v tujini za
predstavnike republiških organov, organizacij in skupnosti ter
udeležbo teh predstavnikov na javnih prireditvah.
Protokol upravlja tudi objekte za reprezentančne namene in
prevozna sredstva za reprezentančne in protokolarne potrebe
SR Slovenije, če ni s posebnim predpisom drugače določeno.
46. člen
Urad za narodnosti opravlja strokovne naloge, ki se nanašajo na narodnostni značaj, položaj, pravice in razvojne možnosti italijanske oziroma madžarske narodnosti; na stike med
italijansko in madžarsko narodnostjo in njunima matičnima
narodoma in na uresničevanje sprejete narodnostne politike v
SR Sloveniji.

• OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA
o oblikovanju Družbenega sveta za republiško upravo za
jedrsko varnost (ESA-312)
čine SR
7. 'laavl
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- Osnutek družbenega dogovora o oblikovanju Družbe-

Skupščina SR Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Socialističlna zveza delovnega ljudstva Slovenije
Zveza komunistov Slovenije, Zveza sindikatov Slovenije,
Zveza socialistične mladine Slovenije, Gospodarska zbor8
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niča Slovenije, Republiška uprava za jedrsko varnost, Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo, Republiški
sanitarni inšpektorat, Republiški komite za varstvo okolja in
urejanje prostora. Republiški sekretariat za notranje
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zadeve, Inštitut »Jožef Štefan«, Fakulteta za strojništvo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani, Elektroinstitut »Milan
Vidmar« (v nadaljnjem besedilu: udeleženci)* sklepamo
DOGOVOR
o oblikovanju družbenega sveta za
Republiško upravo za jedrsko varnost
1.
Udeleženci tega dogovora soglašamo, da se v skladu z
zakonom o družbenih svetih (Uradni list SRS, št. 5/80), z 58.
členom zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu
Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih
(Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85) in 10. členom zakona
o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih
organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih
služb Izvršnega sveta Skupščina SR Slovenije (Uradni list
SRS, št. 5/80, 12/82, 9/85, 14/86) oblikuje družbeni svet za
Republiško upravo za jedrsko varnost (v nadaljnjem besedilu:
družbeni svet).
2.
Družbeni svet bo obravnaval zlasti vprašanja, ki se nanašajo
na izvajanje določene politike, izvrševanje zakonov, drugih
predpisov in splošnih aktov na področju jedrske varnosti, na
pripravo predpisov in splošnih aktov, ki jih na tem področju
predlaga oziroma izdaja Republiška uprava za jedrsko varnost kakor tudi na predloge drugih predpisov in splošnih
aktov, ki se nanašajo na jedrsko varnost. Obravnaval bo tudi
aktivnosti za ustvarjanje pogojev za čimbolj učinkovito zagotavljanje jedrske varnosti delujočih jedrskih objektov.
Družbeni svet bo obravnaval vprašanja z delovnega področja
Republiške uprave za jedrsko varnost zlasti z vidika uveljavljanja in pospeševanja ukrepov za zmanjšanje možnosti jedrskih
nezgod in za zaščito pred ionizirajočimi sevanji med gradi-

tvijo, poskusnim obratovanjem, med uporabo in po prenehanju obratovanja jedrskih objektov.
3.
Udeleženci dogovora bomo v skladu s svojimi splošnimi
akti določili delegate, ki bodo sodelovali v delu družbenega
sveta.
4.
Udeleženci dogovora se sporazumemo, da bomo oblikovali
koordinacijski odbor družbenega sveta v stalni sestavi. V
koordinacijski odbor delegirajo po enega člana Skupščina SR
Slovenije, Izvršni svet skupščine SR Slovenije, Socialistična
zveza delovnega ljudstva Slovenije, Zveza komunistov Slovenije, Zveza sindikatov Slovenije, Zveza socialistične mladine
Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in Republiška
uprava za jedrsko varnost.
5.
Udeleženci dogovora bomo po ustanovitvi družbenega
sveta sporazumno določili kandidata za predsednika družbenega sveta in ob tem določili čas trajanja njegove funkcije.
6.
Strokovno delo za družbeni svet bo opravljala Republiška
uprava za jedrsko varnost.
7.
Udeleženci bomo svoje sklepe o pristopu k dogovoru
poslali Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, ki bo na tej
podlagi pripravil zakon o ustanovitvi družbenega sveta za
Republiško upravo za jedrsko varnost.
* v okviru RK SZDL je potrebno določiti še druge udeležence, zlasti ustrezne
družbene organizacije

OBRAZLOŽITEV
Republiški zakon o družbenih svetih opredeljuje družbene
svete kot obliko organizirane demokratične izmenjave in
usklajevanja mnenj, medsebojnega sodelovanja in posvetovanja o načelnih vprašanjih določanja in izvajanja politike in
razvoja socialističnih samoupravnih odnosov, kot tudi za
pomoč pri pripravljanju, sprejemanju in izvrševanju družbenih in samoupravnih odločitev.
Poseben družbeni interes za delovanje republiških upravnih organov na področju jedrske varnosti je bil ugotovljen in
poudarjen že ob pripravi in sprejemanju sprememb in dopolnitev zakona o organizaciji in delovnem področju republiških
upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih
strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Z
omenjenimi spremembami je predvidena ustanovitev novega
republiškega upravnega organa - Republiške uprave za jedrsko varnost, v katere delovno področje sodijo vse upravne
naloge, ki se nanašajo na jedrsko varnost kot skup vseh
ukrepov za preprečitev nastanka jedrske nezgode, do katere
lahko zaradi zadostne količine jedrskih materialov pride v
jedrskih objektih.
Zbori Skupščine SR Slovenije so, upoštevajoč številne razprave v zvezi s problematiko varstva okolja v zadnjem
obdobju, naročili Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije kot
predlagatelju zakona, da poišče rešitve, ki bodo omogočale,
da se na delovanje nove Republiške uprave za jedrsko varnost
na ustrezen način zagotovi širši družbeni vpliv in organizirano
sodelovanje Skupščine in drugih organov, zlasti pa družbenopolitičnih organizacij in zainteresiranih družbenih organizacij
pri reševanju vprašanj na področju jedrske varnosti.
Problematika jedrske varnosti zahteva v večji meri demokratično izmenjavo in usklajevanje stališč vseh družbenih
dejavnikov, ki se ukvarjajo z vprašanji s tega področja. Praktične izkušnje in nova spoznanja stroke kažejo, da mora biti
vloga upravnih organov na tem področju usmerjena predvsem v zagotavljanje varnosti delujočih jedrskih objektov. K
temu zavezuje tudi sporazum z Mednarodno agencijo za
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atomsko energijo, po katerem je treba zagotoviti take varnostne pogoje, kot jih je agencija priporočila v kodeksu
prakse in varnostnih navodilih. Tehnične in organizacijske
ukrepe, ki zagotavljajo v vsakršnih razmerah varstvo človekovega okolja pred kontaminacijo z radioaktivnimi snovmi, je
treba izvajati med graditvijo, poskusnim obratovanjem, med
uporabo in tudi po prenehanju obratovanja jedrskih objektov.
Prav zaradi tega, še posebej ker gre za specializirane in
hkrati interdisciplinarne aktivnosti, se na področju jedrske
varnosti kaže še poseben interes za popolnejše uresničevanje
družbenega vpliva na izvajanje politike, na izvrševanje zakonov in drugih predpisov ter na širšo družbeno kontrolo nad
delom upravnih organov na tem področju, kar se v skladu z
21. členom zakona o družbenih svetih lahko najustrezneje
zagotovi prek družbenega sveta za Republiško upravo za
jedrsko varnost.
Kot udeležence v delu družbenega sveta Izvršni svet v
skladu z 22. členom citiranega zakona predlaga tiste družbenopolitične organizacije, ki so glede na svojo vlogo in odgovornost zainteresirane za problematiko jedrske varnosti,
znanstvene in raziskovalne institucije, ki lahko s svojim delom
na tem področju strokovno sodelujejo v delu družbenega
sveta ter republiške upravne organe, ki imajo po predpisih
določene pristojnosti na področju jedrske varnosti.
Republiška konferenca SZDL pa naj bi v skladu s svojo
vlogo opredelila tiste družbene organizacije, ki imajo poseben interes za delo družbenega sveta in jim predlagala, da
pristopijo k temu dogovoru in sodelujejo v delu družbenega
sveta.
V skladu s 6. členom zakona o temeljih družbenih svetov in
o zveznih družbenih svetih pa lahko pri delu družbenega
sveta glede na delovni program sveta sodelujejo tudi druge
znanstvene in strokovne organizacije ter skupnosti, ki niso
udeleženci pri delu sveta, kot tudi družbenopolitični, strokovni in javni delavci.
9

Delegate v Družbeni svet delegirajo organi oziroma druga
telesa, ki jih določijo udeleženci v svojih splošnih aktih, v
katerih urede tudi način njihovega delegiranja ter postopek za
oblikovanje smernic za njihovo delo v družbenem svetu.
Po dogovoru je predviden koordinacijski odbor, ki pa skrbi
samo za opravljanje organizacijskih nalog v zvezi z delom
sveta na podlagi delovnega programa družbenega sveta, ne
obravnava pa vsebinskih vprašanj z delovnega področja

sveta. Glede na tako vlogo koordinacijskega odbora je predviden ožji sestav in so njegovi člani le Skupščina SR Slovenije,
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, družbenopolitične organizacije in Republiška uprava za jedrsko varnost, ki opravlja
tudi strokovno delo za družbeni svet.
Na podlagi sprejetega dogovora o oblikovanju družbenega
sveta za Republiško upravo za jedrsko varnost bo Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije pripravil ustrezen zakon.

PREDLOG ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o cestah
(ESA-232)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 62. seji dne 16.
7. 1987 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O CESTAH,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69.

1. člen
Prvi odstavek 1. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št.
38/81 in 7/86) se dopolni tako, da se glasi:
»Ta zakon ureja razmerja skupnega pomena za delavce,
delovne ljudi in občane pri gospodarjenju z javnimi cestami,
to je pri upravljanju, graditvi, rekonstrukciji, obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu teh cest ter zagotavljanju sredstev
za te namene, da se zagotovi pretok in varnost prometa.«
2. člen
Prvi odstavek 3. člena se dopolni tako, da se glasi:
»Javne ceste (v nadaljnjem besedilu: ceste) so osnovna
sredstva temeljnih organizacij združenega dela, ki opravljajo
dejavnost rednega vzdrževanja in varstva cest (v nadaljnjem
besedilu: organizacije za redno vzdrževanje cest).«
V drugem odstavku se pred besedo »vzdrževanje« doda
beseda »redno«.
3. člen
V 4. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Vzdrževanje cest obsega vzdrževalna dela za zagotavljanje
prevoznosti cest in varstvo cest (v nadaljnjem besedilu: redno
vzdrževanje cest) in vzdrževalna dela za ohranjanje oziroma
obnavljanje cest (v nadaljnjem besedilu: obnavljanje cest).«
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek,
se beseda »programov« nadomesti z besedo »planov«.

člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 220. in 221, člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Milan JELENC, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za promet in zveze,
- Peter MARN, namestnik predsednika Republiškega
komiteja za promet in zveze.

6. člen
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Uporabo, obnavljanje in redno.vzdrževanje javnih poti,
inšpekcijo javnih poti in druga razmerja v zvezi z njimi ter
pravice in dolžnosti krajevnih skupnosti pri gospodarjenju z
javnimi potmi uredi občinska skupščina primerno načelom iz
tega zakona «
7. člen
V 13. členu se besedilo v oklepaju spremeni tako, da se
glasi: (Uradni list SFRJ, št. 63/80, 4/81, 40/83 in 53/85)«.
8. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Delavci, delovni ljudje in občani ustanavljajo samoupravne
interesne skupnosti za ceste zaradi zagotovitve trajnega in
kakovostnega rednega vzdrževanja in varstva cest ter usklajevanja planov graditve, rekonstrukcije in obnavljanja cest,
zaradi zagotovitve enotnosti cestnega omrežja, zaradi uveljavljanja posebnega družbenega interesa pri gospodarjenju s
cestami, zaradi združevanja sredstev in določanja namena
njihove uporabe, določanja pogojev in načina opravljanja
dejavnosti rednega vzdrževanja in varstva cest, zadovoljevanja osebnih in skupnih potreb in interesov, usklajevanja
potreb z možnostmi ter urejanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti pri gospodarjenju s cestami.«
9. člen
V 15. členu se pred besedo »vzdrževanje« dodata besedi
»obnavljanje, redno«, beseda »drugega« pa nadomesti z
besedo »tretjega«.

4. člen
V prvem odstavku 10. člena se pred besedo »vzdrževanje«
doda beseda »redno«, besede »mestih in naseljih« pa nadomestijo z besedilom »ureditvenih območjih mest in naselij«.
V drugem odstavku se besedilo »Glede vzdrževanja, varstva, graditve in rekonstrukcije cest« spremeni tako, da se
glasi:
»Glede graditve, rekonstrukcije, obnavljanja, rednega vzdrževanja in varstva cest«.

10. člen
V 17. členu se za napovednim besedilom »Kot izvajalci pa:«
dosedanje besedilo spremeni tako, da se glasi:
» - delavci v organizacijah za redno vzdrževanje cest na
območju te občinske skupnosti za ceste.«

5. člen
V tretjem odstavku 11. člena se beseda »in« pred besedo
»pravice« nadomesti z besedo »ter«.

11. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V občinski skupnosti za ceste opravljajo delavci, delovni
ljudje in občani zlasti naslednje naloge:

10

priloga poročevalca

- ugotavljajo in usklajujejo potrebe in interese glede lokalnih cest;
- sprejemajo planske akte za področje cestnega gospodarstva v občini;
- se sporazumevajo o samoupravnem združevanju sredstev za graditev, rekonstrukcijo, obnavljanje, redno vzdrževanje in varstvo iokalnih cest;
- se sporazumevajo o združevanju sredstev za sofinanciranje graditve, rekonstrukcije in obnavljanja regionalnih cest;
- usklajujejo 'z drugimi občinskimi skupnostmi za ceste,
kakor tudi z drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi,
vprašanja pomembna za enotnost cestne mreže Slovenije;
- določajo višino povračila za čezmerno uporabo lokalnih
cest (sedma točka 38. člena);
- določajo letne programe del rednega vzdrževanja in
varstva lokalnih cest;
- določajo letne programe graditve, rekonstrukcije in
obnavljanja lokalnih cest;
- razvrščajo lokaJne ceste;
- se sporazumevajo o nalogah in ukrepih s področja
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite.«
12. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Uporabniki in izvajalci se po občinski skupnosti za ceste s
samoupravnim sporazumom združijo v Skupnost za ceste
Slovenije. V njej opravljajo naloge, ki se nanašajo na enotnost
cestne mreže v SR Sloveniji, pri čemer zlasti:
- ugotavljajo in usklajujejo skupne potrebe in interese
glede magistralnih in regionalnih cest;
- sprejemajo planske akte za področje cestnega gospodarstva;
- se sporazumevajo o samoupravnem združevanju sredstev za graditev, rekonstrukcijo, obnavljanje, redno vzdrževanje in varstvo magistralnih in regionalnih cest;
- usklajujejo interese občinskih skupnosti za ceste, ki se
nanašajo nagraditev, rekonstrukcijo, obnavljanje, redno vzdrževanje in varstvo cest;
- določajo kriterije in merila za oblikovanje sredstev vzajamnosti in odločajo o razporeditvi teh sredstev;
- usklajujejo interese občinskih skupnosti za ceste, ki se
nanašajo na razvoj, obnavljanje in redno vzdrževanje cest na
manj razvitih območjih in obmejnih območjih SR Slovenije;
- določajo kriterije in merila za višino povračil iz četrte,
pete, sedme in osme točke 38. člena tega zakona;
- določajo višino povračila za čezmerno uporabo magistralnih in regionalnih cest (sedma točka 38. člena);
- določajo višino povračil iz četrte in pete točke 38. člena
tega zakona ter višino in način plačevanja cestnine iz osme
točke 38. člena tega zakona;
- določajo kriterije in merila za delitev sredstev iz tretje do
šeste točke 38. člena tega zakona;
- določajo kriterije in merila za cene storitev za redno
vzdrževanje in varstvo cest;
- določajo cene storitev za redno vzdrževanje in varstvo
cest;
- določajo normative in standarde ter prioriteto del za
redno vzdrževanje cest;
- določajo letne programe del rednega vzdrževanja in
varstva magistralnih in regionalnih cest:
- določajo letne programe graditve, rekonstrukcije in
obnavljanja magistralnih in regionalnih cest;
- razvrščajo regionalne ceste in določajo osnove in merila
za razvrščanje lokalnih cest;
- obravnavajo in zavzemajo stališča o vprašanjih gospodarjenja s cestami, ki se s sporazumevanjem in dogovarjanjem urejajo na ravni federacije;
- usklajujejo interese z drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi;
- skrbijo za vodenje predpisanih evidenc o cestah;
- se sporazumevajo o nalogah in ukrepih s področja
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite.«
13. člen
Drugi ostavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V zbor uporabnikov skupščine Skupnosti za ceste Slovenije delegirajo delegate tudi organizacije združenega dela, ki
priloga poročevalca

so zaradi narave svoje dejavnosti vezane na uporabo cest v
večjem obsegu.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Število delegatskih mest in način delegiranja delegatov iz
drugega odstavka tega člena se določi v samoupravnem sporazumu o ustanovitvi Skupnosti za ceste Slovenije.«
14. člen
Prvi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Skupnost za ceste lahko za opravljanje del in nalog skupnega pomena za uporabnike in izvajalce, ki obsegajo dela in
naloge planiranja graditve, rekonstrukcije, obnavljanja, rednega vzdrževanja in varstva cest, dela in naloge zagotavljanja
sredstev za te namene ter dela in naloge za spremljanje
uresničevanja nalog in sprejetih planskih dokumentov, oblikuje svojo delovno skupnost.«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Opravljanje del in nalog iz prejšnjega odstavka tega člena
ter drugih administrativno - strokovnih, pomožnih in temu
podobnih del oziroma njihovega dela si skupnost za ceste
lahko zagotovi tudi v dogovoru z drugo samoupravno interesno skupnostjo, samoupravno organizacijo ali upravnim
organom družbenopolitične skupnosti tako, da se zagotovi
čimbolj smotrno opravljanje teh del.«Dosedanji drugi in tretji odstavek postane tretji in četrti
odstavek, in se dopolnita tako, da se v tretjem odstavku za
besedo »prvega« dodata besedi »oziroma drugega«, v četrtem odstavku pa se za besedo »del« dodata besedi »in
nalog«.
15. člen
V 27. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Kot investitor graditvve in rekonstrukcije cest in kot nosilec nalog pri obnavljanju cest nastopa skupnost za ceste.«
Dosedanji prvi odstavek, ki postaneta c(rugi odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»Skupnost za ceste v skladu s planskimi akti lahko zaupa
opravljanje strokovnih del in nalog v zvezi z graditvijo, rekonstrukcijo oziroma obnavljanjem ceste za to usposobljeni
organizaciji združenega dela.«
Drugi odstavek se črta.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Organizacija združenega dela, ki opravlja strokovna dela
in naloge iz prejšnjega odstavka, ne more biti obenem tudi
izvajalec graditve, rekonstrukcije oziroma obnavljanja ceste.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Skupnost za ceste odda graditev, rekonstrukcijo oziroma
obnavljanje ceste z javnim razpisom.«
16. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V statutu skupnosti za ceste se uredi način usklajevanja
interesov in reševanja spornih vprašanj med uporabniki in
izvajalci.
Spore iz družbenoekonomskih in drugih samoupravnih
odnosov, ki nastanejo v skupnosti za ceste ali med njimi,
rešuje sodišče združenega dela.«
17. člen
29. člen se črta.
18. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Planiranje v organizacijah za redno vzdrževanje Cest in v
skupnostih za ceste se izvaja po predpisih o planiranju, predpisih o urejanju prostora in določbah tega zakona«.
19. člen
Drugi in tretji odstavek 33. člena se spremenita tako, da se
glasita:
»Uporabniki oblikujejo elemente tudi o:
- obsegu potreb za graditev, rekonstrukcijo, obnavljanje,
redno vzdrževanje in varstvo cest;
- načinu in pogojih združevanja sredstev za ceste;
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- obsegu in razporeditvi sredstev glede na dela in vrsto
cest.
Izvajalci oblikujejo elemente tudi o:
- obsegu in vrstah zmogljivosti ter ukrepih za zagotovitev
in racionalno izrabo zmogljivosti za redno vzdrževanje in
varstvo cest;
- osnovah in merilih za oblikovanje cen za izvajanje programa rednega vzdrževanja in varstva cest;
- standardih in normativih glede obsega in kvalitete rednega vzdrževanja cest;
- merilih za določitev povračil, ki jih plačujejo uporabniki
cest.«
20. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»S samoupravnim sporazumom o temeljih plana občinske
skupnosti za ceste se uporabniki in izvajalci glede lokalnih
cest sporazumevajo tudi o:
- fizičnem in vrednostnem obsegu graditve, rekonstrukcije, obnavljanja, rednega vzdrževanja in varstva cest v srednjeročnem obdobju vključujoč kontinuiteto graditve v naslednjem srednjeročnem obdobju;
- programu izdelave strokovnih podlag za izdelavo planov
razvoja cest oziroma cestnih odsekov in za pripravo lokacijskih načrtov;
- lokaciji, roku dograditve in potrebnih sredstvih za posamezne objekte;
- prometnih in tehničnih podlagah za graditev, rekonstrukcijo in obnavljanje cest v skladu s predpisi;
- potrebnih zmogljivostih za izvajanje predvidenega
obsega rednega vzdrževanja in varstva cest;
- nalogah in sredstvih za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega dela na področju gospodarjenja s cestami;
- nalogh in ukrepih s področja rabe prostora in varstva
bivalnega okolja.«
Doda.se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»S samoupravnim sporazumom o temeljih plana občinske
skupnosti za ceste se uporabniki in izvajalci sporazumevajo
tudi o fizičnem in vrednostnem obsegu sofinanciranja graditve, rekonstrukcije in obnavljanja regionalnih cest.«
21. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
»S samoupravnim sporazumom o temeljih plana Skupnosti
za ceste Slovenije se uporabniki in izvajalci sporazumevajo
tudi o:
- skupnih nalogah, ki izhajajo iz enotnosti cestne mreže in
o zagotavljanju sredstev za njihovo izvedbo;
- namenu porabe, razporejanju, pravicah, obveznostih in
odgovornostih glede sredstev iz tretje, četrte, pete in šeste
točke prvega odstavka 38. člena tega zakona;
- oblikovanju sredstev vzajemnosti;
- fizičnem in vrednostnem obsegu graditve, rekonstrukcije, obnavljanja, rednega vzdrževanja in varstva magistralnih
in regionalnih cest v srednjeročnem obdobju, vključujoč kontinuiteto graditve v naslednjem srednjeročnem obdobju;
- programu izdelave strokovnih podlag za pripravo planov
razvoja cest oziroma cestnih odsekov in za pripravo lokacijskih načrtov;
- lokaciji, roku dograditve in potrebnih sredstvih za graditev, rekonstrukcijo in obnavljanje magistralnih in regionalnih
cest;
- prometnih in tehničnih podlagah za graditev, rekonstrukcijo in obnavljanje magistralnih in regionalnih cest v skladu s
predpisi;
- potrebnih zmogljivostih za izvajanje predvidenega
obsega rednega vzdrževanja in varstva magistralnih in regionalnih cest;
- nalogah in sredstvih za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega dela na področju gospodarjenja s cestami;
- nalogah in ukrepih s področja rabe prostora in varstva
bivalnega okolja.«
22. člen
Za 35. členom se doda nov 35. a člen, ki se glasi:
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»35. a člen
Udeleženci samoupravnih sporazumov o temeljih planov
skupnosti za ceste so delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela, ki opravljajo gospodarske dejavnosti.
Delovni ljudje in občani v krajevnih skupnostih so udeleženci samoupravnih sporazumov iz prejšnjega odstavka,
kadar prevzemajo pravice, obveznosti in odgovornosti za
uresničevanje v njih opredeljenih nalog.«
23. člen
V prvem odstavku 36. člena se besedi »vzdrževanja, varstva« nadomestita z besedilom »varstva, rednega vzdrževanja, obnavljanja«.
24. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za določanje dolgoročne zasnove in strategije razvoja
cestnega omrežja sprejmejo skupnosti za ceste dolgoročne
plane.
Dolgoročni plan skupnosti za ceste je podlaga in splošna
orientacija za srednjeročni plan na področju graditve, rekonstrukcije, obnavljanja, rednega vzdrževanja in varstva cest.«
25. člen
V prvem odstavku 38. člena se napovedni stavek spremeni
tako, da se glasi:
»Sredstva za graditev, rekonstrukcijo, obnavljanje, redno
vzdrževanje in varstvo enot se zagotavljajo:«
26. člen
39. člen se črta.
27. člen
40. člen se črta.
28. člen
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva iz tretje, četrte, pete in šeste točke 38. člena se
uporabljajo za redno vzdrževanje in varstvo cest, za druge
namene pa le, če ta sredstva presegajo obseg sredstev,
potrebnih za redno vzdrževanje in varstvo cest, ali če je tako
določeno s posebnim predpisom.«
29. člen
42. člen se spremeni tako, da se glasi:
>>Višino in način plačevanja oziroma oprostitve plačevanja
povračil iz 4. točke 38. člena tega zakona pa traktorje in
njihova priklopna vozila ter specialna vozila komunalnih organizacij združenega dela, ki opravljajo svojo dejavnost na
območju občine, določi skupščina občinske skupnosti za
ceste.
'
Sredstva iz povračil po prejšnjem odstavku se uporabljajo
za obnavaljanje, redno vzdrževanje in varstvo tistih cest in
javnih poti v občini, za katere to določi skupščina občinske
skupnosti za ceste.«
30. člen
V 43. členu se besede »vzdrževanje in varstvo« nadomestijo
z besedilom:, »redno vzdrževanje, varstvo in obnavljanje«.
31. člen
V drugem odstavku 46. člena se pred besedama »vzdrževanje« dodata besedi »redno«.
Tretji odstavek se črta.
32. člen
V prvem in drugem odstavku 47. člena se pred besedami
»vzdrževanje« dodajo besede »redno«.
priloga poročevalca

33. člen
Drugi odstavek 48. člena se dopolni tako, da se pred besedo
»vzdrževanje« vstavi besedilo »obnavljanje, redno«.
34. člen
V prvem odstavku 52. člena se besedilo prvega stavka
spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi opravljanja zadev iz 8. točke prvega odstavka 5.
člena zakona o položaju in pooblastilih Avto-moto zveze
Jugoslavije (Uradni lit SFRJ, šta. 22/78 in 9/86) Skupnost za
ceste Slovenije in občinske skupnostai za ceste združujejo
sredstva za financiranje službe »pomoč-informacije«, ki jo
opravlja Avto-moto zveza Slovenije.«
35. člen
V prvem odstavku 53. člena se pred besedo »vzdrževanje«
doda beseda »redno«, pred besedo »vzdrževanja« pa beseda
»rednega«.
V drugem odstavku se pred besedo »vzdrževanju« doda
beseda »rednem«, pred besedo »vzdrževanja« pa beseda
»rednega«; za četrto alineo se doda nova peta alinea, ki se
glasi:
»-medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti za izvajanje programa rednega vzdrževanja;«
Dosedanja peta, šesta in sedma alinea postanejo šesta,
sedma in osma alinea.
36. člen
V 54. členu se pred besedami »vzdrževanje« v različnih
sklonih doda besede »redno« v ustreznih sklonih:
37. člen
V prvem in četrtem odstavku 55. člena se pred besedami
»vzdrževanje« v različnih sklonih dodajo besede »redno« v
ustreznih sklonih.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Združevanje sredstev amortizacije in namen njihove uporabe se določi v samoupravnih sporazumih o temeljih plana
skupnosti za ceste.«
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Združena sredstva amortizacije se uporabljajo za obnavljanje cest, za druge namene pa le, če ta sredstva presegajo
obseg potrebnih sredstev za obnavljanje cest.«
38. člen
56. člen se črta
39. člen
V prvem in drugem odstavku 57. člena se pred besedami
»vzdrževanje« doda besedo »redno«.
V tretjem odstavku se pred besedo »vzdržuje« doda besedo
»redno« in pred besedo »vzdrževanje« doda besedo »redno«.
40. člen
V 59. členu se pred besedama »vzdrževanje« doda beseda
»redno«.
41. člen
V šesti alinei prvega odstavka 60. člena se za besedo »pristajališča« črta dvopičje in doda besedi »ob njej;«.
V šesti alinei drugega odstavka se pred besedo »vzdrževanje« doda beseda »redno«.
42. člen
V 63. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Območje izključne rabe prostora za ceste se določi na
podlagi sestavnih elementov ceste, ki so določeni v 60. členu
tega zakona.«
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi planirane graditve ali rekonstrukcije ceste se
potrebno zemljišče varuje kot območje izključne in omejene
rabe prostora. Območje izključne in omejene rabe se določi
priloga poročevalca

na predlog pristojne skupnosti za ceste v prostorskih sestavinah srednjeročnega družbenega plana občine oziroma SR
Slovneije.«
Besedilo dosedanjega drugega odstavka se črta
Tretji in šetrti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»Na zemljišču, ki je varovano za potrebe graditve in rekonstrukcije cest, ni dovoljeno graditi drugih objektov. Izjemoma
se lahko dovoli posamezna graditev, če se da ugotoviti, da ne
bo oteževala ali onemogočala predvidene graditve oziroma
rekonstrukcije ceste.
Izjemno graditev dovoli pristojni upravni organ v soglasju s
predlagateljem območja varovanega prostora.«
43. člen
V 65. členu se pred besedo »vzdrževanje« doda beseda
»redno«.
44. člen
V 72. členu se pred besedo »vzdrževanje« doda beseda
»redno« in za besedo »nevarno« doda besedilo: »ali da zanj ni
več potrebe,«.
45. člen
V prvem odstavku 77. člena se za besedo »graditve« doda
besedilo »rekonstrukcije, obnavljanja«, pred besedo »vzdrževanja« pa doda besedo »rednega«.
V drugem odstavku se med besedi »dolžan« in »vzdrževati«
doda besedilo »obnavljati in redno«, med besedi »graditve« in
»kril« pa besedi »ali rekonstrukcije«.
46. člen
V prvem in drugem odstavku 82. člena se pred besedama
»vzdrževanje« dodata besedi »redno«.
47. člen
Naslov poglavja pred 83. členom »V. VZDRŽEVANJE CEST«
se nadomesti z novim besedilom: »V. OBNAVLJANJE IN
REDNO VZDRŽEVANJE CEST«. Za naslovom se doda nov
82. a člen, ki se glasi:
»82. a člen
Obnavljanje cest obsega:
- obnavljanje izrabljenih ali dotrajanih vozišč in izboljšanje
oziroma obnovo elementov cest;
- ojačitev vozišča zaradi povečanih prometnih obremenitev;
- kortekturo posameznih krivin v območju cestnega sveta;
- izdelavo naprav za odvodnjavanje na posameznih delih
cest;
- obnavljanje izrabljenih elementov mostov, propustov,
zidov in drugih objektov ter nadomestitev provizoričnih zidov
s stalnimi zidovi kot sestavnih delov ceste;
- obnavljanje drugih naprav in napeljav, zgrajenih za
potrebe ceste,
- zamenjavo makedamskega vozišča s sodobnimi vozišči v
območju cestnega sveta na podlagi ustrezne tehnične dokumentacije.
Izvajalec obnovitvenih del na cesti mora najmanj 15 dni
pred začetkom njihovega izvajanja o teh delih obvestiti organizacijo za redno vzdrževanje cest, ki je upravljalec ceste,
upravljalec naprav in napeljav v območju ceste in pristojen
organ za inšpekcijo cest.
Za obnovitvena dela na cesti mora skupnost za ceste ob
priglasitvi teh del predložiti tehnično dokumentacijo, ki jo
določa poseben predpis, izdan na podlagi tega zakona.
Za postopek javnega razpisa in oddaje obnovitvenih del na
cesti veljajo določbe zakona o graditvi objektov in predpisa
izdanega na njegovi podlagi.«
48. člen
V prvem odstavku 83. člena se pred besedama »vzdržujejo«
in »vzdrževanje« dodata besedi »redno«.
V drugem odstavku se pred besedo »vzdrževane« doda
beseda »redno«.
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49. člen
Prvi odstavek 84. člena se spremeni tako, da se glasi
»Redno vzdrževanje cest obsega:
- nadzor nad prevoznostjo in uporabnostjo ceste, ki se
izvaja z rednimi, občasnimnn izrednimi pregledi;
- redno vzdrževanje cestnega telesa in prometnih površin
izven vozišča, objektov, cestnega zemljišča, opreme in naprav
iz 60. člena tega zakona ter zagotavljanje prevoznosti cest v
letnem in zimskem času;
- odpravo zmrzlinskih in drugih poškodb;
- zavarovanje pobočij, usekov in nasipov;
- nadomestitev oziroma postavitev nove signalizacije;
- odpravo poškodb in odstranjevanje ovir, nastalih zaradi
elementarnih dogodkov oziroma povzročenih po uporabnikih
cest;
- vzdrževanje objektov in zgradb, namenjenih za redno
vzdrževanje cest«.
Drugi odstavek se črta.
50. člen
85. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Podrobnejši predpis o obnavljanju, obsegu obnovitvenih
del in prevzemu teh del ter o rednem vzdrževanju in varstvu
cest izda republiški upravni organ, pristojen za promet.«
51. člen
V prvem odstavku 86. člena se pred besedo »vzdrževalna«
dodajo besede »obnovitvena in redna«.
V drugem odstavku se pred besedo »vzdrževalna« dodajo
besede »obnovitvena ali redna«.
52. člen
Prvi štirije odstavki 87. člena se spremenijo tako, da se
glasijo:
»Če je cesta ali objekt na njej v takem stanju, da promet ni
mogoč, ali je mogoč samo promet za posamezne vrste vozil,
ali če bi promet posameznih vrst vozil škodoval cesti ali
objektom na njej ter drugim javnim interesom, če se rekonstrukcija, obnovitvena in redna vzdrževalna dela na cesti ne
dajo izvesti, ne da bi se ustavil promet, ali če to terjajo drugi
utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na varnost prometa, upravni
organ pristojen za promet sam ali na predlog organizacije za
redno vzdrževanje cest oziroma izvajalca rekonstrukcijskih ali
obnovitvenih del na cesti odrediti splošno prepoved prometa
ali prepoved prometa za posamezne vrste vozil na vsej cesti,
delu ceste ali na njenih posameznih odsekih.
Republiški upravni organ, pristojen za promet, lahko prepove promet na magistralnih in regionalnih cestah, občinski
upravni organ, pristojen za promet, pa na lokalnih cestah ter
na prometni površini izven vozišča magistralnih in regionalnih cest v naseljih.
Splošna prepoved prometa po prvem odstavku tega člena
sme biti samo začasna; prepoved prometa za posamezne
vrste vozil pa je lahko začasna ali trajna.
Organizacija za redno vzdrževanje cest oziroma izvajalec
rekonstrukcijskih ali obnovitvenih del na cesti sta dolžna
preusmeriti promet na ustrezno obvozno cesto, za kar morata
pridobiti predhodno soglasje upravljalca obvozne ceste in
občinskega upravnega organa pristojnega za promet.«
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Organizacija za redno vzdrževanje cest mora pravočasno
označiti splošno prepoved prometa ali prepoved prometa za
posamezne vrste vozil na cesti in njegovo preusmeritev na
obvozno cesto z ustreznimi prometnimi znaki. Preusmerjanje
prometa na obvozno cesto lahko opravlja tudi delavec organizacije združenega dela, ki izvaja rekonstrukcijcka, obnovitvena ali redna vzdrževalna dela.«
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
»Splošno prepoved prometa ali prepoved prometa za posamezne vrste vozil, kakor tudi njeno prenehanje, mora organizacija za redno vzdrževanje cest oziroma izvajalec rekonstrukcijskih ali obnovitvenih del na cesti pravočasno objaviti v
sredstvih javnega obveščanja, najmanj 3 dni pred uveljavitvijo
takšne odredbe oziroma pred njenim prenehanjem pa obvestiti tudi pristojni organ za notranje zadeve.«
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53. člen
88. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če je zaradi nujnih rekonstrukcijskih, obnovitvenih ali
rednih vzdrževalnih del ali ukrepov za zavarovanje ceste
potrebno začasno zasesti zemljišče ob cesti ali je potrebna v
ta namen začasna uporaba obcestnega zemljišča, odloči o
tem, po predlogu izvajalca rekonstrukcijskih ali obnovitvenih
del na cesti oziroma organizacije za redno vzdrževanje cest,
pristojni občinski upravni organ v skladu s predpisi o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini, če se
predlagatelj z lastnikom zemljišča oziroma imetnikom pravice
uporabe zemljišča ne sporazume drugače.«
54. člen
V 89. členu se pred besedami »vzdrževanje« v različnih
sklonih dodajo besede »redno« v ustreznih sklonih.
55. člen
V 90. členu se pred besedo »vzdrževanje« doda beseda
»redno«.
56. člen
V prvem odstavku 91. člena se pred besedo »vzdrževanje«
doda beseda »redno«.
57. člen
V drugem odstavku 92. člena se pred besedi »vzdržuje« in
»vzdrževanje« dodata besedi »redno«.
V tretjem in petem odstavku se pred besedama »vzdrževanje« dodata besedi »redno«.
58. člen
V 93. členu se pred besedama »vzdrževanje« in »vzdrževati« dodata besedi »redno«.
59. člen
Prvi in drugi odstavek 96. člena se spremenita tako, da se
glasita:
»Motorna vozila ne smejo presegati predpisanih največjih
dovoljenih osnih obremenitev, skupne mase in dimenzij.
V posebnih razmerah (odjuga, poplava, poškodbe itd.)
lahko republiški upravni organ, pristojen za promet, na magistralnih in regionalnih cestah, občinski upravni organ, pristojen za promet, pa na lokalnih cestah, po strokovnem mnenju
organizacije za vzdrževanje cest za določen čas zmanjša
dovoljeno osno obremenitev, omeji hitrost vozil ali odredi
zaporo ceste.«
V tretjem odstavku se pred besedo »vzdrževanje« doda
beseda »redno«.
60. člen
V drugem odstavku 98. člena se pred besedo »vzdrževanje«
doda beseda »redno«.
61. člen
V prvem odstavku 100. člena se pred besedo »vzdrževanje«
doda beseda »redno«.
Drugi odstavek pa se spremeni tako, da se glasi:
»Kršitelja predpisov lahko organ za notranje zadeve izključi
iz prometa, organizacija za redno vzdrževanje cest pa ima
pravico do plačila povračila po prvem odstavku 98. člena tega
zakona in do povračila škode.«
62. člen
V prvem odstavku 101. člena se pred besedo »vzdrževanje«
doda beseda »redno«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ta dela lahko opravlja tudi druga za to usposobljena
organizacija združenega dela na podlagi dovoljenja organizacije za redno vzdrževanje cest. V dovoljenju določi organizacija za redno vzdrževanje cest pogoje za opravljanje teh del.«
V tretjem odstavku se pred besedo »vzdržeanje«. doda
beseda »redno«.
priloga poročevalca

63. člen
V 102. členu se na koncu prvega stavka pika nadomesti z
vejico in doda besedilo:
»v katerem je raba prostora omejena.«
64. člen
V drugem odstavku 103. člena se pred besedo »vzdrževanje« doda beseda »redno«.
65. člen
V prvem in drugem odstavku 104. člena se pred besedama
»vzdrževanje« dodata besedi »redno«.
66. člen
V 106. členu se pred besedo »vzdrževanje« doda beseda
»redno«.
67. člen
V 107. členu se pred besedama »vzdrževanje« dodata
besedi »redno«.
68. člen
V drugem odstavku 108. člena se pred besedo »vzdrževanje« doda beseda »redno«.
69. člen
V 109. členu se pred besedama »vzdrževanje« dodata
besedi »redno«.
70. člen
V prvem in tretjem odstavku 111. člena se pred besedama
»vzdrževanje« dodata besedi »redno«.
71. člen
V prvem in drugem odstavku 112. člena se pred besedama
»vzdrževanje« dodata besedi »redno«.
72. člen
V 113. členu se pred beseda »vzdrževanje« doda beseda
»redno«.
73. člen
V prvem in drugem odstavku 114. člena se pred besedama
»vzdrževanje« dodata besedi »redno«.
74. člen
V 115. členu se pred besedama »vzdrževanja« in »vzdrževanje« dodata besedi »redno« v ustreznem sklonu.
75. člen
116. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Prepovedano je začasno ali trajno zasesti cesto ali njen
del, izvajati na njej kakršnakoli dela, ki niso v zvezi z rekonstrukcijo, obnavljanjem ali rednim vzdrževanjem oziroma
izvajati ali opustiti kakršnakoli dela ob cesti, ki bi utegnila
poškodovati cesto ali objekte na cesti ali pa ovirati ali ogrožati
promet na njej.
Dejanja in opustitve iz prvega odstavka tega člena se
podrobneje določijo v predpisu iz 85. člena tega zakona.«
76. člen
V 117. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Občinski upravhi organ, pristojen za inšpekcijo cest, nadzoruje tudi javne poti, v kolikor občinska skupščina pri urejanju razmerij iz drugega odstavka 12. člena ne določi, da je za
to pristojen drug upravni organ.«
77. člen
V prvi alinei 118. člena se pred besedo »vzdrževanje« doda
beseda »redno«, zadnja alinea pa se spremeni in se glasi:
»- uporabo tehničnih predpisov, normativov in standardov
pri izvajanju del in uporabi materiala ob graditvi, rekonstrukcij ali obnavljanju cest.«
priloga poročevalca

78. člen
Prvi in tretji odstavek 119. člena se spremenita tako,da se
glasita:
»Pri opravljanju inšpekcije cest je inšpektor za ceste upravičen:
1. pregledovati dela pri graditvi, rekonstrukciji, obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest in njihovih objektov;
2. pregledovati tehnično dokumentacijo v zvezi z graditvijo, rekonstrukcijo, obnavljanjem, rednim vzdrževanjem in
varstvom cest;
3. ustaviti dela, ki se izvajajo v nasprotju s tehničnimi
normativi in standardi za izvajanje del in uporabo materialov
pri graditvi, rekonstrukciji, obnavljanju, rednem vzdrževanju
in varstvu cest, v nasprotju s priglasitvijo obnovitvenih del na
cesti, v nasprotju z določbami o pogojih za promet na cestah
ali v nasprotju z ukrepi za varstvo cest;
4. odrediti, da se morajo na cestah in v območju preglednega trikotnika odpraviti pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki
ovirajo promet ali ogrožajo varnost prometa;
5. odrediti,da se morajo ustaviti dela v neposredni bližini
ceste, ki lahko spravijo v nevarnost cesto ali promet na njej;
6. odrediti,da se odstranijo brez dovoljenja postavljeni prometni in neprometni znaki ter znaki, postavljeni tako, da
ovirajo ali ogrožajo promet;
7. odrediti ukrepe za zavarovanje ceste in začasno prepovedati promet cestnim vozilom, ki utegnejo poškodovati cesto
ali spraviti v nevarnost promet;
8. odrediti začasno prepoved prometa na novi ali rekonstruirani cesti, ki še ni tehnično pregledana in izročena prometu;
9. ukrepati v skladu s posebnimi predpisi.
O vsem, kar je ugotovil in kar je ukrenil, mora inšpektor
nemudoma obvestiti upravni organ, pristojen za promet,
Skupnost za ceste Slovenije o ugotovitvah na magistralnih in
regionalnih cestah, občinske skupnosti za ceste o ugotovitvah na lokalnih cestah in organizacijo za redno vzdrževanje
cest, ki upravlja s cesto, na kateri je bil opravljen inšpekcijski
pregled.«
79. člen
V prvem odstavku 122. člena se besedilo napovedanega
stavka spremeni tako,da se glasi: »Z denarno kaznijo najmanj
250.000 din se kaznuje za gospodarski prestopek organizacija
za redno vzdrževanje cest:«, v 1. točki pa se beseda »vzdružuje« nadomesti z besedami »opravlja rednega vzdrževanja«.
V drugem odstavku se številka »10.000« nadomesti s številko »50.000« in pred besedo »vzdrževanje« doda beseda
»redno«.
80. člen
V prvem odstavku 123. člena se številka »50.000« nadomesti s številko »250.000«, v 1. in 2. točki pa se pred besedama
»vzdrževanje« dodata besedi »redno«.
V drugem odstavku se številka »10.000« nadomesti s številko »50.000«.
81. člen
V prvem odstavku 124. člena se v napovednem stavku
številka »10.000« nadomesti s številko »50.000« in pred
besedo »vzdrževanje« doda beseda »redno«; 1. in 2. točka se
črtata, dosedanje 3., 4., 5. in 6. točka pa postanejo 1., 2., 3. 4.
točka.
V drugem odstavku se številka »5000« nadomesti s številko
»25.000« pred besedo »vzdrževanje« pa doda beseda
»redno«.
82. člen
125. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z denarno kaznijo najmanj 50.000 din se kaznuje za prekršek organizacija združenega dela ali druga pravna oseba:
1. če najmanj 15 dni pred pričetkom izvajanja obnovitvenih
del na cesti o teh delih ne obvesti organizacije za redno
vzdrževanje cest, upravljalce naprav in napeljav v območju
ceste in pristojen organ za inšpekcijo cest (82. a člen);
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2. če pravočasno ne objavi prepovedi prometa, prenehanja
omejitev oziroma prepovedi prometa v sredstvih javnega
obveščanja ali ne preusmeri prometa na ustrezno obvozno
cesto ali ne označi prepovedi prometa z ustreznimi znaki, ali
prekorači rok omejitve določen v dovoljenju (87. člen);
3. če njeno vozilo vozi po cesti ali njenem delu, na katerem
je pristojen organ prepovedal promet, ali vozi na določenem
delu ceste z vozilom, s katerim je pristojni upravni organ za
promet prepovedal voziti (87. člen);
4.če vozi njeno motorno ali priklopno vozilo s kolesi oziroma naležnimi ploskvami, ki lahko poškodujejo vozišče (prvi
odstavek 95. člena);
6. če brez posebnega dovoljenja opravi izredni prevoz ali ne
opravi izrednega prevoza na takšen način in pod takšnimi
pogoji, kot je to določeno v dovoljenju za izredni prevoz (98.
člen);
6. če prekopava , podkopava ali opravlja druga dela na cesti
brez dovoljenja organizacije za redno vzdrževanje cest ali v
nasprotju s pogoji iz tega dovoljenja, oziroma če ne obvesti
organizacije za redno vzdrževanje cest, kadar opravlja dela
brez dovoljenja, ali ne odstrani neposredne nevarnosti (101.
člen);
7. če izvaja v bližini ceste ali objektov dela s katerimi bi se
lahko oviral oziroma ogrožal promet, poškodovala ali spravila
v nevarnost cesta ali objekt na njej in povečali stroški za
redno vzdrževanje ceste ali objekta (106. člen);
8. Če ob cesti opravlja dela v komnolomu, peskokopu ali
glinokopu brez dovoljenja ali v takšni oddaljenosti od ceste,
da to vpliva na varnost prometa, stabilnost cestnega telesa in
redno vzdrževanje ceste (114. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 25.000 din se kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druge pravne
osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«
83. člen
126. člen se spremeni tako, da se glasi: •
»Z denarno kaznijo najmanj 25.000 din se kaznuje za prekršek investitor graditve oziroma rekonstrukcije ceste, ali
upravljalec oziroma investitor naprav v cestnem telesu, če o
nameravanih delih ne obvesti v 60 dneh pred pričetkom teh
del prizadetega investitorja oziroma upravljalca.ali če mu ne
da na razpolago potrebnih načrtov in podatkov (81. člen).
Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno
kaznijo najmanj 12.500 din tudi odgovorna oseba investitorja
graditve oziroma rekonstrukcije ceste, ali upravljalca oziroma
investitorja naprav v cestnem telesu.«
84. člen
V prvem odstavku 127. člena se številka »5000« nadomesti s
številko >>25.000«; v 1. točki se pred besedo »vzdrževanje«
doda beseda »redno«, v 3. točki pa se besedilo »vzdrževanjem
ali rekonstrukcijo« nadomesti z besedilom »rekonstrukcijo,
obnavljanjem ali rednim vzdrževanjem«.
V drugem odstavku se številka »2500« nadomesti s številko
»12.500«.
85. člen
V 128. členu se številka »10.000« nadomesti s številko
»50.000«, v 3. točki pa se med besedi »če« in »ne« doda
besedilo, ki se glasi; »brez posebnega dovoljenja opravi
izredni prevoz ali«.

86. člen
V 129. členu se številka »2.ooo« nadomesti s številkp
»10.000« in v 4. točki pred besedama »vzdrževanje« dodata
besedi »redno«.
87. člen
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beseda
»redno« in v 4. točki besedilo »vzdrževanjem in rekonstrukcijo« nadomesti z besedilom »rekonstrukcijo, obnavljanjem
ali rednim vzdrževanjem«.
88. člen
136. člen se črta.
89. člen
Za 145. členom se dodajo novi 145. a, 145. b, 145. c, in 145.
d členi:
»145. a člen
Občinske skupnosti za ceste ugotovijo pravice in obveznosti, ki zadevajo regionalne ceste, in predloge za prenos teh
pravic in obveznosti na Skupnost za ceste Slovenije predložijo tej skupnosti do 30. 10. 1987.
Postopek za sklenitev sporazumov, s katerimi bodo skupnosti za ceste uredile prenos in prevzem pravic in obveznosti,
ki izhajajo iz regionalnih cest, se izvede do 31. 12. 1987.
145. b člen
Skupnosti za ceste morajo samoupravne splošne akte
uskladiti z določbami tega zakona do 28. 2. 1988.
145. c člen
Skupnosti za ceste uskladijo svoje dolgoročne in srednjeročne planske akte v delih, ki zahtevajo gradnjo, rekonstrukcijo, obnavljanje, redno vzdrževanje in varstvo regionalnih
cest, do 30. 6. 1988.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se pri sprejemenju samoupravnih sporazumov o povračilu za izvajanje dejavnosti rednega vzdrževanja in varstva cest za leto 1988 upoštevajo določbe tega zakona, ki se nanašajo na prenos regionalnih cest iz občinskih skupnosti za ceste na Skupnost za ceste
Slovenije.
145. d člen
Republiški upravni organ pristojen za promet izda izvršilni
predpis iz 85. člena tega zakona do 31. 12. 1987.«
90. člen
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije
določi prečiščeno besedilo zakona o cestah.
91. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

OBRAZLOŽITEV
i.
Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta na svojih sejah dne 20. maja 1987 obravnavala in
sprejela predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolni16

tvah zakona o cestah z osnutkam zakona. Zbora sta Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije naložila, da pripravi predlog tega zakona in da pri tem prouči ter ustrezno upošteva
mnenja, pripombe in predloge delovnih teles zborov in skupščine, kakor tudi stališča, ki jih je sprejelo Predsedstvo SR
priloga poročevalca

Slovenije na 19. seji dne 6. maja 1987 ob obravnavi problematike cestnega gospodarstva SR Slovenije.
Zbora sta posebaj poudarila, da ob sedanjem spreminjanju
zakona o cestah ne bi smeli odpirati vseh vprašanj razvoja
družbenoekonomskih odnosov v cestnem gospodarstvu, temveč le tista, za katera je bilo posebej dogovorjeno ob analizi
uresničevanja zakona o cestah ter še zlasti v sklepih zborov iz
decembra 1986 k omenjeni analizi. Vsa druga temeljna vprašanja nadaljnjega razvoja družbenoekonomskih odnosov v
samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje,
in s tem tudi v cestenem gospodarstvu, pa naj bi v zakonu
uredili po sprejetju sprememb in dopolnitev ustave ter zakona
o združenem delu.
Pri oblikovanju rešitev v predlogu zakona je predlagatelj
proučil vse pripombe, predloge in mnenja, podana ob obravnavi predloga za izdajo zakona z zakonskim osnutkom, in jih
upoštevali v obsegu, kot ga po njegovi oceni dopušča s
sklepom obeh zborov določen okvir zakonskih sprememb
oziroma dopolnitev.
*
II.
Pri oblikovanju predloga zakona je predlagatelj upošteval
naslednja mnenja, pripombe in predloge:
1) Zakonodajno-pravna komisija je opozorila, da je po določbah zakona o združenem delu lahko nosilec osnovnih sredstev le temeljna organizacija združenega dela in da ima enovita delovna organizacija enak položaj, pravice, obveznosti in
odgovornosti kot temeljna organižacija. Predlagatelj je zato
odstopil od predlagane spremembe prvega odstavka 3. člena
zakona o cestah, po kateri naj bi bile javne ceste opredeljene
kot osnovna sredstva organizacij združenega dela, ki opravljajo redno vzdrževanje in varstvo cest, in ne več temeljnih
organizacij združenega dela.
Iz istega razloga je predlagatelj ustrezno popravil določbo
39. člena in črtal 40. člen osnutka zakona.
2) Upoštevana je pripomba Komisije za spremljanje izvajanja
zakona o združenem delu, da je potrebno vzdrževanje cest
opredeliti kot dejavnost in ne kot zadeve posebnega družbe-i
nega pomena. Predlagatelj je po ponovni proučitvi predlagane spremembe v 3. členu osnutka zakona zaključil, da se
zaradi delitve vzdrževanja čest na naloge rednega vzdrževanja cest in naloge obnavljanja cest spremeni le način njihovega izvajanja, ne pa tudi sama narava teh del. Izvajanje obeh
skupin nalog (to je zagotavljanje prevoznosti cest in ohranjanje cestnega omrežja) je nenadomestljiv pogoj za življenje in
delo delovnih ljudi in občanov in se zato ohranja rešitev, po
kateri je vzdrževanje cest v celoti opredeljeno kot dejavnost
posebnega družbenega pomena.
Skladno s to spremembo je bil poleg 3. člena dopolnjen še
9. člen osnutka zakona.
3) Predlagatelj je upošteval predlog Zakonodajno-pravne
komisije, da naj se v 14. členu osnutka zakona črta izraz
»najpomembnejših«, ker za oblikovanje delovne skupnosti
skupnosti za ceste ne predstavlja pravno pomembnega kriterija.
Prav tako je bila upoštevana pripomba te komisije, da lahko
delovna skupnost pripravlja le strokovne podlage za izvajanje
nadzora nad uresničevanjem nalog iz sprejetih planskih
dokumentov, ne more pa takega nadzora neposredno izvajati.
Predlagatelj se je odločil, da spremeni prvotno besedilo tako,
da naj bi delovna skupnost opravljala le dela in naloge za
spremljanje uresničevanja plansko dogovorjenih nalog.
Potrebnost takšne ureditve izhaja iz ugotovitev v okviru analize izvajanja zakona o cestah. Ta je pokazala, da je s samoupravnimi splošnimi akti, ki urejajo vzdrževanje in varstvo cest,
nadzor nad njihovim izvajanjem sicer dovolj podrobno in
primerno opredeljen, da pa se v praksi zaradi neizdelanih in
neustreznih strokovnih podlag zelo slabo izvaja.
4) Predlagatelj je upošteval pripombo Zakonodajno-pravne
komisije k 35. členu osnutka zakona, da predlagana dopolnitev drugega odstavka 53. člena zakona o cestah, ki določa
vsebino samoupravnega sporazuma o rednem vzdrževanju in
varstvu cest, ne sodi vanj. Prvotno predlagana dopolnitev je
zato nadomeščena z novim besedilom, upoštevaje določbe
19. in 20. člena zakona o skupnih osnovah svobodne menjave
dela (Uradni list SRS, št. 17/79). Pri tem je predlagatelj zasledoval namen da se v samoupravnem sporazumu o rednem
vzdrževanju in varstvu cest jasno opredelijo medsebojne prapriloga poročevalca

vice, obveznosti in odgovornosti za izvajanje dogovorjenega
programa, glede česar je sedanje besedilo zakona preohlapno.
Ob spreminjanju rešitev v zvezi z odgovornostjo za izvajanje
programov rednega vzdrževanja in varstva cest je predlagatelj
nadalje upošteval propombo Zakonodajno-pravne komisije k
40. členu osnutka zakona po kateri je potrebno odgovornost
delavcev, ki izvajajo naloge rednega vzdrževanja cest, urediti
v samoupravnih splošnih aktih organizacij za redno vzdrževanje cest v skladu s predpisi o delovnih razmerjih in je zato
takšna določba v zakonu o cestah nepotrebna.
5) Predlagatelj je sledil utemeljeni pripombi Komisije za izvajanje zakona o združenem delu k rešitvi iz 43. člena osnutka
zakona. Besedilo predlagane spremembe prvega odstavka 63.
člena zakona o cestah, ki postane drugi odstavek, je dopolnjeno tako, da upošteva tudi območja izključne in omejene
rabe, določena za potrebe graditve in rekonstrukcije avtocest
ter magistralnih in regionalnih cest, v prostorskih sestavinah
srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije.
6) Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem
delu in Zakonodajno-pravna komisija sta menili, da za obnovitvena dela na cestah, ki se izvajajo na podlagi priglasitve
del, ni v celoti primerno uporabljati določbe zakona o graditvi
objektov, ker ta ureja gradnjo objektov na podlagi pridobitve
gradbenega dovoljenja.
Izvajanje gradbenih del na podlagi priglasitve ni normativno
urejeno, zato se je predlagatelj odločil, da bo za obnovitvena
dela na cesti predvidel uporabo določb zakona o graditvi
objektov in na njegovi podlagi izdanega predpisa le glede
postopka javnega razpisa in oddaje obnovitvenih del. Vsa
ostala vprašanja v zvezi z izvajanjem obnovitvenih del na cesti
pa bodo urejena z izvršilnim predpisom iz 85. člena zakona o
cestah.
7) Na pripombo zakonodajno-pravne komisije k 54. členu
osnutka zakona, da so upravni organi že po določbah ustave
samostojni v mejah svojih pooblastil in je zato beseda »samostojno« v 1. odstavku spremenjenega 87. člena zakona odveč,
je predlagatelj besedilo tega odstavka spremenil tako, da je
jasneje opredelil možnost ukrepanja upravnega organa pristojnega za promet, ki bo odvisno od nastalega primera
ukrepal sam ali pa na predlog organizacije za redno vzdrževanje cest oziroma drugega izvajalca del na cesti.
8) V okviru normativne ureditve varstva cest je predlagatelj
v prvem odstavku 61. člena osnutka zakona predvidel, da se
glede največje dovoljene osne obremenitve, skupne mase in
dimenzij motornih vozil uporablja poseben izvršilni predpis,
izdan na podlagi zakona o temeljih varnosti cestnega prometa. Proti takšni rešitvi je bila Zakonodajno-pravna komisija,
z obrazložitvijo, da je takšna določba zgolj informativne
narave in zato nepotrebna, poleg tega pa tudi ni primerno, da
bi republiški zakon odkazoval na izvršilni predpis, izdan na
podlagi zveznega zakona. Delavski svet SOZD-a Združena
cestna podjetja Slovenije pa je menil, da bi moral biti takšen
izvršilni predpis izdan na podlagi zakona o cestah, saj ureja
vprašanja, ki so pomembna predvsem za varstvo cest.
Predlagatelj je delno upošteval navedene pripombe in spremenil obravnavano zakonsko rešitev tako, da določa enake
omejitve glede osne obremenitve, skupne mase in dimenzij
motornih vozil, kot so predpisane z vidika varnosti cestnega
prometa, tudi za potrebe varstva cest. Izdaja novega izvršilnega predpisa na podlagi zakona o cestah pa bi bila po men ju
predlagatelja neracionalna, saj je zadevna materija že
ustrezno urejena z zveznim predpisom. Zaradi potrebne
usklajenosti teh pogojev za motorna vozila torej z republiškim
predpisom ne bi mogli kaj drugega kot povzeti že sprejete
rešitve.
9) Dodatno k pripombam na osnutek zakona je Zakonodajno - pravna komisija predlagala, da se dopolni tudi 117.
člen zakona o cestah, ki določa inšpekcijske organe za nadzor razvrščenih cest. Vanj naj bi se vnesla še določba o
inšpekcijskem organu, ki nadzoruje javne poti, opredeljene v
12. členu tega zakona.
Predlagatelj je skladno s tem dopolnil 12. člen zakona o
cestah tako, da ta izrecno obvezuje občinske skupščine da v
svojih odlokih o gospodarjenju z javnimi potmi uredijo tudi
inšpekcijski nadzor nad njimi. Z novim tretjim odstavkom 117.
člena zakona o cestah pa je določeno, da javne poti nadzoruje
občinski upravni organ, pristojen za inšpekcijo cest, če z
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odlokom iz 12. člena zakona ni drugače določeno. Predlagate! jse je za takšno rešitev odločil zato, ker je z nekaterimi
občinskimi odloki že določeno, da opravlja nadzor nad javnimi potmi tudi komunalna inšpekcija.
10) Odbor za družbenopolitični sistem in Odbor za družbenoekonomske odnose zbora združenega dela Skupščine SR
Slovenije sta opozorila na neustrezno višino kazni za gospodarske prestopke in prekrške v zvezi z gradnjo, rekonstrukcijo
in vzdrževanjem cest, uporabo cest in posegi v cesto ali
varovalni pas ob njej. Predlagatelj je po ponovni proučitvi
kazenskih določb z vidika primernosti višine kazni ugotovil,
da so te kljub revalorizaciji v letu 1986 (Uradni list SRS, št. 7/
86) dejansko prenizke. V predlogu zakona je zato predlagatelj
previdel v spremembah členov od 122. - 130. člena zakona
tudi spremembe višine kazni (z uporabo faktorja 5), pri čemer
je upošteval stopnjo inflacije kot tudi težo inkriminiranih
ravnanj z vidika ogrožanja cest in varnosti cestnega prometa.
Vse pa zopet v odnosu na maksimirano višino kazni, kot jo
predpisijeta splošna zakona, zakon o gospodarskih prestopkih (Uradni list SFRJ, št. 10/86) in zakon o prekrških (Uradni
list SRS, št. 25/83 in 42/85).
11) Predlagatelj je sprejel predlog Zveze komunalnih
skupnsoti Slovenije in dopolnil 2. odstavek novega 82. a člena
zakona tako, da je izvajalec obnovitvenih del na cesti dolžan
najmanj 15 dni pred začetkom njihovega izvajanja obvestiti o
teh delih tudi upravljalce naprav in napeljav v območju ceste.
Prav tako je upošteval pripombo Republiškega komiteja za
družbeno planiranje, da se politika in cilji družbenega razvoja
določajo le s planskimi akti družbenopolitičnih skupnosti in
ne samoupravnih interesnih skupnosti. Skladno s tem je
ustrezno spremenjeno besedilo 2. alinee 11. in 12. člena
osnutka zakona.
Mnenja, pripombe in predlogi, ki jih po oceni predlagatelja
ni bilo moč upoštevati pri oblikovanju predloga zakona, so
sledeči:
1) Delavski svet SOZD-a Združena cestna podjetja Slovenije in več skupin delegatov je predlagalo, da naj se črta prvi
odstavek 2. člena osnutka zakona, ki določa, da so ceste
osnovna sredstva organizacije za redno vzdrževanje cest.
Črtanje te določbe so utemeljili z mnenjem, da predvideni
prenos določenih pravic in obveznosti pri gospodarjenju s
cestami z organizacij za vzdrževanje cest na skupnosti za
ceste (naloge v zvezi z obnavljanjem cest) oziroma na njihove
strokovne službe (dela in naloge skupnega pomena v zvezi s
planiranjem, financiranjem in spremljanjem uresničevanja
planov) zahteva tudi spremembe v opredelitvi statusa cest in
subjekta odgovornosti za njihovo stanje.
Predlagatelj meni, da se zaradi omenjenih zakonskih sprememb bistveno ne spreminjajo pogoji gospodarjenja organizacij za vzdrževanje cest kot upravljalcev cest, predvsem pa
se ne spreminja način odločanja o nalogah gospodarjenja s
cestami.
Glede prvega zaključka je potrebno ponovno poudariti, da
so v sestavi delovnih organizacij - cestnih podjetij temeljne
organizacije za vzdrževanje cest delovno usposobljene predvsem za opravljanje nalog rednega vzdrževanja cest, medtem
ko obnovitvena dela na cestah opravljajo temeljne organizacije za gradnjo in rekonstrukcijo cest, čeprav so ceste
osnovna sredstva prvih. Ne glede na takšno delitev dela znotraj cestnih podjetij se v preteklosti ni iz tega naslova nikdar
zastavljalo vprašanje pravilnosti normativne določitve temeljnih organizacij za vzdrževanje cest kot odgovornih subjektov
za stanje cest. V zvezi z drugim zaključkom pa je potrebno
poudariti, da bodo tudi v prihodnje sprejemale programe
rednega vzdrževanja cest in programe obnavljanja cest
skupščine skupnosti za ceste, ki jih sestavljajo delegati upravljalcev cest in delegati uporabnikov cest. Skupnosti za ceste
torej ne moremo obravnavati kot neki tretji subjekt v cestnem
gospodarstvu, ki odloča o gospodarjenju s cestami v imenu
upravljalca cest, kot je to moč zaključiti iz obravnavanih
pripomb.
S prenosom nalog v zvezi z obnavljanjem cest na skupnost
za ceste bo v primerjavi s sedanjo zakonsko ureditvijo dosežena ta razlika, da bo s samoupravnimi sporazumi o rednem
vzdrževanju in varstvu cest po načelih svobodne menjave dela
določen le izvajalec teh del, medtem ko bo za naloge obnavljanja cest skupnost za ceste dolžna po sprejemu ustreznega
programa izvesti še postopek izbire najugodnejšega izvajalca.
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Takšna rešitev ne zahteva izključevanja temeljnih organizacij
za gradnjo in rekonstrukcijo cest iz sestave cestnih podjetij
kot možnih izvajalcev obnovitvenih del na cesti. Prav
nasprotno, glede na strokovno usposobljenost in tehnično
opremljenost bi se morale pojavljati kot možni ter verjetno
najprimernejši in najkvalitetnejši izvajalci ravno te organizacije. Izbrani izvajalec bo pogodbeno prevzemal odgovornost
za pravočasno in kvalitetno izvedbo obnovitvenih del na cesti,
ki je sicer v upravljanju drugega gospodarskega subjekta organizacije za redno vzdrževanje cest. Ne samo, da se na ta
način postopno uvajajo tržni kriteriji tudi na področju dela
dejavnosti vzdrževanja cest, temveč se kot racionalen že
dolgo časa potrjuje v ostalih sferah gospodarstva in v nekaterih dosedanjih primerih tudi v cestnem gospodarstvu (Koroška regija, Postojna, Tržaška cesta v Ljubljani). Gospodarske
organizacije oddajajo investicijsko vzdrževanje svojih osnovnih sredstev drugim specializiranim izvajalcem, ne da bi ob
tem zastavljale vprašanje ali so zaradi tega ta sredstva še
vedno lahko v njihovem upravljanju oziroma gospodarjenju.
Zakon o cestah nadalje že sedaj določa, da lahko za opravljanje administrativno - strokovnih nalog, pomožnih in temu
podobnih del skupnega pomena za uporabnike in izvajalce v
skupnosti za ceste le-ta oblikuje svojo delovno skupnost. S
predlagano spremembo te zakonske določbe se torej samo
konkretneje določa za opravljanje katerih nalog naj bi skupnost za ceste oblikovala svojo delovno skupnost oziroma
strokovno službo v primeru, ko se odloči za to možnost. Z njo
se torej na delovno skupnost za ceste ne prenašajo pravice
odločanja o gospodarjenju s cestami, niti ne izvajanje nalog
vzdrževanja cest, zato tudi ne more prevzemati odgovornosti
za stanje cest. Seveda pa je odgovorna za izpolnjevanje svojega programa dela in predvsem kvaliteto strokovnih podlag
kot osnove za odločanje na organih skupnosti za ceste, kar pa
mora biti urejeno, s samoupravnim sporazumom o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih med skupnostjo
za ceste in delovno skupnostjo ter z njenim statutom. K
določbam statuta, ki se nanašajo na uresničevanje nalog in
programov dela delovne skupnosti, mora dati soglasje skupščina skupnosti za ceste.
S temi pojasnili zakaj ni ocenil danih pripomb kot zadosten
razlog za črtanje opredelitve cest kot osnovnih sredstev v tej
fazi spreminjanja in dopolnjevanja zakona o cestah pa predlagatelj ne zaključuje razprave o tem pomembnem vprašanju.
Meni le, da se enako vprašanje nanaša tudi na druga sredstva
gospodarske infrastrukture in bi ga zato bilo potrebno obravnavati celoviteje in istočasno z novimi sistemskimi rešitvami,
predvidenimi za področje gospodarskih dejavnosti posebnega družbenega pomena. Takšen predlog je bil v Skupščini
SR Slovenije podprt že ob obravnavi analize izvajanja zakona
o cestah in ponovno ob obravnavi predloga za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o cestah z osnutkom
zakona. Enako stališče je meseca maja 1987 sprejelo tudi
Predsedstvo SR Slovenije ob obravnavi problematike cestnega gospodarstva SR Slovenije.
2. Pripombi oziroma predlogu SOZD-a Združena cestna
podjetja Slovenije za dopolnitev 5. člena zakona o cestah z
novim petim odstavkom, ki bi predpisal uporabo določb prejšnjih štirih odstavkov tudi za druga zemljišča, ki se ne uporabljajo v prometne namene ali za potrebe vzdrževanja cest, ni
bilo mogoče slediti.
V primerih, kot jih navaja SOZD Združena cestna podjetja
Slovenije, gre za zemljišča, ki so bila v razlastitvenem
postopku ali z neposrednimi pogodbami pridobljena za gradnjo ali rekonstrukcijo cest, pa v ta namen niso bila uporabljena. Ta zemljišča so še nadalje v uporabi prejšnjih lastnikov,
njihov upravljalec pa je razlastitveni upravičenec, to je skupnost za ceste. Ker te površine niso bile uporabljene za prometne površine niti niso potrebne za vzdrževanje cest, niso
bile hkrati s cesto prenešene vzdrževalcem cest in je tako
ostalo zemljiško knjižno stanje neurejeno. Ker gre očitno za
zemljišča, ki so bila razlaščena v večjem obsegu kot je to bilo
potrebno za zgraditev nove ceste ali rekonstrukcijo cest in se
še nadalje uporabljajo kot kmetijska ali stavbna zemljišča,
odvisno od njihove prejšnje namembnosti, bo tako nastale
situacije potrebno reševati v smislu predpisov, ki urejajo ta
področja. Predvsem pa naj bi takšna vprašanja reševal zakon
o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni
priloga poročevalca

lasti, ki s sedanjo določbo 8. člena vodi v takšne posledice.
Nedvomno pa vprašanja ne sodijo v zakon o cestah.
3. Delegat iz Slovenj Gradca in skupina delegatov iz Dravograda so dali pobudo, da se z ustrezno spremembo 11. člena
zakona o cestah opredeli gozdne ceste kot javne ceste, z
utemeljitvijo, da je na njih v večini primerov nemogoče in
nelogično omejiti ali celo prepovedati njihovo prosto uporabo
in da bi na ta način uredili tudi del financiranja gozdnih cest,
ki se sedaj izvaja s sporazumom med Skupnostjo za ceste
Slovenije in Skupnostjo za gozdarstvo SR Slovenije.
Predlagatelj poudarja, da sta zakon o cestah in zakon o
gozdovih (Uradni list SRS, št. 18/85) glede ureditve gospodarjenja z gozdnimi cestami medsebojno usklajena. Zakon o
gozdovih določa, da se za gospodarjenje z gozdovi šteje med
drugim odpiranje gozdov z gozdnimi cestami ter gradnja in
vzdrževanje prometnic, ureja pravice in obveznosti nosilcev
gospodarjenja z gozdnimi cestami in način zagotavljanja
sredstev za te namene. Gozdne ceste opredeljuje kot ceste, ki
jih zgradijo gozdnogospodarske organizacije in so namenjene predvsem gospodarjenju z gozdovi ter so osnovna
sredstva teh organizacij. V 71. členu dopušča možnost usposobitve gozdne ceste tudi za javni promet, pri čemer mora
dodatne stroške takšne usposobitve kriti zainteresirani subjekt ali subjekti.
Izhajajoč iz navedene normativne ureditve gospodarjenja s
cestami, vključno z možnostjo njihove predhodne usposobitve za prerazvrstitev med javne ceste, predlagatelj ni mogel
sprejeti te pobude delegatov. Ob tem pa ugotavlja, da je
cestno gospodarstvo doslej redno izpolnjevalo obveznost iz
37. člena zakona o gozdovih, po katerem mora gozdnemu
gospodarstvu odstopiti sorazmeren del sredstev, vsebovanih
v drobnoprodajni ceni bencina in plinskega olja, glede na
količino porabe teh goriv v gozdnem gospodarstvu po podatkih za predhodno obdobje.
4. Več skupin delegatov in Odbor za družbenopolitični
sistem je opozorilo na spornost rešitve iz 11. člena osnutka
zakona, s katero je določeno, da se delegati v občinskih
skupnostih za ceste med drugim sporazumevajo o združevanju sredstev za sofinanciranje graditve, rekonstrukcije in
obnavljanja regionalnih cest. Predvsem so poudarili, da je s
takšno rešitvijo dana prednost bogatejšim občinam pri dogovarjanju nalog razvoja in posodabljanja regionalne cestne
mreže.
Po oceni predlagatelja ni razlogov za takšna predvidevanja,
saj bo sofinanciranje le dopolnilni kriterij k že uveljavljeni
metodologiji za določanje prioritetnega vrstnega reda sanacije cest, ki jo je sprejela skupščina Skupnosti za ceste Slovenije. O njegovi vplivnosti na določanje planskih prioritet bodo
prav tako odločali delegati te skupnosti za ceste. Pri tem bodo
morali upoštevati, da je metodologija z razdelanimi objektivnimi kriteriji za izdelavo programov obnove cest vzpostavljena zato, da se na isti vrsti razvrščenih cest zagotovi enak
minimalni nivo vzdrževanosti in prevoznosti cest v celotnem
slovenskem prostoru.
Obravnavana rešitev je zasnovana na dosedanji praksi, ko
so imele občinske skupnosti za ceste pomembno vlogo pri
zagotavljanju dodatnih sredstev za regionalne ceste. Zato jo
kaže ohraniti tudi v prihodnje za primere, ko so delovni ljudje
in občani pripravljeni združevati sredstva za izboljšanje stanja
regionalne cestne mreže v svojem okolju nad poprečno dogovorjeni nivo.
5. Za uresničevanje naloge zagotavljanja enotnosti cestnega omrežja je bilo z 12. členom osnutka zakona predlagano, da Skupnost za ceste Slovenije določa prioriteto rednih
vzdrževalnih del na vseh razvrščenih cestah.
Na ta način naj bi bile vnaprej določene naloge rednega
vzdrževanja cest, ki bi se v primeru nezadostnih sredstev za
ceste lahko opustile, ne da bi bila s tem bistveno ogrožena
prevoznost cest oziroma varnost cestnega prometa. Z njim
naj bi nadalje preprečili situacijo iz preteklih let, ko so bile
zaradi pomanjkanja sredstev za vzdrževanje cest posamezne
vrste razvrščenih cest zelo različno vzdrževane, najslabše
lokalne. Ob trajnejšem krčenju programov rednega vzdrževanja samo nekaterih razvrščenih cest, upoštevajoč njihovo
stanje, bi se namreč lahko kaj kmalu soočili z dejstvom, da te
ne bi bile več normalno prevozne. Izhajajoč iz navedenih
dejstev predlagatelj ni mogel upoštevati pripombe, da takšna
rešitev odraža nezaupanje do strokovnih odločitev občinskih
priloga poročevalca

skupnosti za ceste glede gospodarjenja s cestami iz njihove
pristojnosti. Nasprotno, predlagatelj smatra, da z njo še posebej zavezuje strokovne službe skupnosti za ceste in organizacij za vzdrževanje cest da določijo, katere so te prioritetne
naloge rednega vzdrževanja in varstvo cest, ki jih je nujno
potrebno opraviti.
6, V predlogu zakona ni upoštevan predlog konference
delegacij občine Radlje ob Dravi, da naj se ohrani veljavna
ureditev delegiranja delegatov uporabnikov cest v zbor uporabnikov Skupnosti za ceste Slovenije. Predlagatelj meni, da
je za učinkovitejše usklajevanje nalog razvoja in posodabljanja cestnega omrežja, pomembnega za celotno republiko,
primerno dopolniti sedanji teritorialni princip delegiranja
delegatov uporabnikov cest še s funkcionalnim principom po
kriteriju obsega uporabe cest. Ni namreč moč zanikati trditve,
da so veliki uporabniki cest, kot n. pr. javni cestni prevozniki,
zelo zainteresirani za posodabljanje in razvoj primarnih cestnih povezav in da preko plačevanja različnih povračil za
uporabo cest prispevajo tudi največ sredstev za te namene.
Predlagatelj prav tako ni upošteval mnenja delegatov mesta
Ljubljane, da je potrebno merila za delegiranje delegatov
večjih uporabnikov cest določiti v samem zakonu. Ze po
sedanji zakonski ureditvi se število delegatskih mest in način
delegiranja delegatov ureja v samoupravnem sporazumu o
ustanovitvi Skupnosti za ceste Slovenije, h kateremu daje
soglasje tudi Skupščina SR ^Slovenije.
7, Skupina delegatov občine Maribor-Tezno je opozorila,
da bo zaradi prenosa investitorstva na skupnosti za ceste, ki
niso upravljalei cest, prihajalo do nejasnosti v postopku izdaje
potrebnih dovoljenj.
K tej pripombi predlagatelj pojasnjuje, da bo skupnost za
ceste v svoji funkciji investitorja nosilec vseh strokovnih del in
nalog v zveži z gradnjo in rekonstrukcijo, pa tudi obnavljanjem cest. Ta strokovna dela in naloge obsegajo predvsem
pripravo strokovnih podlag za investicijske odločitve, izdelavo tehnične dokumentacije, vodenje postopkov za pridobitev lokacijskih in gradbenih dovoljenj in druge naloge, ki jih
lahko opravlja sama ali pa pogodbeno odda v izvajanje strokovno usposobljeni organizaciji združenega dela. Investicijske posle so tako za novogradnje kot rekonstrukcije cest
posamezne skupnosti za ceste v preteklosti že uspešno
izvedle, kar potrjuje primernost rešitve, da nastopa skupnost
kot investitor tudi v primeru rekonstrukcij in obnov cest in ne
samo v primerih izgradnje novih cest, kot je to zakon določal
dosedaj.
Pristojnost organizacij za vzdrževanje cest za izdajanje
soglasij in dovoljenj, posege v cestno telo ali v varovalni pas
ceste in dovoljenj v zvezi z varstvom cest (dovoljenja za
izredne prevoze) se s tem zakonom ne spreminjajo.
8, Komisija za pravosodje Skupščine SR Slovenije je v zvezi
s predlaganim črtanjem določb v zakonu o cestah, ki se
nanašajo na ustanovitev posebnega sodišča združenega dela,
menila, da je potrebno to vprašanje temeljito proučiti, zlasti
glede na sprejete sistemske rešitve o organizaciji pravosodja.
Predlagatelj je sledil mnenju komisije in ponovno proučil
vprašanje reševanja sporov med uporabniki in izvajalci v
skupnostih za ceste in med temi skupnostmi. Ob tem se je
odločil, da zadrži prvotno predlagano rešitev v 17. členu
osnutka in črta 29. člen zakona, spremenil pa je 16. člen
osnutka oziroma besedilo 1. in 2. odstavka 28. člena zakona.
Takšna sprememba je bila nujna, saj bi zgolj s črtanjem
besede »posebno« v 2. odstavku 28. člena, ter ob črtanju
celotnega 29. člena ostalo odprto vprašanje pristojnosti za
reševanje sporov iz družbenoekonomskih in drugih samoupravnih odnosov med skupnostmi »za ceste. Tako bodo v
bodoče spčore iz navedenih razmerij med uporabniki in izvajalci v skupnosti za ceste in med samimi skupnostmi reševala
splošna sodišča združenega dela in ne posebno sodišče združenega dela kot je bilo to predvideno v določbah navedenih
dveh členov, ki se sedaj spreminjajo oziroma črtajo. Za tako
rešitev se je predlagatelj odločil ob upoštevanju ugotovitev,
stališč in sklepov, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije v
zvezi z obravnavo gradiva Gospodarske zbornice Slovenije o
nekaterih vprašanjih uresničevanja družbenoekonomskih
odnosov in samoupravne organiziranosti v samoupravnih
interesnih skupnostih materialne proizvodnje (Poročevalec
št. 28, z dne 1. 8. 1985 in št. 20, z dne 15. 7. 1986). Po teh
stališčih, ugotovitvah in sklepih naj zakoni ne bi več predpiso19

vali ustanavljanja posebnih sodišč združenega dela za samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje, spori pa
naj bi se reševali predvsem pred notranjimi arbitražami in
drugimi samoupravnimi sodišči. Posebna sodišča naj bi se
ustanavljala le tedaj, kadar je glede na obseg reševanja zadev
njihova ustanovitev smotrna in potrebna. Ker doslej v praksi
za področje cestnega gospodarstva ni bilo potrebe za ustanovitev posebnega sodišča združenega dela, je predlagatelj
ohranil y bistvu prvotno predlagano rešitev glede črtanja
določb 29. člena zakona, v posledici tega pa tudi predvidel
črtanje določbe 136. člena zakona, ki je ob dejstvu, da do
predpisanega roka posebno sodišče ni bilo ustanovljeno, z
novo predlagano rešitvijo postala nepotrebna.
9 Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem
delu je ocenila določbo 22. člena osnutka zakona, s katero so
opredeljeni podpisniki samoupravnih sporazumov o temeljih
plana skupnosti za ceste, kot vprašljivo. Zakonodajno-pravna
komisija pa je v zvezi s tem členom opozorila, da bi naknaden
pristop delovnih ljudi in občanov v krajevnih skupnostih k tem
samoupravnim sporazumom zahteval ponovno izvedbo predpisanega postopka za njihov sprejem.
Po ponovni proučitvi stališč Družbenega pravobranilca
samoupravljanja SR Slovenije v zvezi s tem vprašanjem se je
predlagatelj odločil, da omenjenega člena iz osnutka zakona
ne spreminja.
S samoupravnim sporazumom„se izvajalci in uporabniki
dogovorijo o nalogah ohranjanja in razvoja gest ter o načinu
zagotavljanja sredstev za uresničitev teh nalog. Del sredstev
se zagotavlja, če ga lahko tako imenujemo, z rednim sistemom financiranja cest, ki ga sestavljajo razne oblike povračil
za uporabo cest in sredstva za ceste, vsebovana v drobnoprodajni ceni bencina in plinskega olja. Del sredstev, potrebnih
za uresničitev dogovorjenih nalog izgradnje in modernizacije
cest, pa se zagotavlja tudi s samoupravnim združevanjem
sredstev za ceste, kar predstavlja dodatno obveznost, ki jo
najpogosteje prevzemajo samo gospodarske organizacije
združenega dela. Identifikacija teh subjektov kot zavezancev
dodatno dogovorjenih materialnih obveznosti za uresničitev
načrtovanega razvoja cest pride še zlasti do izraza v primeru
nujnosti sprejema interventnega zakona o obveznem združevanju sredstev za te namene vseh nepodpisnikov sporazuma.
Kriterij za določitev podpisnikov teh samoupravnih sporazumov naj bi zato bile tiste obveznosti, ki zavezujejo k dodatnemu samoupravno dogovorjenemu združevanju sredstev za
ceste.
Predlagatelj hkrati meni, da je intres vseh uporabnikov cest
in tudi širši družbeni interes pri načrtovanju porabe sredstev,
zbranih s povračili za uporabo cest in t.im. bencinskim dinarjem, ustrezno zavarovan in usklajevan skozi način oblikovanja
skupščine skupnosti za ceste in delegatskega odločanji.
10. Delavski svet SOZD-a Združena cestna podjetja Slovenije in več skupnih delegatov je predlagalo, da se v 41. členu
osnutka zakona črta besedilo »ali če je tako določeno s
posebnim predpisom« oziroma da se navede, kateri predpis je
mišljen.
Med sredstvi za ceste, ki se po določbi tega člena uprabljajo
prvenstveno za kritje potreb rednega vzdrževanja in varstva
cest, so tudi sredstva za ceste, vsebovana v drobnoprodajni
ceni bencina in plinskega olja. Za ta sredstva je značilno, da
so z odlokom Zveznega izvršnega sveta, kot pristojnega
organa za oblikovanje cen naftnih derivatov, že v naprej
razdeljena na del za pokrivanje enostavne reprodukcije cest
in del za njihov razvoj. Drugi del sredstev se torej lahko
uporablja le za gradnjo cest, in sicer tistih, za katere so
pridobljeni tudi tuji krediti (t. im. sredstva za črpanje tujih
kreditov). V decembru 1986 so bila v okviru teh sredstev
nadalje posebej določena namenska sredstva za izgradnjo
avtoceste Bratstva in enotnosti.
Predlagana dopolnitev 41. člena zakona o cestah predstavlja torej le uskladitev njegove vsebine z drugačnim načinom
določanja sredstev za ceste v ceni pogonskih goriv, kot je bil
uveljavljen v letu 1981, ob sprejemanju tega zakona.
Skladno s predhodno obravnavano pripombo Zakonodajno-pravne komisije, da se v tem zakonu ne gre sklicevati
na zvezne predpise, predlagatelj tudi ni mogel upoštevati
predloga da se v samem besedilu člena določi, kateri predpis
je z njim mišljen.
11. Zakonodajno-pravna komisija je menila, da bi bilo
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potrebno preoblikovati besedilo 2. odstavka 64. člena osnutka
tako, da bo dovolj jasno, da z dovoljenjem organizacije za
redno vzdrževanje cest, po katerem lahko druga organizacija
združenega dela opravlja prekopavanje, podkopavanje in
druga dela na cesti, ni mišljena odločba izdana v upravnem
postopku. Dovoljenje iz 101. člena zakona o cestah (oz. 64.
člena osnutka) je akt, s katerim organizacija za redno vzdrževanje cest dovoli poseg v cesto kot njeno osnovno sredstvo in
hkrati določi pogoje za izvedbo teh del, potrebne za varstvo
same ceste in varnost prometa. Za razliko od soglasij po 104.
členu zakona o cestah organizacija za redno vzdrževanje cest
izda dovoljenje za izvedbo določenih del na cesti neodvisno
od tega ali se za načrtovana dela vodi tudi upravni postopek
(npr. lokacijski ali za pridobitev gradbenega dovoljenja). Tudi
v primerih, ko je poseg v cestno telo potreben zaradi vzdrževanja drugih instalacij si bo izvajalec dolžan pridobiti takšno
dovoljenje. Ker se torej z aktom iz 2. odstavka 64. člena
osnutka dovoli poseg v samo cestno telo ob pogojih, ki naj
zagotovijo varstvo ceste in varnost cestnega prometa, predlagatelj meni, da je uporabljeni pojem primeren. Ob pravilni
uporabi določb zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS,
št. 34/84, 29/86), zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84), ter zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 47/86) pa ne bi
smelo prihajati do nejasnosti glede pravne narave tega akta,
kar v praksi doslej dejansko tudi ni bilo sporno.
12. Skupina delegatov občine Lendava je predlagala
dopolnitev 70. člena zakona o cestah tako, da bi za graditev
avtobusnih postajališč zadoščala le priglasitev del, z obrazložitvijo, da zahtevani postopek pridobitve gradbenega dovoljenja močno povečuje stroške njihove izgradnje.
Po zakonu o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in
29/86) zadostuje priglasitev del le za tista gradbena dela, ki se
ne štejejo za rekonstrukcijo objektov, napeljav in opreme ter
za objekte za katere ni predpisano lokacijsko dovoljenje.
Primere posegov v prostor za katere lokacijsko dovoljenje ni
potrebno ureja 51. člen zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84) in na njegovi
podlagi izdano navodilo o merilih za to, kaj se lahko šteje za
objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni
potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za
pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85). Ker avtobusnega
postajališča ni mogoče smatrati za gradbeni objekt, za katerega po določbah navedenih predpisov ne bi bilo potrebno
lokacijsko dovoljenje, predlagatelj ni mogel upoštevati predlagane rešitve.
13. Pri oblikovanju predloga zakona ni bilo mogoče upoštevati pripombe delavskega sveta SOZD-a Združena cestna
podjetja Slovenije in skupine delegatov občine Ptuj, naj bi se
črtali četrta in peta alinea 48. člena osnutka zakona in prenesli v 51. člen osnutka.
Za obnavljanje cest se po teh dveh alineah šteje izdelava
naprav za odvodnjavanje in obnavljanje izrabljenih elementov
mostov, propustov, zidov in drugih objektov ter nadomestitev
provizoričnih zidov s stalnimi zidovi kot sestavnih delov ceste.
Iz tega izhaja, da šteje v obnavljanje cest izgradnja novih
naprav za odvodnjavanje, medtem ko je vzdrževanje obstoječih določeno kot ena od halog rednega vzdrževanja cest. Za
obnovitvena dela na naštetih objektih je z osnutkom izvršilnega predpisa iz 85. člena zakona določeno da obsegajo
zamenjavo posameznih nosilnih elementov, podporne ali prekladne konstrukcije ter obnovo vozišča. Za vsa ta dela predlagatelj smatra, da ne sodijo v redno vzdrževanje in zato ni
spreminjal že predlagane rešitve.
K predlogu skupine delegatov občine Nova Gorica, da naj
se v tem členu črta omejitev obnovitvenih del na območje
cestnega sveta, velja enaka obrazložitev kot k predhodni
točki.
14. Poleg predhodno obravnavanih pripomb, predlogov in
pobud za dopolnjevanje zakonskih rešitev pri oblikovanju
predloga zakona so bile ob obravnavi predloga za izdajo
zakona z osnutkom zakona dane tudi nekatere načelne pripombe in pripombe sistemske narave.
Med načelnimi pripombami je bila najpogostejša, da se z
zakonom ne razrešuje problem zagotavljanja dodatno potrebnih sredstev za kvalitetnejše gospodarjenje s cestami. V zvezi
s tem je potrebno spomniti, da je predlagatelj že v sami analizi
izvajanja zakona o cestah predlagal za izboljšanje stanja dve
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skupini ukrepov, katere so skupščinski delegati v celoti podprli. Prva skupina se nanaša na predlagane spremembe
zakona s ciljem zagotovitve racionalnejše porabe razpoložljivih sredstev za ceste, druga skupina ukrepov pa zadeva rednejšo revalorizacijo in povečanje povračil za ceste ter t. im.
bencinskega dinarja. Glede izvajanja teh ukrepov moramo
ugotoviti, da so se povračila za uporabo cest, ki jih določa
Skupnost za ceste Slovenije, ob prehodu v leto 1987 nominalno povečala do nivoja, da se ohranja njihova realna vrednost.
Kljub povečanju bencinskega dinarja za enostavno reprodukcijo cest v mesecu juniju 1987 pa še vedno ni dosežen
nivo, ki bi poleg rednega vzdrževanja cest pokril tudi potrebe
pri obnavljanju cest. Do sedaj tudi še ni bil sprejet slovenski
predlog, da se ta sredstva določajo v relativnem in ne v
absolutnem deležu drobnoprodajne cene bencina in plinskega olja.
Druge načelne pripombe, ki zadevajo povečanje odgovornosti izvajalcev vzdrževanja cest in v katerih se omenja neusklajenost tega zakona z ostalimi predpisi, so upoštevane skozi
dopolnitve osnutka zakona na podlagi konkretnih pripomb.
Med pripombami sistemske narave je potrebno omeniti
stališče Komisije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu. Ta meni, da se s predlaganimi rešitvami v veliki
meri odpravlja monopolni položaj cestnih podjetij pri opravljanju dejavnosti vzdrževanja cest, a da bi kljub temu bilo
potrebno jasneje opredeliti pravico nadzora upravnih organov nad določenimi akti. Mednje bi lahko šteli odobravanje
standardov in normativov, določanje splošnih pogojev poslovanja, javnost delovanja in ustrezna revizija programov in
poslovanja.
>
S predlaganimi zakonskimi spremembami in dopolnitvami
se uvajajo tržni kriteriji izvajanja t. im. investicijskega vzdrževanja cest, povečan je upravni nadzor nad opravljanjem teh
del in krepi se odgovornost na podlagi samoupravnega sporazumevanja o rednem vzdrževanju in varstvu cest v skupnostih
za ceste. Zato predlagatelj meni, da v tej fazi spreminjanja
zakona o cestah ne bi razširjali tudi nadzorstvenih pravic
upravnih organov nad tistimi nalogami, ki zadevajo izvajanje
vzdrževanja cest po načelih svobodne menjave dela. Prevzema pa obveznost tekočega spremljanja učinkov teh zakonskih sprememb in uveljavitev predloga omenjene komisije v
drugi fazi spreminjanja zakona v primeru, da ti učinki ne bi
dosegli pričakovanih.
Skupini delegatov občine Ljubljana Šiška in mesta Ljubljane sta predlagali, da se zaradi spremembe 60. člena zakona
o cestah, sprejete v letu 1986 (Uradni list SRS, št. 7/86), s tem
zakonom uredi financiranje vzdrževanja tistega dela cestne
infrastrukture, ki je bila posledično prenešena med komunalne objekte. Predlagatelj tega predloga ni upošteval. Sprememba navedenega člena zakona je bila potrebna zato, ker se
je v praksi zaradi različnega tolmačenja pojma ceste pojavil
problem razmejevanja površin in objektov, ki še sodijo v cesto
in so predmet gospodarjenja organizacij za vzdrževanje cest,

DOLOČILA ZAKONA O CESTAH
(URADNI LIST SRS, ŠT. 38/81 IN
7/86), ki se spreminjajo ali
dopolnjujejo:
1. člen
Ta zakon ureja razmerja skupnega pomena za delavce,
delovne ljudi in občane pri gospodarjenju z javnimi cestami,
to je pri upravljanju, graditvi, rekonstrukciji, vzdrževanju in
varstvu teh cest ter zagotavljanju sredstev za te namene.
Ta zakon določa tudi temeljna načela:
- za ustanovitev samoupravnih interesnih skupnosti za
ceste, njihovo organizacijo in njihova medsebojna razmerja;
- za gospodarjenje z javnimi potmi ter s cestami, ulicami

od tistih, s katerimi naj bi upravljalo komunalno gospodarstvo. Z natančnejšo razmejitvijo med cesto in komunalnimi
objekti in napravami ob njej je bil na novo določen tudi njihov
upravljalec, ki za gospodarjenje s cestami pridobiva sredstva
v skladu s predpisi o cestah, za komunalne objekte in naprave
pa v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarjenje z njimi.
Z zakonom o cestah torej ni mogoče reševati vprašanj
financiranja vzdrževanja tistih objektov in naprav, ki sodijo v
komunalno gospodarstvo oziroma s katerimi upravljajo
komunalne organizacije združenega dela.
15) Ob pripravi gradiva je predlagatelj prejel od Uprave
inšpekcijskih služb za Gorenjsko iz Škofje Loke še dva predloga za dopolnitev posameznih določb zakona o cestah. S
prvim je predlagana pooblastitev inšpekcije, da ustavi obnovitvena dela na cesti, ki se izvajajo brez priglasitve, z drugim pa
sankcioniranje uporabe nelegalnih avtobusnih postajališč.
Navedeni vprašanji urejajo predpisi o graditvi objektov in
predpisi o organizaciji prevoza v cestnem prometu, zato ju
predlagatelj pri oblikovanju predloga zakona ni upošteval.
m

III.
S prehodnimi določbami so v predlogu zakona urejeni roki
za uskladitev planskih dokumentov in samoupravnih splošnih
aktov skupnosti za ceste ter rok za izdajo izvršilnega predpisa
iz 85. člena zakona o cestah.
Zaradi množice sprememb in dopolnitev zakona o cestah je
predlagano, da Zakonodajno-pravna komisija pri Skupščini
SR Slovenije pripravi prečiščeno besedilo tega zakona.
Skladno s pripombami iz razprave, da zaradi prenosa regionalnih cest iz občinskih skupnosti za ceste na Skupnost za
ceste Slovenije ne sme biti ogrožena uresničitev sprejetih
planskih nalog, je s prehodnimi določbami določeno, da
skupnosti za ceste uredijo prenos in prevzem pravic in obveznosti, ki zadevajo regionalne ceste, s posebnim sporazumom
do konca leta 1987.
Pri oblikovanju prehodnih določb pa ni bil upoštevan predlog delavskega sveta SOZD Združena cestna podjetja Slovenije, da naj bi se v tem delu zakona uredilo tudi vprašanje
vknjižbe cestnih zemljišč, pridobljenih za gradnjo in rekonstrukcijo cest do 15. 5. 1945. Vprašanje vknjižbe teh zemljišč
je potrebno reševati skladno z zakonom o vknjižbi nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 43/73) oziroma v
duhu tega zakona ter zakona o združenem delu, nikakor pa ne
sodi urejanje teh razmerij v zakon o cestah.
IV.
Za republiko in občine zaradi predlaganih sprememb in
dopolnitev zakona o cestah ne bo materialnih obveznosti. Pač
pa bodo nastopile določene materialne posledice pri skupnostih za ceste zaradi prenosa regionalnih cest iz občinskih na
republiško samoupravno interesno skupnost za ceste, zaradi
usklajevanja ustreznih planskih aktov in samoupravnih splošnih aktov ter v zvezi z novim načinom oddaje obnovitvenih del
na cesti.

In trgi v mestih in v naseljih mestnega značaja ter z^ gospodarjenje s cestami, ki niso javne ceste po tem zakonu.
3. člen
Javne ceste (v nadaljnjem besedilu: ceste) so osnovna sredstva temeljnih organizacij združenega dela, ki opravljajo
dejavnost vzdrževanja in varstva cest (v nadaljnjem besedilu:
organizacije za vzdrževanje cest).
Delavci v organizacijah za vzdrževanje cest uresničujejo
svoje pravice, obveznosti in odgovornosti glede gospodarjenja s cestami, kot to ureja ta zakon in kot se samoupravno
dogovorijo z uporabniki cest v samoupravnih interesnih skupnostih za ceste.
Ceste so izven pravnega prometa.
Na cestah je mogoče pridobiti pravico posebne rabe samo
za splošne potrebe, kot je pravica napeljevanja vodovoda in
kanalizacije ter električnih, telefonskih in telegrafskih napeljav, plinovodov in podobno.
Na cestah ni mogoče pridobiti služnosti.
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4. člen
Vzdrževanje in varstvo cest je dejavnost posebnega družbenega pomena
Pri rekonstrukciji in graditvi cest so zadeve posebnega
družbenega pomena: zagotavljanje pretočnosti in varnosti
prometa, usklajevanje programov samoupravnih interesnih
skupnosti za ceste z drugimi samoupravnimi interesnimi
skupnostmi, določanje namena in uporabe sredstev, zagotavljanje enotnosti cestne mreže, določanje smeri in poteka cest;
povezovanje z mednarodnimi in medrepubliškimi prometnimi
tokovi ter odločanje o opustitvi ceste.
10. člen
Kadar občinska skupščina določi s svojim odlokom, da je
vzdrževanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste, v mestih in naseljih mestnega
značaja komunalna dejavnost, gospodarijo z njimi komunalne
organizacije združenega dela v skladu z načeli tega zakona in
So njihovo osnovno sredstvo.
Glede vzdrževanja, varstva, graditve in rekonstrukcije cest
iz prejšnjega odstavka veljajo za komunalne organizacije
združenega dela določbe tega zakona, občinska skupščina pa
lahko določi posamezne posebne oziroma drugačne pravice
in dolžnosti glede na naravo in namen teh cest oziroma
prometnih površin.
11. člen
Gozdne ceste so prometne površine, ki so osnovno sredstvo gozdnih gospodarskih organizacij in je na njih promet
možen le pod pogoji in na način, kot to uredijo gozdne
gospodarske organizacije.
Na cestah, ki so osnovno sredstvo drugih organizacij združenega dela, urejajo promet te organizacije združenega dela.
Ceste iz prvega in drugega odstavka tega člena niso javne
ceste v smislu tega zakona. Varovanje posebnih družbenih
interesov in pravice in dolžnosti krajevnih skupnosti pri določanju rabe teh cest uredi občinska skupščina v skladu z načeli
tega zakona.
12. člen
Dovozne poti, vaške in poljske poti, gozdne poti ter druge
krajevne poti, s katerimi ne gospodarijo organizacije združenega dela in niso njihovo osnovno sredstvo, so javne poti.
Uporabo in vzdrževanje javnih poti in druga razmerja v zvezi
2 njimi ter pravice in dolžnosti krajevnih skupnosti pri gospodarjenju z javnimi potmi uredi občinska skupščina primerno
načelom iz tega zakona.
13. člen
Izrazi, katerih pomen določa 10. člen zakona o temeljih
varnosti cestnega prometa (Uradni list SFRJ, št. 63/80) imajo v
tem zakonu enak pomen, če ni s tem zakonom drugače
določeno.
14. člen
Delavci, delovni ljudje in občani ustanavljajo samoupravne
interesne skupnosti za ceste zaradi zagotovitve trajnega in
kakovostnega vzdrževanja in varstva cest ter usklajevanja
planov graditve in rekonstrukcije cest, zaradi zagotovitve
enotnosti cestnega omrežja, zaradi uveljavljanja posebnega
družbenega interesa pri gospodarjenju s cestami, zaradi združevanja sredstev in določanja namena njihove uporabe, določanja pogojev in načina opravljanja dejavnosti vzdrževanja in
varstva cest, zadovoljevanja osebnih in skupnih potreb in
interesov, usklajevanja potreb z možnostmi ter urejanja medsebojnih razmerij, pravic in odgovornosti pri gospodarjenju s
cestami.
15. člen
Dejavnost samoupravne interesne skupnosti za ceste (v
nadaljnjem besedilu: skupnost za ceste), ki se nanaša na
vzdrževanje in varstvo cest in zadeve iz drugega odstavka 4.
člena tega zakona, je posebnega družbenega pomena.
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17. člen
V občinsko skupnost za ceste se na podlagi tega zakona s
samoupravnim sporazumom o ustanovitvi skupnosti za ceste
združijo:
Kot uporabniki:
- delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega
dela in v delovnih skupnostih;
- delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z
osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov;
- občani v krajevnih skupnostih;
Kot izvajalci pa:
- delavci v organizacijah za vzdrževanje cest na območju
te občinske skupnosti za ceste;
- delavci v temeljnih organizacijah združenega dela, ki na
podlagi posebnega samoupravnega sporazuma raziskujejo,
projektirajo, gradijo in rekonstruirajo ceste na območju te
občinske skupnosti za ceste, za čas izvajanja dogovorjene
naloge, ob kateri se vzpostavljajo trajnejša razmerja, vendar le
v zadevah, glede katerih imajo obveznosti, odgovornosti in
pravice v zvezi z izvajanjem te naloge.
18. člen
V občinski skupnosti za ceste opravljajo delavci, delovni
ljudje in občani zlasti naslednje naloge:
- ugotavljajo in usklajujejo skupne potrebe in interese
glede regionalnih in lokalnih cest;
- sprejemajo planske akte, s katerimi določajo politiko in
cilje družbenega razvoja v občini na področju cestnega gospodarstva;
- se sporazumevajo o samoupravnem združevanju sredstev za vzdrževanje, varstvo, rekonstrukcijo in graditev regionalnih in lokalnih cest;
- usklajujejo z drugimi občinskimi skupnostmi za ceste,
kakor tudi z drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi,
vprašanja pomembna za enotnost cestne mreže Slovenije;
- določajo normative in standarde za obseg in kvaliteto
vzdrževanja regionalnih in lokalnih cest;
- določajo cene storitev za vzdrževanje in varstvo regionalnih in lokalnih cest;
- določajo višino povračila za čezmerno uporabo cest
(sedma točka 38. člena);
- določajo letne programe del vzdrževanja in varstva regionalnih in lokalnih cest;
- razvrščajo lokalne ceste;
- se sporazumevajo o nalogah in ukrepih s področja
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite.
19. člen
Uporabniki in izvajalci se po občinski skupnosti za ceste s
samoupravnim sporazumom združijo v Skupnost za ceste
Slovenije. V njej opravljajo naloge, ki se nanašajo na enotnost
cestne mreže v SR Sloveniji, pri čemer zlasti:
- ugotavljajo in usklajujejo skupne potrebe in interese
glede magistralnih cest;
^ - sprejemajo planske akte, s katerimi določajo politiko in
cilje družbenega razvoja na področju cestnega gospodarstva;
- se sporazumevajo o samoupravnem združevanju sredstev za vzdrževanje, varstvo, rekonstrukcijo in graditev magistralnih cest;
- usklajujejo interese občinskih skupnosti za ceste, ki se
nanašajo na vzdrževanje, varstvo, rekonstrukcijo in graditev
cest;
- zaradi izenačevanja pogojev vzdrževanja in varstva regionalnih cest določajo kriterije in merila za oblikovanje sredstev vzajemnosti in odločajo o razporeditvi teh sredstev;
- usklajujejo interese občinskih skupnosti za ceste, ki se
nanašajo na razvoj in vzdrževanje cest na manj razvitih
območjih in obmejnih območij SR Slovenije;
- določajo kriterije in merila za višino povračil iz četrte,
pete, sedme in osme točke 38. člena tega zakona;
določajo višino povračil iz četrte in pete točke 38. člena
tega zakona ter višino in način plačevanja cestnine iz osme
točke 38. člena tega zakona;
- določajo kriterije in merila za delitev sredstev iz tretje do
šeste točke 38. člena tega zakona;
- določajo kriterije in merila za cene storitev za vzdrževanje in varstvo cest;
priloga poročevalca

V

x

- določajo cene storitev za vzdrževanje in varstvo magistralnih cest;
- določajo normative in standarde za vzdrževanje magistralnih cest in skupne normative in standarde za vzdrževanje
regionalnih in lokalnih cest;
- določajo letne programe del vzdrževanja in varstva
magistralnih cest;
- razvrščajo regionalne ceste in določajo osnove in merila
za razvrščanje lokalnih cest;
- obravnavajo in zavzemajo stališča o vprašanjih gospodarjenja s cestami, ki se s sporazumevanjem in dogovarjanjem urejajo na ravni federacije;
- usklajujejo interese z drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi in sklepajo samoupravni sporazum o usklajevanju planov;
- skrbijo za vodenje predpisanih evidenc o cestah;
- se sporazumevajo o nalogah in ukrepih s področja
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite.
23. člen
V vsak zbor skupščine Skupnosti za ceste Slovenije delegira delegate ustrezni zbor občinske skupnosti za ceste v
skladu s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi Skupnosti
za ceste Slovenije.
V zbor izvajalcev skupščine Skupnosti za ceste Slovenije
delegirajo zbor izvajalcev občinskih skupnosti za ceste tudi
delegate iz organizacije za vzdrževanje avtomobilskih cest in
organizaci^združenega dela iz druge alinee drugega odstavka
17. člena. Število delegatskih mest in način delegiranja delegatov se določijo v samoupravnem sporazumu o ustanovitvi
Skupnosti za ceste Slovenije/
26. člen
Za opravljanje administrativno-strokovnih, pomožnih in
temu podobnih del skupnega pomena za uporabnike in izvajalce v skupnostih za ceste, se lahko v skupnosti za ceste
oblikujejo delovne skupnosti ali pa si skupnosti za ceste
zagotovijo opravljanje teh del v dogovoru z drugo samoupravno interesno skupnostjo, samoupravno organizacijo ali
upravnim organom družbenopolitične skupnosti tako, da se
zagotovi čimbolj smotrno opravljanje teh del.
Medsebojna razmerja svobodne menjave dela in ustvarjanje
dohodka, kakor tudi druga medsebojna razmerja pri uresničevanju skupnih ciljev in interesov delavcev, ki opravljajo za
skupnost za ceste dela iz prvega odstavka tega člena, se
uredijo s samoupravnim sporazumom o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih med skupnostjo za ceste
in delovno skupnostjo.
Če skupnost za ceste za opravljanje del iz prvega odstavka
tega člena oblikuje delovno skupnost, daje skupščina skupnosti za ceste soglasje k določbam statuta delovne skupnosti,
ki se nanašajo na uresničevanje nalog in programov dela
delovne skupnosti ter k razvidu del in nalog delovne skupnosti. Skupščina skupnosti za ceste imenuje in razrešuje vodjo
delovne skupnosti potem, ko je dobila mnenje organa upravljanja delovne skupnosti.
27. člen
Skupščina skupnosti za ceste v skladu s planom zaupa
opravljanje investitorskih poslov za graditev nove ceste organizaciji, ki bo to cesto prevzela v upravljanje ali drugi za to
usposobljeni organizaciji združenega dela. Skladno s samoupravnim sporazumom o temeljih plana skupnosti za ceste se
pravice, obveznosti in odgovornosti glede opravljanja investitorskih poslov uredijo s samoupravnim sporazumom med
skupnostjo za ceste in organizacijo združenega dela, ki
opravlja investitorske posle.
Investitor rekonstrukcije cest je organizacija za vzdrževanje
cest, ki s cestami kot osnovnim sredstvom gospodari.
Investitor graditve nove ceste oziroma rekonstrukcije ceste
ne more biti obenem tudi izvajalec teh del.
28. člen
V statutu skupnosti za ceste se uredi način reševanja spornih vprašanj med uporabniki in izvajalci.
Če na ta način ne pride do uskladitve interesov, odloči o
sporu posebno sodišče združenega dela.
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29. člen
Za reševanje sporov iz družbenoekonomskih odnosov in
drugih samoupravnih odnosov, ki nastanejo v skupnosti za
ceste ali med skupnostmi za ceste, se ustanovi posebno
sodišče združenega dela.
Skupnosti za ceste lahko ustanovijo skupno posebno
sodišče združenega dela tudi skupaj z drugimi zainteresiranimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi s področja prometa in drugih dejavnosti.
Z aktom o ustanovitvi posebnega sodišča združenega dela,
se podrobneje uredijo pristojnosti, sestava, sedež in organizacija sodišča.
32. člen
Planiranje v organizacijah združenega dela za vzdrževanje
cest kot tudi v okviru skupnosti za ceste se izvaja po določbah
zakonov o planiranju in tega zakona.
33. člen
Skupščina skupnosti za ceste določi predlog samoupravnega sporazuma o temeljih plana skupnosti za ceste na podlagi elementov, ki jih uskladijo uporabniki in izvajalci.
Uporabniki oblikujejo elemente tudi o:
- obsegu potreb za vzdrževanje, varstvo, rekonstrukcijo in
graditev cest;
- načinu in pogojih združenja sredstev za ceste;
- obsegu in razporeditvi sredstev glede na dela in vrsto
cest.
Izvajalci oblikujejo elemente tudi o:
- obsegu in vrstah zmogljivosti ter ukrepih za zagotovitev
in racionalno izrabo zmogljivosti za vzdrževanje, varstvo,
rekonstrukcijo in graditev cest;
- osnovah in merilih za oblikovanje cen za izvajanje programa vzdrževanja in varstva cest;
- standardih in normativih glede obsega in kvalitete vzdrževanja cest;
- merilih za določitev povračil, ki jih plačujejo uporabniki
cest.
34. člen
S samoupravnim sporazumom o temeljih plana občinske
skupnosti za ceste se uporabniki in izvajalci glede regionalnih
in lokalnih'cest sporazumevajo tudi o:
- fizičnem in vrednostnem obsegu vzdrževanja, varstva,
rekonstrukcije in graditve cest v srednjeročnem obdobju,
vključujoč kontinuiteto graditve v naslednjem srednjeročnem
obdobju;
- lokaciji, roku dograditve in potrebnih sredstvih za posamezne objekte;
- prometnih in tehničnih podlagah za graditev in rekonstrukcijo cest v skladu s predpisi;
- potrebnih zmogljivosti za izvajanje predvidenega obsega
vzdrževanja in varstva cest;
- naloge in sredstva za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega dela na področju gospodarjenja s cestami;
- nalogah in ukrepih s področja rabe prostora in varstva
bivalnega okolja.
35. člen
S samoupravnim sporazumom o temeljih plana Skupnosti
za ceste Slovenije se uporabniki in izvajalci sporazumevajo
tudi o:
- skupnih nalogah, ki izhajajo iz enotnosti cestne mreže in
o zagotavljanju sredstev za njihovo izvedbo;
- namenu porabe, razporejanju, pravicah, obveznostih in
odgovornostih glede sredstev iz tretje, četrte, pete in šeste
točke, prvega odstavka 38. člena tega zakona;
- izenačevanju pogojev vzdrževanja in varstva regionalnih
cest in oblikovanju sredstev vzajemnosti;
- fizičnem in vrednostnem obsegu vzdrževanja, varstva,
rekonstrukcije in graditve magistralnih cest v srednjeročnem
obdobju, vključujoč kontinuiteto graditve v naslednjem srednjeročnem obdobju;
- lokaciji, roku dograditve in potrebnih sredstvih za graditev in rekonstrukcijo magistralnih cest;
- prometnih in tehničnih podlagah za graditev in rekonstrukcijo magistralnih cest v skladu s predpisi;
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- potrebnih zmogljivosti za izvajanje predvidenega obsega
vzdrževanja in varstva magistralnih cest;
- nalogah in sredstvih za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega dela na področju gospodarjenja s cestami;
- nalogah in ukrepih s področja rabe prostora in varstva
bivalnega okolja.
36. člen
Zaradi zagotavljanja enotnosti cestne mreže, ki zahteva
skupno urejanje vzdrževanja, varstva, rekonstrukcij in graditve cest, ki potekajo po območjih več občin, dvoje ali več
občinskih skupnosti za ceste sklepa samoupravni sporazum o
usklajevanju planov teh skupnosti.
Skupnosti za ceste z območja dveh ali več občin so glede
zadev iz prvega odstavka tega člena udeleženke dogovora o
skupnih temeljih planov teh družbenopolitičnih skupnosti, če
skupnosti za ceste z njim prevzemajo obveznosti ali odgovornosti.
'37. člen
Za določanje dolgoročnih možnosti družbenoekonomskega razvoja na področju vzdrževanja, varstva, rekonstrukcije in graditve cest sprejmejo skupnosti za ceste dolgoročne
plane za obdobje najmanj desetih let.
Dolgoročni plan skupnosti za ceste je podlaga in splošna
orientacija za srednjeročni plan na področju vzdževanja, varstva, rekonstrukcije in graditve cest.
38. člen
Sredstva za vzdrževanje, varstvo, rekonstrukcijo in graditev
ceste se zagotavljajo:
1. s samoupravnim združevanjem sredstev,
2. s samoprispevkom občanov,
3. s sredstvi za ceste, vsebovanimi v maloprodajni ceni
bencina in plinskega olja,
4. z letnimi povračili za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila ih priklopna vozila,
5. s povračilom za uporabo cest, vsebovanim v prodajni
ceni plinskih goriv, ki se uporabljajo za pogon motornih vozil,
6. s povračili za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki
cest za tuja motorna vozila in priklopna vozila,
7. s povračili za čezmerno uporabo cest,
8. s povračili za izredne prevoze, s posebnimi povračili
(cestnina), s povračili organizacij, ki poslujejo na avtomobilski cesti, in podobno,
9. z drugimi sredstvi za ceste, določenimi s posebnimi
predpisi.
Skupščina skupnosti za ceste je pristojna, da v imenu
skupnosti za ceste za izvršitev planskih nalog sklene najeti
domače ali tuje posojilo, oziroma predlagati razpis javnega
posojila. Sredstva, začasno pridobljena s posojilom, se lahko
uporabijo le za namen, za katerega je bilo najeto posojilo.
39. člen
Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela odločajo
o samoupravnem združevanju sredstev s sprejemanjem
samoupravnega sporazuma o temeljih plana skupnosti za
ceste in drugih samoupravnih sporazumov.
V teh sporazumih določijo zlasti namen, osnovo in merila za
združevanje sredstev, po načelu, da več prispeva tisti uporabnik, katerega interes je večji oziroma, ki v večji meri uporablja
ceste.
40. člen
Samoprispevek občanov za ceste ali za javne poti se uporabi za namen, za katerega je bil izglasovan.
Kadar so sredstva, zbrana s samoprispevkom, namenjena
za vzdrževanje, varstvo, rekonstrukcijo ali graditev lokalne ali
regionalne cesvvte ali za druge skupne potrebe pri gospodarjenju s cestami v občini, skrbi za zbiranje sredstev samoprispevka, gospodarjenje z njimi in njihovo porabo zbor uporabnikov občinske skupnosti za ceste.
41. člen
Sredstva iz tretje, četrte, pete in šeste točke 38. člena se
uporabljajo za vzdrževanje in varstvo cest. Za druge namene
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pa le, če ta sredstva presegajo obseg sredstev, potrebnih za
vzdrževanje in varstvo cest.
42. člen
Višino in način plačevanja oziroma oprostitve plačevanja
povračil iz 4. in 5. točke 38. člena tega zakona za, kmetijske
traktorje in njihova priklopna vozila ter specialna vozila komunalnih organizacij združenega dela, s katerimi te opravljajo
svojo dejavnost na območju občine, določi skupščina občinske skupnosti za ceste.
Sredstva iz povračil po prejšnjem odstavku se uporabljajo
za vzdrževanje in varstvo tistih cest v občini, za katere to
določi skupščina občinske skupnosti za ceste.
43. člen
Iz povračil po 6. točki 38. člena tega zakona se posebej
zagotavljajo sredstva za vzdrževanje in varstvo magistralnih
cest, kakor tudi tistih regionalnih cest, ki povezujejo mejne
prehode z magistralnimi cestami.
46. člen
Uporabniki, katerih vozila zaradi izvajanja investicijskih del,
proizvdonih ali storitvenih dejavnosti trajno ali začasno čezmerno uporabljajo cesto, plačajo povračilo sorazmerno z
uporabo in poškodovanjem ceste.
Povračilo za čezmerno uporabo cest -je del sredstev za
vzdrževanje in varstvo tistih cest, po katerih je bil čezmerni
prevoz opravljen in je del celotnega prihodka organizacij za
vzdrževanje teh cest v sorazmerju s čezmerno uporabo cest, s
katerimi gospodarijo.
V sporih glede plačila povračila odloči posebno sodišče
združenega dela iz 29. člena tega zakona.
47. člen
Povračila za izredne prevoze so del sredstev za vzdrževanje
in varstvo tistih cest, po katerih je bil izredni prevoz opravljen
in so del celotnega prihodka organizacij za vzdrževanje teh
cest v sorazmerju z uporabo cest, s katerimi gospodarijo.
Višino povračila za izredni prevoz določijo organizacije za
vzdrževanje cest enotno za Socialistično republiko Slovenijo.
48. člen
Skupnost za ceste Slovenije lahko s soglasjem Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije določi, da se za uporabo avtomobilske ceste oziroma druge ceste ali njenega dela in za
uporabo določenega objekta (most, predor) določi plačevanje
posebnega povračila (v nadaljnjem besedilu: cestnina).
Skupnost za ceste Slovenije uporabi cestnino v skladu s
planom za vzdrževanje in varstvo cest in objektov, za katerih
uporabo je bila pobrana, za odplačila posojil, uporabljenih za
graditev teh cest in objektov in za stroške pobiranja cestnine.
52. člen
Zaradi opravljanja zadev iz 8. točke prvega odstavka 5.
člena zakona o položaju in pooblastilih Avto-moto zveze
Jugoslavije (Uradni list SFRJ, tš. 22/78) občinske skupnosti za
ceste združujejo v skupnosti za ceste Slovenije sredstva za
financiranje službe »pomoč - informacije,« ki jo opravlja
Avto-moto zveza Slovenije. Sredstva za to službo se zagotovijo iz zbranih sredstev letnih povračil za uporabo cest, ki jih
plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila (četrta točka prvega odstavka 38. člena).
Program, obseg, cena in kakovost storitev ter način nadzora nad izvajanjem službe se določi v skladu z interesi
uporabnikov cest s samoupravnim sporazumom, ki ga skleneta Avto-moto zveza Slovenije in Skupnost za ceste Slovenije.
Če ni dosežen sporazum iz drugega odstavka tega člena,
izvršni svet Skupščine SR Slovenije z odlokom začasno
določi obseg, ceno in kakovost storitev službe, nadzor nad
izvajanjem službe in obseg sredstev v breme letnih povračil za
uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna
motorna vozila in priklopna vozila.
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53. člen
Organizacije za vzdrževanje cest pridobivajo dohodek iz
celotnega prihodka za dejavnost vzdrževanja in varstva cest
po načelih svobodne menjave dela.
Samoupravni sporazum o vzdrževanju in varstvu cest po
načelih svobodne menjave dela obsega zlasti:
- udeležence sovbodne menjave dela;
- predmet svobod.ne menjave dela;
- normative in standarde vzdrževanja in varstva cest v
skladu z veljavnimi predpisi;
- osnove in merila za vrednotenje del oziroma storitev kot
samoupravno dogovorjeno povračilo za izvajanje programa
storitev oziroma dejavnosti ali kot ceno posamične storitve;
- medsebojne obveznosti in odgovornosti za primer poslovanja z izgubo in prevzemanje tveganja;
- način usklajevanja v skupnih zadevah in način reševanja
sporov;
- druga razmerja skupnega pomena.
Samoupravni sporazum iz prejšnjega odstavka se sklepa za
srednjeročno obdobje in je izvedbeni akt srednjeročnega
plana skupnosti za ceste.
54. člen
Na podlagi sklenjenega samoupravnega sporazuma o
temeljih plana skupnosti za ceste in samoupravnega sporazuma o vzdrževanju in varstvu cest po načelih svobodne
menjave dela, sklepata organizacija za vzdrževanje cest in
ustrezna skupnost za ceste letni samoupravni sporazum o
povračilu za izvajanje dejavnosti vzdrževanja in varstva cest.
Ta samoupravni sporazum mora biti sklenjen do konca tekočega leta za naslednje leto.
55. člen
Organizacije za vzdrževanje cest obračunavajo amortizacijo cest in pripadajočih objektov iz sredstev za ceste v skladu
s samoupravnim sporazumom o vzdrževanju in varstvu cest
po načelih svobodne menjave dela in v skladu z zakonom o
amortizaciji.
Osnova za obračun amortizacije je vrednost ceste s pripadajočo funkcionalno cestno opremo, cestnimi objekti in
cestno signalizacijo.
Merila za določanje vrednosti ceste s pripadajočo funkcionalno cestno opremo, cestnimi objekti in cestno signalizacijo sprejme skupščina Skupnosti za ceste Slovenije.
Vrednost ceste ugotovi organizacija za vzdrževanje cest.
V samoupravnih sporazumih o temeljih planov skupnosti za
ceste se določi, kateri del amortizacije se združuje in za
katere namene se uporabljajo tako združena sredstva.
56. člen
S samoupravnim sporazumom o temeljih plana Skupnosti
za ceste Slovenije se zaradi enotnosti cestne mreže v Socialistični republiki Sloveniji pri izenačevanju pogojev vzdrževanja in varstva regionalnih cest upošteva promet na posamezni
cesti, njen medrepubliški in mednarodni pomen, križanja
ceste z železniško progo, stanje ceste itd. Kriteriji in normativi
pri delitvi sredstev se oblikujejo tako, da je zagotovljeno
usklajeno gospodarjenje s temi cestami.
57. člen
Za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest iz 6. člena tega
zakona organizirajo delavci, ki delajo na teh cestah, temeljne
organizacije združenega dela za vzdrževanje cest.
Temeljna organizacija za vzdrževanje cest mora izpolnjevati
poleg splošnih pogojev iz zakona o združenem delu, tudi
naslednje posebne pogoje:
1. da se organizira za zaokroženo cestno-prometno
območje, ki zagotavlja racionalno, ekonomično in učinkovito
vzdrževanje ter varsto cest;
2. da je ustrezno tehnološko opremljena;
3. da ima potrebno število delavcev z ustreznimi poklici in
izobrazbo;
4. da zagotavlja usposobljenost in sočasnost uresničevanja nalog splošnega ljudskega odpora in družbene samozaščite.
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Atomobilske ceste v Socialistični republiki Sloveniji upravlja in vzdržuje ter zagotavlja njihovo varstvo organizacija
združenega dela za vzdrževanje avtomobilskih cest.
59. člen
V poslovanju organizacij za vzdrževanje cest se posebni
družbeni interes uresničuje s soodločanjem delegatov uporabnikov cest, ki jih v organe upravljanja teh organizacij v
skladu z njihovimi statuti volijo skupščine družbenopolitičnih
skupnosti. Le-ti soodločajo o uresničevanju skupnih ciljev, o
temeljnih pogojih poslovanja, o cenah, o namenu uporabe
sredstev, o razvojnih programih, o ugovorih zoper soglasja za
graditev v varovalnem pasu ter o imenovanju in razreševanju
poslovodnih organov organizacij za vzdrževanje cest.
60. člen
Cesto sestavljajo:
- cestno telo, ki ga tvorita spodnji in zgornji ustroj;
- gradbeni objekti v trasi ceste, kot so: mostovi, viadukti,
podvozi, nadvozi, propusti, predori in galerije, podporni in
oporni zidovi, podhodi in nadfiodi za pešce;
- naprave za odvodnjavanje;
- zemljiški pas ob cestnem telesu, pod njim in nad njim,
največ'2 m preko zunanjega roba odvodnih jarkov, nožice
nasipa, roba useka in cestnih objektov (cestni svet);
,
- zračni prostor, najmanj do višine 7 m nad niveleto vozišča;
- prometne površine izven vozišča, kot so: pločniki, kolesarske steze in pešpoti, če so zgrajene v isti ravnini kot
vozišče in od njega niso fizično ločene, odstavni pasovi,
počivališča, parkirišča, avtobusna postajališča in obračališča,
prostori in objekti za tehtanje in kontrolo prometa ter helikopterska pristajališča;
- stalne naprave proti snežnim plazovom in zametom,
naprave za zaščito pred zemeljskimi plazovi;
- zasaditev ob cestah na cestnem svetu;
- priključki, odvezne in dovozne ceste k javni cesti v širini
cestnega sveta.
Za sestavni del ceste se šteje tudi naslednja funkcionalna
cestna oprema, cestni objekti in cestna signalizacija;
- telekomunikacijske, električne in druge naprave, vgrajene v cestišče, ventilacijske in varnostne naprave v predorih;
- prometni znaki, vodoravna in navpična signalizacija, signalne in svetlobne naprave, ograje, naprave za daljinsko
obveščanje, optično ugotavljanje in opozarjanje na slabo vidljivost, naprave za opozorila o moči bočnega vetra, parkirne
ure in podobno;
- naprave za preprečevanje ali ublažitev hrupa in'preprečevanje slepilnih učinkov;
- naprave za evidentiranje prometa;
- cestninske postaje;
- objekti, namenjeni za vzdrževanje ceste.
63. člen
Zaradi planirane graditve ali rekonstrukcije cest, se zemljišče lahko zavaruje kot cestni rezervat. Cestni rezervat
določi pristojna občinska skupščina v prostorskem delu družbenega plana, in sicer za graditve na predlog pristojne skupnosti za ceste, za rekonstrukcije pa na predlog pristojne
organizacije za vzdrževanje cest.
* Pri prometu z zemljišči, ki so cestni rezervat, ima prednostno pravico nakupa investitor graditve oziroma rekonstrukcije ceste.
Na zemljišču, ki je cestni rezervat, ni dovoljeno graditi.
Izjemoma se lahko dovoli posamezna graditev, če se da ugotoviti, da ne bo oteževala ali onemogočala predvidene graditve oziroma rekonstrukcije ceste.
Izjemno graditev dovoli pristojni upravni organ v soglasju s
predlagateljem cestnega rezervata.
65. člen
V tehnični dokumentaciji za graditev ceste se predvidijo
tudi površine izven cestišča za graditev bencinskih črpalk,
parkirišč, avtobusnih postajališč in objektov za vzdrževanje
cest ter površine za kontrolo cestnega prometa in določi
navezava na obstoječe ceste.
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72. člen
Občinski upravni organ, pristojen za promet, lahko v
soglasju z organizacijo za vzdrževanje cest, po presoji okoliščin, pomembnih za varnost prometa, izjemoma izda dovoljenje za ureditev avtobusnega postajališča na vozišču ceste. Če
ugotovi, da je tako postajališče postalo nevarno, lahko svoje
dovoljenje prekliče.
77. člen
Investitor oziroma upravljalec, katerega cestni objekt
prečka vodotok, nosi stroške graditve in vzdrževanja objekta,
če ni drugače dogovorjeno.
Upravljalec cestnega objekta ni dolžan vzdrževati ali kriti
stroškov obratovanja naprav, ki služijo vodotoku, naprav, ki
so namenjene plovbi, kakor tudi obrežnih zavarovanj in zavarovanja struge vodotoka na območju cestnega objekta,
čeprav je stroške graditve kril investitor cestnega objekta.
82. člen
Investitor graditve ceste po pridobitvi uporabnega dovoljenja prenese cesto oziroma cestni objekt v upravljanje organizaciji za vzdrževanje cest.
Organizacija za vzdrževanje cest, mora na primeren način
objaviti, da je cesta oziroma objekt izročen prometu.
V. VZDRŽEVANJE CEST
83. člen
Ceste vzdržujejo za to opremljene in usposobljene organizacije za vzdrževanje cest.
Ceste morajo biti vzdrževane tako, da je na njih mogoč
promet, za katerega so namenjene, ter na način in ob pogojih,
ki jih določa ta zakon, predpisi, izdani na njegovi podlagi in
predpisi o varnosti cestnega prometa.

86. člen
Vzdrževalna dela na cesti je treba izvajati tako, da se zaradi
tega praviloma ne zapre promet na cesti.
Mesta, na katerih se izvajajo vzdrževalna dela, morajo biti
označena s prometnimi znaki in primerno zavarovana.
87. člen
Če je cesta ali objekt na njej v takem stanju, da promet ni
mogoč, ali je mogoč samo promet za posamezne vrste vozil,
ali če bi promet posameznih vrst vozil škodoval cesti ali
objektom na njej ter drugim javnim interesom, če se rekonstrukcija in vzdrževalna dela na cesti ne dajo izvesti, ne da bi
se ustavil promet, ali če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki
se nanašajo na varnost prometa, sme pristojni upravni organ
za promet po predlogu organizacije za vzdrževanje cest prepovedati promet v celoti ali za posamezne vrste vozil na vsej
cesti ali na njenih posameznih odsekih.
Republiški upravni organ, pristojen za promet, lahko prepove promet na magistralnih cestah, občinski upravni organ,
pristojen za promet, pa na regionalnih oziroma lokalnih
cestah ter na prometnih površinah izven vozišča magistralnih
cest v naseljih.
Splošna prepoved prometa na cesti po prvem odstavku
tega člena sme biti samo začasna; prepoved prometa za
posamezne vrste vozil pa je lahko začasna ali trajna.
Organizacija za vzdrževanje cest je dolžna preusmeriti promet na ustrezno obvozno cesto.
Prepoved prometa, kakor tudi njegovo prenehanje, mora
organizacija za vzdrževanje cest pravočasno objaviti v sredstvih javnega obveščanja in označiti na cesti z ustreznimi
prometnimi znaki.
88. člen
Če je zaradi nujnih vzdrževalnih ali rekonstrukcijskih del ali
ukrepov za zavarovanje ceste potrebno začasno zasesti zemljišča ob cesti, ali je potrebna v ta namen začasna uporaba
obcestnega zemljišča, odloči o tem, po predlogu organizacije
za vzdrževanje cest, pristojni občinski upravni organ v skladu
s predpisi o razlastitvi, če se predlagatelj z lastnikom zemljišča ne sporazume drugače.

84. člen
Vzdrževanje ceste obsega:
- nadzor nad prevoznostjo in uporabnostjo ceste, ki se
izvaja z rednimi, občasnimi in izrednimi pregledi;
- vzdrževanje cestnega telesa in prometnih površin izven
vozišča, objektov, cestnega zemljišča, opreme in naprav iz 60.
člena tega zakona ter zagotavljanje prevoznosti cest v letnem
in zimskem času;
- odpravo zmrzlinskih in drugih poškodb;
- obnavljanje izrabljenih ali dotrajanih vozišč in izboljšanje oziroma obnovo elementov cest;
- ojačitev vozišča zardi povečanih prometnih obremenitev;
- korekturo posameznih krivin;
- izdelavo in obnovo naprav za odvodnjavanje na posameznih delih cest;
- zavarovanje pobočij, usekov in nasipov;
- obnavljanje izrabljenih elementov mostov, propustov,
zidov in in drugih objektov ter nadomestitev provizoričnih
zidov s stalnimi zidovi;
- obnavljanje naprav in napeljav, zgrajenih za potrebe cest
ter nadomestitev oziroma postavitev nove signalizacije in
opreme;
- zamenjava makadamskega vozišča s sodobnimi vozišči v
območju cestnega sveta na podlagi ustrezne tehnične dokumentacije;
- odpravo poškodb in odstranjevanje ovir, nastalih zaradi
elementarnih dogodkov oziroma povzročenih po uporabnikih
cest;
- vzdrževanje objektov in zgradb, namenjenih za vzdrževanje cest.
Organizacija za vzdrževanje cest mora najmanj 8 dni pred
začetkom izvajanja vzdrževalnih del navedenih v četrti, peti,
šesti, sedmi, deveti in enajsti alinei prejšnjega odstavka, ta
dela priglasiti pri pristojnem organu za inšpekcijo cest.

91. člen
Evidenco o cestah in objektih na njih vodijo organizacije za
vzdrževanje cest.
Republiški upravni organ, pristojen za promet, lahko predpiše tudi vodenje podatkov, ki jih ne zahtevajo zvezni predpisi
o evidenci cest.

85. člen
Podrobnejši predpis o vzdrževanju in varstvu cest izda
republiški upravni organ, pristojen za promet.

92. člen
Ceste morajo biti opremljene s prometnimi znaki v skladu s
predpisi.
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89. člen
Če je zaradi snega, poledice, elementarnih nezgod ali drugih razlogov promet na cesti onemogočen, ali je varnost
prometa ogrožena in ceste ni mogoče v kratkem času usposobiti za varen promet, ali je njena usposobitev po veljavnem
prednostnem redu časovno odmaknjena ali sploh ni predvidena, mora organizacija za vzdrževanje cest cesto začasno
zapreti in o tem obvestiti javnost. O tem ukrepu mora takoj
obvestiti občinski upravni organ pristojen za promet in pristojni organ za notranje zadeve.
Organizacija za vzdrževanje cest je dolžna cesto čim hitreje
usposobiti za promet.
V primerih iz prvega odstavka tega člena je organizacija za
vzdrževanje cest dolžna po zahtevi posameznega uporabnika
takšno cesto usposobiti za promet in vzdrževati, če ta uporabnik povrne vse stroške za usposobitev in vzdrževanje in to
nima za posledico poslabšanja vzdrževanja ostalih cest.
90. člen
Organizacija za vzdrževanje cest je dolžna zagotoviti
ustrezno nadzorstvo nad stanjem in razmerami na cestah in
na varovalnem pasu ob njih tako, da lahko pravočasno
ukrepa.
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Prometne znake postavlja, zamenjuje, dopolnjuje, odstranjuje in vzdržuje organizacija za vzdrževanje cest.
Za postavitev, odstranitev in dopolnitev prometnih znakov
mora organizacija za vzdrževanje cest pridobiti soglasje
občinskega upravnega organa, pristojnega za promet.
Postavitev, odstranitev in dopolnitev prometnih znakov
lahko zahteva tudi občinski upravni organ, pristojen za
promet.
Organizacije za vzdrževanje cest vodijo evidenco prometnih znakov, iz katere je razvidno, kakšen znak je postavljen,
kdaj je postavljen, zamenjan ali odstranjen.
93. člen
t^a mejnem prehodu je organizacija za vzdrževanje cest
dolžna vzdrževati cesto enako kot pred prehodom, vse druge
prometne površine pa po sporazumu z upravljalci teh površin.
96. člen
Največja dovoljena osna obremenitev motornih vozil sme
biti 10 ton na enojni osi, 16 ton na dvojni osi in 24 ton na trojni
osi. Največja skupna teža vozila in tovora sme biti 40 ton.
Motorna vozila smejo imeti razsežnosti, ki so dovoljene za
posamezne vrste in kategorije.
V posebnih razmerah (odjuga, poplava, poškodbe itd.)
lahko občinski uprani organ pristojen za promet, po predlogu
organizacije za vzdrževanje cest za določen čas zmanjša
dovoljeno osno obremenitev, omeji hitrost vozil ali odredi
zaporo ceste.
Ukrepe iz drugega odstavka tega člena je organizacija za
vzdrževanje cest dolžna pravočasno objaviti v sredstvih javnega obveščanja.
98. člen
Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se
določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za
izredno uporabo cest.
Dovoljenje za izredni prevoz izda organizacija za vzdrževanje cest, na območju katere se tak prevoz prične.
100. člen
Kontrolo osne obremenitve in drugih izrednih prevozov na
cestah opravljajo organizacije za vzdrževanje cest v sodelovanju z organi za notranje zadeve.
Kršitelja predpisov lahko organ za notranje zadeve izključi
iz prometa, organizacija za vzdrževanje cest pa ima pravico
do povračila škode.
101. člen
Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na cestah
opravlja organizacija za vzdrževanje cest na stroške naročnika.
Izjemoma lahko opravlja ta dela tudi druga za to usposobljena organizacija združenega dela, če dobi dovoljenje organizacije za vzdrževanje cest. V dovoljenju določi organizacija
za vzdrževanje cest pogoje za opravljanje teh del.
Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno, če je s
poškodbami naprav neposredno ogrožen varen promet oziroma življenje in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja
gospodarska škoda. O taki nevarnosti mora upravljalec teh
naprav takoj obvestiti organizacijo za vzdrževanje cest in
odstraniti neposredno nevarnost.
102. člen
Da se preprečijo škodljivi vplivi okolice na cesto in cestni
promet in obratno, je ob cestah varovalni pas. V varovalnem
pasu se ne smejo graditi stanovanjske hiše in druge stavbe ter
naprave.
Varovalni pas za industrijske, rudarske in druge gospodarske objekte in naprave je pri magistralnih cestah širok 100 m,
pri regionalnih cestah 60 m in pri lokalnih cestah 30 m; za
stanovanjske, poslovne, pomožne in podobne stavbe je varovalni pas pri magistralnih cestah širok 60 m, pri regionalnih
cestah 20 m, in pri lokalnih cestah 10 m; za ograje, razen za
tiste, ki so postavljene na vrhu podpornega ali opornega zidu,

je varovalni pas pri magistralnih cestah širok 10 m, pri regionalnh in lokalnih cestah pa 3 m.
Širina varovalnega pasu se meri od zunanjega roba cestnega sveta.
V naseljenih krajih in v hribovitih predelih se sme glede na
krajevne razmere izjemoma dovoliti graditev objektov in
naprav tudi v varovalnem pasu, če to ni v nasprotju s koristmi
ceste in prometa. Pri taki izjemi je treba upoštevati najmanjši
odmik od zunanjega roba cestnega sveta, zaradi morebitne
razširitve ceste.
103. člen
Nadzemske telefonske, telegrafske in druge kabelske linije,
ter nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi se smejo
postavljati v taki oddaljenosti od zunanjega roba cestnega
sveta, da ne ogrožajo ceste in prometa na njej.
Kanalizacija, vodovodi, toplovodi in druge podobne
naprave se smejo napeljevati oziroma postavljati v varovalnem pasu, če za to izda soglasje pristojna organizacija za
vzdrževanje cest.
104. člen
Za graditev v varovalnem pasu ceste po četrtem odstavku
102. člena izdaja soglasje pristojna organizacija za vzdrževanje cest.
O ugovoru zoper soglasje odloča delavski svet organizacije
za vzdrževanje cest ob soodločanju delegatov uporabnikov
cest.
106. člen
V bližini ceste ali objekta na cesti niso dovoljena dela, s
katerimi bi se lahko oviral oziroma ogrožal promet, poškodovala in spravila v nevarnost cesta ali objekt na njej in povečali
stroški za vzdrževanje ceste ali objekta.
107. člen
V bližini križišča dveh cest v ravnini ali ceste z železniško
progo v ravnini in na notranjih straneh cestnih krivin, ni
dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur,
postavljati predmetov in naprav ali storiti karkoli drugega, kar
bi oviralo preglednost ceste ali železniške proge (pregledni
trikotnik). Lastniki oziroma uporabniki takih zemljišč so
dolžni po zahtevi organizacije za vzdrževanje cest take ovire
odstraniti. Če tega ne store sami, odstrani ovire na njihove
stroške organizacija za vzdrževanje cest.
108. člen
Na cesti in na njenem varovalnem pasu ni dovoljeno postavljati spomenikov, spominskih napisov, reklam, nagrobnikov in
drugih spominskih znamenj.
Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko organizacija za
vzdrževanje cest izda dovoljenje za postavitev znaka, ki opozarja na kulturni spomenik, zgodovinsko ali naravno znamenitost, ali obvešča o napravah in objektih, ki so v neposredni
zvezi s prometom in turizmom (neprometni znaki).
Neprometni znaki se smejo postavljati le izven cestnega
sveta, in sicer tako, da ne ovirajo ali ogrožajo prometa, da ne
poškodujejo ceste in da ne kvarijo naravnega okolja.
Republiški upravni organ, pristojen za promet izda podrobnejše predpise o postavljanju napisov in opozorilnih znakov
ob cestah in v varovalnem pasu.
109. člen
Napise in opozorilne znake postavlja in vzdržuje organizacija za vzdrževanje cest; naročnik napisa oziroma opozorilnega znaka mora povrniti organizaciji za vzdrževanje cest vse
stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.
111. člen
Dovozni priključki in pristopi na ceste se smejo graditi ali
rekonstruirati samo s soglasjem, ki ga da pristojna organizacija za vzdrževanje cest, in v skladu s tehničnimi in drugimi
pogoji, ki se določijo s soglasjem.
Soglasje iz prejšnjega odstavka je potrebno tudi za vsako
bistveno povečanje prometa na dovoznem priključku oziroma

priloga poročevalca

27

-

pristopu in za uporabo dovoznega priključka oziroma pristopa za drugačen promet.
Dovozne priključke na območju ceste gradi ali rekonstruira
organizacija za vzdrževanje cest na stroške naročnika.
Občinski upravni organ, pristojen za promet, lahko prepove
uporabo obstoječega dovoznega priključka ali pristopa, če je
drugje zagotovljen pristop na cesto, ali odredi, da se več
dovoznih priključkov ali pristopov na cesto usmeri na skupen
priključek, če je to potrebno zaradi varstva ceste in cestnih
objektov ali zaradi varnosti prometa.
112. člen
Da se zavaruje cesta, lahko razglasi občinski upravni organ
pristojen za gozdarstvo po predlogu organizacije za vzdrževanje cest posamezne gozdne pasove v bližini ceste ali ob cesti
za varovalne gozdove v skladu s predpisi o gozdovih.
Organizacije, ki ob cesti pogozdujejo ali urejajo hudournike
ter deroče reke, so dolžne sodelovati z organizacijo za zdrževanje ceste in prilagoditi vrsto in obseg del tako, da se
zavaruje cesta.
Pristojna skupnost za ceste prispeva k stroškom za pogozditev goljav in za ureditev hudournikov in deročih rek glede
na pomen, ki ga imajo takšna dela za varstvo ceste in glede na
obseg teh del ob cesti.
113. člen
Za graditev žičnic, elektrovodov, PTT vodov, cevovodov in
ostalih vodov nad cestami ali ob njih mora investitor dobiti
soglasje organizacije za vzdrževanje ceste. Cesta, ki jo prečka
žičnica, mora biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo.
Stroške postavitve lovilne naprave trpi upravljalec žičnice.
114. člen
Za odpiranje kamnolomov, peskokopov in glinokopov ob
cesti mora investitor dobiti soglasje organizacije za vzdrževanje cest.
Objekti iz prejšnjega odstavka lahko delujejo le v takšni
oddaljenosti od ceste, da to ne vpliva na varnost prometa,
stabilnost cestnega telesa in vzdrževanje ceste.
115. člen
Za opravljanje del izven varovalnega pasu, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine podzemskih
voda, ali pa bi lahko vplivala na stabilnost cestnega telesa, na
stroške vzdrževanja ali na promet na cesti, mora investitor
dobiti soglasje organizacije za vzdrževanje cest. Taka dela se
lahko opravljajo le pod pogoji, ki jih določa soglasje.
116. člen
Prepovedano je Začasno ali trajno zasesti cesto ali njen del,
izvajati na njej kakršnakoli dela, ki niso v zvezi 2 vzdrževanjem
ali rekonstrukcijo oziroma izvajati ali opustiti kakršnakoli dela
ob cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali objekte na cesti
ali pa ovirati ali ogrožati promet na njej.
Dejanja in opustitve iz prvega odstavka tega člena se
podrobneje določijo v predpisu o vzdrževanju in varstvu cest.
117. člen
Magistralne in regionalne ceste nadzoruje Republiški prometni inšpektorat.
Lokalne ceste nadzoruje občinski upravni organ, pristojen
za inšpekcijo cest.
118. člen
Organi za inšpekcijo cest nadzorujejo zlasti:
- stanje cest, njihovo vzdrževanje po tehničnih in drugih
predpisih ter izpolnjevanje tehničnih in drugih pogojev, s
katerimi se zagotovi sposobnost ceste za varen in neoviran
promet;
- izvrševanje določb tega zakona o pogojih za promet na
cestah in o ukrepih za varstvo cest;
- uporabo tehničnih predpisov, normativov in standardov
pri izvajanju del in uporabi materiala ob rekonstrukciji ali
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119. člen
Pri opravljanju inšpekcije cest je inšpektor za ceste upravičen:
1. pregledovati dela pri vzdrževanju, varstvu, rekonstrukciji
in graditvi cest in njihovih objektov,
2. pregledovati tehnično dokumentacijo v zvezi z vzdrževanjem, varstvom, rekonstrukcijo in graditvijo cest,
3. ustaviti dela, ki se izvajajo v nasprotju s tehničnimi
normativi in standardi za izvajanje del in uporabo materiala
pri vzdrževanju, varstvu, rekonstrukciji in graditvi cest, v
nasprotju z določbami o pogojih za promet na cestah ali v
nasprotju z ukrepi za varstvo cest,
4. odrediti, da se morajo na cestah in v območju preglednega trikotnika odpraviti pomanjkljivosti, ki ogrožajo varnost
prometa,
5. odrediti, da se morajo ustaviti dela'v neposredni bližfni
ceste, ki lahko spravijo v nevarnost cesto ali promet na njej,
6. odrediti, da se odstranijo brez dovoljenja postavljeni
prometni in neprometni znaki ali postavljeni tako, da ovirajo
ali ogrožajo promet,
7. odrediti ukrepe za zavarovanje ceste in začasno prepovedati promet cestnim vozilom, ki utegnejo poškodovati cesto
ali spraviti v nevarnost promet,
8. odrediti začasno prepoved prometa na novi ali rekonstruirani cesti, ki še ni tehnično pregledana in izročena prometu,
9. ukrepati v skladu s posebnimi predpisi.
Če je cesta v takem stanju, da na njej ni mogoč varen
promet, odredi inšpektor za ceste takojšnje zavarovanje
ceste, če je potrebno pa lahko tudi začasno prepove promet
na ogroženem odseku.
O vsem, kar je ugotovil in kar je ukrenil, mora inšpektor
nemudoma obvestiti pristojni organ za inšpekcijo cest in
organizacijo za vzdrževanje cest.
122. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 din se kaznuje za gospodarski prestopek organizacije za vzdrževanje cest;:
1. če ne vzdržuje ceste na tak način, da je na njih mogoč
promet, za katerega so namenjene ter na način in ob pogojih,
ki jih določa ta zakon, predpisi, izdani na njegovi podlagi in
predpisi o varnosti cestnega prometa (drugi odstavek 83.
člena),
2. če v primerih iz prvega odstavka 89. člena ceste začasno
ne zapre ali o tem ne obvesti javnosti, pristojni upravni organ
za promet in pristojni upravni organ za notranje zadeve, ali če
cesto brez odlašanja ne usposobi za promet,
3. če ne zagotovi ustreznega nadzorstva nad stanjem in
razmerami na cestah in v varovalnem pasu ob njih ter pravočasno ne ukrepa (90. člen),
4. če izda dovoljenje iz 98., 101. in 108. člena v nasprotju s
tem zakonom ali na njegovi podlagi izdanim predpisom,
5. če izda soglasje iz prvega in drugega odstavka 111.
člena v nasprotju s tem zakonom.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 din se kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije za vzdrževanje cest, ki stori gosp6darski prestopek iz prejšnjega odstavka.
123. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 din se kaznuje za gospodarski prestopek organizacija združenega dela ali druga
pravna oseba:
1. če brez soglasja organizacije za vzdrževanje cest gradi v
varovalnem pasu stanovanjske hiše, druge stavbe in naprave,
ki se v tem pasu brez soglasja ne smejo postaviti (102. člen),
2. če postavi nadzemske telefonske, telegrafske in druge
kabelske linije ter nizkonapetostne električne oziroma napajalne vode tako, da ogrožajo cesto in promet na njej ali če
postavi kanalizacijo, vodovode, toplovode in druge podobne
naprave v varovalnem pasu brez soglasja pristojne organizacije za vzdrževanje cest (103! člen),
3. če zgradi ali rekonstruira dovozni priključek ali pristop
na cesto brez soglasja ali v nasprotju s pogoji tega soglasja,
ali če uporablja brez soglasja dovozni priključek oziroma
pristop, na katerem je bistveno povečan ali spremenjen promet (prvi in drugi odstavek 111. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 din se kaznuje tudi odgopriloga poročevalca

voma oseba organizacije združenega dela ali druge pravne
osebe, ki stori gospodarski prestopek iz prejšnjega odstavka.
124. člen
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 din se kaznuje za prekršek organizacija za vzdrževanje cest:
J. če na cestnih odsekih, kjer se pojavlja plazovito zemljišče ali je nevarnost snežnih plazov, žametov, močnih sunkov vetra, hudourniških voda, padajočega kamenja, ne
postavi stalnih varovalnih objektov ali začasnih naprav ali
cesto ne opremi z ustrezno prometno signalizacijo (79. člen),
2. če najmanj osem dni pred pričetkom izvajanja vzdrževalnih del ne priglasi del iz četrte, pete, šeste, sedme, devete in
enajste alinee 84. člena pristojnemu organu za inšpekcijo
cest,
3. če pravočasno ne objavi prepovedi prometa, prenehanje
omejitve oziroma prepovedi 'prometa v sredstvih javnega
obveščanja ali ne preusmeri prometa na ustrezno obvozno
cesto, ali ne označi prepovedi prometa z ustreznimi prometnimi znaki, ali prekorači rok omejitve, določen v dovolieniu
(87. člen),
*
'
4. če ne vodi evidence o cestah in objektih na njih (91
člen),
5. če ne postavi, zamenja, dopolni, odstrani ali vzdržuje
prometnega znaka ali ga postavi brez soglasja pristojnega
upravnega organa (92. člen),
6. če ne opravlja, v sodelovanju z organi za notranje zadeve
kontrole osne obremenitve in drugih izrednih prevozov na
cestah (100. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 din se kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije za vzdrževanje cest, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
125. člen
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 din se kaznuje za prekr- šek organizacija združenega dela ali druga pravna oseba:
1. če njeno vozilo vozi po cesti ali njenem delu, na katerem
je pristojni organ prepovedal promet, ali vozi po določenem
delu ceste z vozilom, s katerim je pristojni upravni organ za
promet prepovedal voziti (87. člen),
2. če vozi njeno motorno vozilo ali priklopno vozilo s kolesi
oziroma naležnimi ploskvami, ki lahko poškodujejo vozišče
(prvi odstavek 95. člena),
3: če ne opravi izrednega prevoza na takšen način in pod
takšnimi pogoji, kot je to določeno v dovoljenju za izreden
prevoz (98. člen),
4. če prekopava, podkopava ali opravlja druga dela na
cestah brez dovoljenja organizacije za vzdrževanje cest ali v
nasprotju s pogoji iz tega dovoljenja, oziroma če ne obvesti
organizacije za vzdrževanje cest, kadar opravlja dela brez
dovoljenja, ali ne odstrani neposredne nevarnosti (101. člen),
5. če izvaja v bližini ceste ali objektov dela s katerimi bi se
lahko oviral oziroma ogrožal promet, poškodovala ali spravila
v nevarnost cesta ali objekt na njej in povečali stroški za
vzdrževanje ceste ali objekta (106. člen),
6. če ob cesti opravlja dela v kamnolomu, peskokopu ali
glinokopu brez dovoljenja ali v takšni oddaljenosti od ceste,
da to vpliva na varnost prometa, stabilnost cestnega telesa in
vzdrževanje ceste (114. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 din se kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druge pravne
osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
126. člen
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 din se kaznuje za prekršek
organizacija za vzdrževanje cest, druga organizacija združenega dela, ki opravlja investitorske posle ali je upravljalec
oziroma investitor naprav v cestnem telesu, če nameravano
graditev ali rekonstrukcijo ceste ne objavi 60 dni pred pričetkom del, ali če ne da upravljalcu oziroma investitorju naprave
v cestnem telesu na razpolago potrebnih načrtov in podatkov
(prvi in drugi odstavek 81. člena).
Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno
kaznijo najmanj 2.500 din tudi odgovorna oseba organizacije
za vzdrževanje cest, druge organizacije združenega dela, ki
opravlja investitorske posle ali je upravljalec oziroma investitor naprav v cestnem telesu.
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127. člen
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 din se kaznuje za prekršek
organizacija združenega dela ali druga pravna oseba:
1. če na cesti in na njenem varovalnem pasu postavi neprometni znak brez dovoljenja organizacije za vzdrževanje cest
ali v nasprotju s pogoji iz tega dovoljenja (drugi odstavek 108.
člena)
2. če uredi dovozni priključek ali pristop na cesto tako, da
se na cesto nanaša blato ali drug material (prvi odstavek 110.
člena).
3. če začasno ali trajno zasede cesto ali njen del, izvaja na
njej kakršnakoli dela, ki niso v zvezi z vzdrževanjem ali rekonstrukcijo ceste, ali če izvaja oziroma opusti kakršnakoli dela,
kar bi utegnilo poškodovati cesto ali objekte na cesti, ali pa
ovirati ali ogrožati promet na njej (116. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 2.500 din se kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druge pravne
osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
128. člen
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 din se kaznuje za prekršek oseba, ki pri samostojnem opravljanju dejavnosti z osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov, osebno vozi
svoje vozilo kot prevoznik, kot tudi, kadar zaupa svoje vozilo v
upravljanje drugi osebi:
1. če vozi po cesti ali njenem delu na katerem je pristojni
organ prepovedal promet, ali vozi po določenem delu ceste z
vozilom, s katerim je pristojni organ prepovedal voziti (87.
člen),
2. če vozi po cesti z motornim vozilom ali priklopnim vozilom s kolesi, oziroma naleženimi ploskvami, ki lahko poškodujejo vozišče (prvi odstavek 95. člena),
3. če ne opravi izrednega prevoza na takšen način in pod
takšnimi pogoji, kot je to določeno v dovoljenju za izredni
prevoz (98. člen).
129. člen
Z denarno kaznijo najmanj 2.000 din se kaznuje za prekršek
posameznik:
1. če vozi po cesti ali njenem delu, na katerem je pristojni
organ prepovedal promet, ali vozi po določenem delu ceste z
vozilom, s katerim je pristojni organ prepovedal voziti (87.
člen).
2. če vozi po cesti z motornim vozilom ali priklopnim vozilom s koresi, oziroma naležnimi ploskvami, ki lahko poškodujejo vozišče (95. člen),
3. če brez posebnega dovoljenja opravi izredni prevoz ali ne
opravi izrednega prevoza za takšen način in pod takšnimi
pogoji, kot je to določeno v dovoljenju za izredni prevoz (98.
člen),
4. če prekopava, podkopava ali opravlja druga dela na
cestah brez dovoljenja organizacije za vzdrževanje cest ali v
nasprotju s pogoji iz tega dovoljenja, oziroma če ne obvesti
organizacije za vzdrževanje cest, kadar opravlja ta dela brez
dovoljenja (101. člen).
130. člen
Z denarno kaznijo najmanj 1.000 din se kaznuje za prekršek
posameznik:
1. če ne plača cestnine za uporabo avtomobilske ceste
oziroma druge ceste ali njenega dela oziroma objekta (48.
člen),
2. če ob cesti zunaj naselja postavi neprometni znak brez
dovoljenja organizacije za vzdrževanje cest ali v nasprotju s
pogoji iz tega dovoljenja (drugi odstavek 108. člena),
3. če uredi dovozni priključek ali pristop na cesto tako, da
se na cesto nanaša blato ali drug material (prvi odstavek 110.
člena),
4. če začasno ali trajno zasede cesto, izvaja na njej kakršnakoli dela, ki niso v zvezi z vzdrževanjem ali rekonstrukcijo
ceste, ali če izvaja oziroma opusti kakršnakoli dela, kar bi
utegnilo poškodovati cesto ali objekte na cesti ali pa ovirati ali
ogrožati promet na njej (116. člen).
136. člen
Posebno sodišče združenega dela iz 29. člena tega zakona
se ustanovi do 31. 12. 1988.
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DELOVNI OSNUTEK PRAVILNIKA
o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik natančneje določa vrsto, obseg, način in kakovost del ter opravil, ki se v smislu 82. a, 84. in 116. člena
zakona o cestah štejejo za obnavljanje, redno vzdrževanje in
varstvo cest.
II. OBNAVLJANJE CEST
1. Obseg obnovitvenih del
2. člen
Obnavljanje izrabljenih ali dotrajanih vozišč, zamenjava
makadamskega vozišča v območju cestnega sveta, ojačitev
vozišča in izboljšanje oziroma obnova elementov cest obsega
dograditev najmanj ene nosilne ali obrabne plasti na starem
vozišču ali izboljšanje oziroma obnovo posameznih drugih
elementov ceste.
Korektura posameznih krivin v območju cestnega sveta se
opravi, če tehnični elementi ne ustrezajo zahtevanim prometno-tehničnim lastnostim določenega cestnega odseka.
Obnavljanje naprav za odvodnjavanje obsega izdelave
novih naprav za odvodnjavanje s cest.
Obnavljanje izrabljenih elementov mostov, propustov, zidov
in drugih objektov obsega zamenjavo posameznih nosilnih
elementov, podporne ali prekladne konstrukcije, obnovo
vozišča, razen zamenjave obrabnih mostnic (pri lesenih
mostovih), ograj, površin za pešce, naprav-za odvodnjavanje
in sanacije.
Obnavljanje drugih naprav in napeljav obsega naprave in
napeljave zgrajene za potrebe ceste (telekomunikacijske,
električne, za prezračevanje, za štetje prometa, in podobne).
2. Strokovno vodstvo, tehnična dokumentacija, izvajanje del
in pregled del
t
3. člen
Investitor mora zagotoviti strokovno vodstvo pri izdelavi
projektne naloge, kontroli nad izdelavo tehnične dokumentacije, nadzorstvu med obnovitvenimi deli objekta in koordinaciji dela vseh udeležencev pri obnovitvenih delih objekta.
4. člen
Tehnična dokumentacija obsega projekt za razpis, ki vsebuje načrte, detajle, opise del in ponudbene ter izvedbene
pogoje, ki so potrebni za izdelavo ponudbe.
Tehnični del projekta za razpis služi kot tehnična dokumentacija za izvedbo obnovitvenih del.
Tehnična ,dokumentacija ni potrebna pri obnovitvenih
delih, kjer so tehnični elementi ustrezni in se dogradi le
obrabna asfaltna plast. Tehnična dokumentacija tudi ni
potrebna pri ojačitvah lokalnih cest. Istočasno se morajo
urediti bankine in koritnice ter druge površine ceste, tako da
so v isti niveleti z novim robom vozišča ter novi višini prilagoditi signalizacijo in opremo.
Za izvedbo javnega razpisa za oddajo teh del se pripravi
dokumentacija, ki vsebuje količino asfaltne mase, površino na
kateri jo bo treba vgraditi in druge elemente potrebne za
izdelavo ponudbe.
5. člen
Tehnična dokumentacija iz prejšnjega člena mora biti izdelana v skladu z vodnogospodarskimi, prometnimi, energetskimi pogoji, pogoji za varstvo okolja, z obrambnimi, zaščitnimi ter drugimi pogoji, ki so predpisani z zakonom o graditvi
objektov.
Tehnične rešitve v projektu morajo biti v skladu s tehnič-

nimi predpisi, normativi in standardi, predpisi o varnosti pri
delu ter z izsledki znanosti in tehnologije, raziskav in drugih
študij ter v skladu s pogoji izdanih soglasij prizadetih organov
in organizacij.
6. člen
Tehnična dokumentacija iz prvega in drugega odstavka 4.
člena je elaborat, ki glede na vrsto objekta obsega enega ali
več projektov oziroma delov; projekt gradbenega dela
objekta, projekt napeljav, naprav in opreme, rekapitulacijo
vseh stroškov izgradnje objekta s podrobnimi načrti na podlagi katerih se obnavlja objekt.
7. člen
Tehnično dokumentacijo izdelujejo organizacije združenega dela in delovne skupnosti, ki so registrirane za to dejavnost.
8. člen
Delavci, ki izdelujejo tehnično dokumentacijo oziroma izvršujejo kontrolo nad njo ter'odgovorni vodje del in nadzorni
organ nad deli pri obnavljanju objektov, morajo imeti opravljen strokovni izpit.
9. člen
Obnovitvena dela na magistralnih in regionalnih cestah je
potrebno priglasiti republiškemu upravnemu organu pristojnemu za gradbeništvo.
Obnovitvena dela na lokalnih cestah je potrebno priglasiti
občinskemu upravnemu organu pristojnemu za gradbeništvo.
Ob priglasitvi je invesfitor dolžan predložiti tehnično dokumentacijo upravnemu organu in organizaciji za vzdrževanje
cest.
10. člen
Izvajalska organizacija, ki obnavlja objekt ali izvaja posamezna dela, mora imenovati odgovornega vodjo del.
Odgovorni vodja del je lahko diplomirani inženir ali inženir
ustrezne stroke z opravljenim strokovnim izpitom in z najmanj
tremi leti delovnih izkušenj pri gradnji objektov ter pooblastilom izvajalske organizacije za vodenje del.
11. člen
Izvajalska organizacija, ki obnavlja objekt ali izvaja dela,
mora izvajati dela po tehnični dokumentaciji, po tehničnih
predpisih, standardih in normativih, ki veljajo za izvajanje take
vrste objektov, vgrajevati material, napeljave, naprave in
opremo, katerih kvaliteta je dokumentirana z atesti ali certifikati kvalitete in s kontrolo zagotoviti, da se dela izvajajo po
pogojih v tem členu.
12. člen
Če izvajalec del opazi pomanjkljivosti v tehnični dokumentaciji po kateri obnavlja objekt, mora nanje nemudoma opozoritijnvestitorja in projektivno organizacijo.
Če investitor oziroma projektivna organizacija brez odlašanja ne odpravita pomanjkljivosti na katere sta bila opozorjena,
mora izvajalec del sporočiti to organu, kateremu je investitor
priglasil obnovitvena dela in pristojnemu inšpekcijskemu
organu, kadar gre za pomanjkljivosti, ki nasprotujejo veljavnim predpisom. Če pomanjkljivosti ogrožajo življenje in
zdravje ljudi, varnost objekta, promet ali sosednje objekte,
mora tudi ustaviti nadaljnja dela in storiti kar je treba, da se
pomanjkljivosti odpravijo.
13. člen
Investitor mora zagotoviti strokovno nadzorstvo nad izvajanjem obnovitvenih del.
priloga poročevalca

30

*►

14. člen
Strokovno nadzorstvo nad obnovitvenimi deli se poveri
organizaciji združenega dela v katere registrirano dejavnost
spada tudi izvajanje tovrstnih del.
15. člen
Strokovno nadzorstvo nad obnovitvenimi deli lahko opravljajo osebe, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane za odgovornega vodjo del iz 10. člena tega pravilnika.
16. člen
Po končanih obnovitvenih delih se opravi komisijski pregled.
Zahtevo za komisijski pregled poda investitor pristojnemu
inšpekcijskemu organu, ki razpiše komisijski pregled.
17. člen
S komisijskim pregledom se ugotovi, ali je objekt obnovljen
v skladu z tehnično dokumentacijo, ali so izpolnjeni pogoji o
varnosti objekta glede življenja in zdravja ljudi, prometa, ali je
izveden v skladu s predpisi, normativi in standardi, ki so
obvezni pri obnovi objektov take vrste in s pogoji, določenimi
za obnovo objekta.
18. člen
O opravljenem komisijskem pregledu se sestavi zapisnik iz
katerega mora biti razvidno, ali se obnovljeni objekt lahko
prične uporabljati, ali pa je potrebno pred uporabo odpraviti
ugotovljene pomanjkljivosti.
III. REDNO VZDRŽEVANJE CEST
1. Nadzor nad prevoznostjo in uporabnostjo cest
19. člen
Z nadzorom cest se izvaja kontrola nad prevoznostjo in
uporabnostjo cest za promet, za katerega so namenjene.
Nadzor se izvaja z rednimi, občasnimi in izrednimi pregledi
cest.
O rednih pregledih cest vodi temeljna organizacija združenega dela, ki opravlja dejavnost vzdrževanja in varstva cest (v
nadaljnjem besedilu: organizacija za vzdrževanje cest) tekočo
evidenco, ki vsebuje podatke o stanju vozišča, bankin, jarkov
in koritnic, objektov, brežin in opreme ceste ter o izvršenih
ukrepih za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.
Pri občasnih in izrednjji pregledih se sestavljajo zapisniki,
po potrebi pa se dajejo strokovna mnenja v pismeni obliki.
Evidenco o rednih, občasnih in izrednih pregledih vodijo
organizacije za vzdrževanje cest na enoten način za vso SR
Slovenijo.
20. člen
Redni pregledi cest se določijo s programom vzdrževalnih
del. Z rednim pregledom cest se ugotavlja njihovo splošno
stanje in prevoznost.
Redni pregled ceste na določenem odcepu opravlja organizacija za vzdrževanje cest. Organizacija za vzdrževanje cest
odpravi pomanjkljivosti oziroma opravi potrebna vzdrževalna
dela, ki jih ugotovi po pregledu ceste takoj, če je to potrebno
zaradi varnosti cestnega prometa, sicer pa po končanem
nadzoru cestnega odseka.
Če so ugotovljene pomanjkljivosti ali potrebna vzdrževalna
dela take narave ali takega obsega, da jih delavec organizacije za vzdrževanje cest ne more odpraviti ali opraviti, mora
takoj izvršiti nujne ukrepe za zavarovanje nevarnih mest oziroma varnost cestnega prometa in o tem nemudoma obvestiti
organizacijo za vzdrževanje cest.
Za izvršitev nujnih ukrepov iz prejšnjega odstavka, mora
imeti delavec organizacije za vzdrževanje cest pri opravljanju
nadzora potrebno opremo za zavarovanje.
21. člen
Občasni pregledi cest se nanašajo na ceste kot prometnogradbene objekte zaradi ugotavljanja njihovega stanja.
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Občasne preglede cest opravljajo za to usposobljeni strokovnjaki.
O premostitvenih objektih dolžine 5 m in več mora imeti
organizacija za vzdrževanje cest izvedbeni projekt in mora
TOditi dokumentacijo o večjih popravilih teh objektov.
Občasni pregledi cest se opravljajo najmanj enkrat letno.
22. člen
Izredni pregled cest ali posameznih cestnih odsekov se
opravi ob izrednih dogodkih, zaradi katerih je lahko ovirana
prevoznost ceste.
*
O izrednih dogodkih (poplave, potresi, plazovi in podobno),
zaradi katerih je možna poškodovanost ceste kot prometnogradbenega objekta, se takoj po tem dogodku izvede komisijski pregled.
Če so nastale poškodbe na cesti večjega obsega zaradi
izrednega dogodka, se takoj izvedejo dela za zavarovanje
cestnega prometa in po možnosti cesta zasilno usposobi za
promet. Dokončna dela za odpravo poškodb se izvedejo, ko je
znan obseg poškodb in določen način popravila.
O ugotovitvah izrednega pregleda in o ukrepih se sestavi
zapisnik.
2. Redno vzdrževanje cestnega telesa in prometnih površin
izven vozišča, objektov, cestnega zemljišča, opreme in naprav
na cesti, odprava zmrzlinskih in drugih poškodb in zagotavljanje prevoznosti cest v letnem in zimskem času ter zavarovanje
pobočij, usekov in nasipov.
23. člen
Redno vzdrževanje vozišča in prometnih površin izven
vozišča, ki sestavljajo cesto, obsega vsa dela pri odpravi
poškodb na vozišču in prometnih površin izven vozišča, ki
sestavljajo cesto, nastalih zaradi vplivov prometa, površinskih
in podtalnih voda, učinkovanja mraza in drugih vzrokov.
24. člen
Čiščenje vozišča obsega odstranjevanje predmetov in
snovi, ki ogrožajo ali ovirajo promet.
25. člen
Popravila udarnih jam, poškodb in drugih izrazitih neravnosti na vozišču se opravljajo z uporabo materialov, ki ustrezajo
obstoječemu vozišču.
Če popravil sodobnih vozišč zaradi vremenskih ali drugih
okoliščin ni mogoče izvesti na način, določen v prejšnjem
odstavku, se vozišče začasno popravi, dokončno pa čim so za
taka dela ugodne razmere. Pri začasnem popravilu se
poškodbe lahko odpravljajo tudi z drugimi primernimi materiali in mešanicami.
26. člen
Vrsta in kvaliteta uporabljenega materiala mora biti taka, da
popravljena mesta ohranjajo predpisane značilnosti vozišča
in da je omogočen varen promet na cesti oziroma promet za
posamezne vrste vozil.
27. člen
Pri popravilih iz 25. člena tega pravilnika je treba ravnost
površine popravljenih mest čimbolj prilagoditi ravnosti
vozišča, zlasti na asfaltiranih voziščih.
Robovi popravljenih mest morajo potekati vzporedno ali
pravokotno na os ceste, če je to smotrno glede na obseg
poškodbe.
Popravila asfaltnih vozišč, ki zahtevajo več faz dela, morajo
biti dokončana v celoti in se ne smejo prekinjati v posameznih
fazah, če bi ogrožala ali ovirala promet.
Popravila udarnih jam na asfaltnih voziščih se izvedejo z
izsekavanjem poškodovanega asfalta; izsek mora biti pravokotne oblike na os ceste.
28. člen
Razmehčano asfaltno vozišče, na katerega površino izstopa
bitumen, je treba posuti s primernim kamnitim materialom
(peskati).
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29. člen
Vzdolžne in prečne rege in stike na betonskih voziščih ter
večje razpoke na vseh vrstah sodobnih vozišč je potrebno
zapolniti z ustrezno zalivno maso.
30. člen
Pri vsaki nadomestitvi obrabnega sloja vo'zišča ali popravilu
poškodb vozišča, morajo biti robovi saniranega dela vozišča v
isti niveleti z obstoječim voziščem.
31. člen
Redno vzdrževanje makadamskih vozišč obsega zlasti dela
pri odpravljanju deformacij in poškodb, nastalih zaradi vplivov prometa, površinskih, podtalnih in kapilarnih voda, nenosilnosti tal, nestabilnosti cestnega telesa.
32. člen
Za redno vzdrževanje makadamskega vozišča se uporabljajo materiali ustrezne kvalitete. Vzdrževanje se izvaja tako,
da je zagotovljena obstojnost popravljenih mest.
33. člen
Če redna vzdrževalna dela na vozišču ceste z gostim prometom močno ovirajo promet, se morajo opravljati v času
najmanjšega prometa.
34. člen
Bankine se morajo redno vzdrževati v pravilnem naklonu in
v višini roba vozišča.
Posipavanje bankih se lahko izvaja le z materiali ustrezne
kakovosti.
Košnja trave na bankinah se opravlja tako, da je jasno vidn&
cestna oprema (ograje, smerniki), prometna signalizacija in
kilometrske oznake.
35. člen
Brežine nasipov, usekov in zasekov (v nadaljnjem besedilu:
brežine) se redno vzdržujejo tako, da je zagotovljen določen
nagib in oblika ter da se stalno odstranjujejo materiali, ki bi
lahko padli na vozišče.
Labilne brežine se utrjujejo z biološkimi, tehničnimi in
biološko-tehničnimi deli.
36. člen
Biološko in tehnično se zavarujejo brežine, ki so podvržene
delovanju erozije zaradi površinskih voda, ali ki se stalno
osipajo in krušijo.
Zavarovanje se izvaja v skladu s tehničnimi predpisi in
standardi.
37. člen
Redno vzdrževanje oblog, obložnih, opornih in podpornih
zidov obsega predvsem:
- kontrolo stabilnosti in ugotavljanje poškodb nastalih
zaradi zemeljskega pritiska, mraza, vode in podobno;
- čiščenje drenaž, barbakan na oblogah in podpornih
zidovih zaradi pravilnega odtekanja podtalnih vod;
- popravila poškodovanih in deformiranih oblog, obloženih, opornih'in podpornih zidov.
38. člen
Nadzor nad stanjem zidov se opravlja posebno v jesenskem
in spomladanskem času in po večjih vremenskih neprilikah.
39. člen
Pojavljanje razpok na obložnih in podpornih zidovih se
,glede na značaj poškodb stalno spremlja s postavljanjem
kontrolnih teles in na druge primerne načine.
V primeru, da se pojavijo na obložnih in podpornih zidovih
kakršnekoli poškodbe, ki bi lahko vplivale na stabilnost ceste,
se zidovi sanirajo in stabilizirajo.
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40. člen
Objekti za odvodnjavanje (odprti jarki, koritnice, drenaže in
podobno) se redno vzdržujejo tako, da je omogočen normalen pretok površinskih in podtalnih voda.
Odprti zemeljski jarki se redno vzdržujejo tako, da je niveleta jarka vedno izpod nivelete nosilnosti sloja ali tamponskega sloja, kjer je ta vgrajen z določenim nagibom, ki omogoča normalno odtekanje vode brez zadrževanja.
Betonski in kamniti odprti jarki morajo biti očiščeni, razpoke in deformacije se morajo zaradi preprečevanja prodiranja vode v cestno telo sproti odpravljati.
Koritnice se morajo redno vzdrževati tako, da je omogočen
prost pretok, vode. Stiki med koritnicami in voziščem se
morajo redno vzdrževati v isti niveleti z voziščem zaradi preprečevanja prodiranja vode v konstrukcijo vozišča.
Drenaže in drenažni izpusti se redno vzdržujejo tako, da je
omogočen normalen pretok talnih voda.
Če se pogosto izliva voda na vozišču, je treba zagotoviti
njen normalen pretok izven vozišča.
41. člen
Redno vzdrževanje in delna popravila objektov (propustov,
mostov, podvozov, nadvozov, viaduktov, predorov, galerij,
zidov, kašt in podobno) se izvaja tako, da je omogočen varen
in neoviran promet, ter da se preprečuje nastanek oziroma
povečanje škode na objekte. Dela, ki jih je treba zaradi tega
opraviti, so predvsem:
- čiščenje blata, nesnage in vegetacije (na primer: s hodnikov, ležišč, dilatacij, površin objektov, barbakan in podobno);
*- manjša popravila (na primer zategovanje vijakov na
mostovih in propustih, fugiranje stikov, krpanje manjših okruškov in podobno);
- odstranjevanje vejevja, drevja in drugih nanosov ter ledu
ob kozah lesenih mostov ter ob ledobranih;
- vzdrževanje razsvetljave in zamenjava svetlobnih teles v
predorih in galerijah;
- odstranjevanje visečega ledu in visečih kosov kamenja v
predoru, ki bi lahko padli na vozišče;
- vzdrževanje prezračevalnih in ostalih naprav v predorih
in galerijah.
42. člen
Na cestnem zemljišču je potrebno občasno očistiti zelenice
in ostale nasade.
Rastlina se obrezuje in obseka v takem obsegu, da se
zagotovi prosti profil, potrebna preglednost in vidnost prometnih znakov:
Živa meja ne sme bili višja kot 1,20 m nad voziščem, razen
če je živa meja namenjena za zaščito pred slepljenjem.
Sadno drevje in ostale nasade je potrebno strokovno negovati in redno vzdrževati.
43. člen
Redno vzdrževanje opreme in naprav na cesti obsega:
- vzdrževanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije in
- vzdrževanje opreme cest (smerniki, odbojne ograje, kilometrske oznake, smerne deske, parapetni zidovi in podobno).
44. člen
Prometna signalizacija in oprema ceste se mora stalno
vzdrževati.
Prometna signalizacija in oprema ceste morajo biti vedno
dobro vidni, razpoznavni in funkcionalni.
45. člen
Redna vzdrževalna dela vertikalne prometne signalizacije
obsegajo predvsem postavljanje manjkajočih znakov, postavljanje manjkajočih posameznih znakov v primeru kakršnihkoli
sprememb na cesti, o katerih morajo biti udeleženci v prometu obveščeni oziroma opozorjeni in čiščenje znakov.
Poškodovani prometni znaki se morajo popraviti oziroma
nadomestiti z novimi, kakor hitro ne ustrezajo več pogojem iz
drugega odstavka 44. člena.
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46. člen
Horizontalna prometna signalizacija se vzdržuje po potrebi
in obnovi, kakor hitro ne ustreza več pogojem iz drugega
odstavka 44. člena.
Os ceste s sodobnim voziščem je treba označiti na cestah s
širino vozišča 5,5 m in več.
47. člen
Redno vzdrževanje cestne opreme obsega:
- popravilo poškodovanih in zamenjavo uničenih delov
ograj, smernikov in smernih desk;
- čiščenje in barvanje ograj, smernikov, odbijačev, kilometrskih oznak, smernih desk in ostale opreme;
- čiščenje in obnavljanje svetlobnih odbojnikov.
48. člen
Prometni znaki in ostala oprema na cesti, ki je bila postavljena v primeru kakršnekoli spremembe pri urejanju prometa
se mora odstraniti s ceste takoj po prenehanju razloga, zaradi
katerega so bili postavljeni.
49. člen
Redno vzdrževanje prevoznosti cest v zimskem času obsega:
- zagotovitev potrebnega števila prometnih znakov in obvestil;
- postavitev provizoričnih objektov za obrambo pred snežnimi zameti in plazovi;
- odpravljanje poledice in odstranjevanje snega na vozišču
in cestnih objektih;
- posipanje poledenelih in zasneženih vozišč;
- označevanje vozišča s snežnimi koli;
- pravočasno in redno obveščanje udeležencev v prometu
o stanju cest in o prometnih pogojih na cesti preko sredstev
javnega obveščanja, s prometnimi znaki, obvestilnimi tablami
in podobno.
50. člen
Zimska cestna vzdrževalna služba se izvaja na podlagi
načrta, ki se izdela vsako leto najkasneje do 15. oktobra. Ta
načrat zajema vrsto, obseg in razpored potrebnih strojev in
druge opreme, delavcev in materiala, način uporabe teh sredstev, zlasti organizacijo pluženja in posipavanja, organizacijo
obveščevalne službe in določitev odstavnih površin za vozila v
primeru delnih ali popolnih zapor.
51. člen
Za nadzorovanje stanja in prevoznosti cest organizira organizacija za vzdrževanje cest ustrezen nadzor.
Organizacija za vzdrževanje cest zagotovi obveščanje udeležencev v prometu o stanju in prevoznosti cest.
52. člen
S prioritetnim redom se razporedijo ceste v naslednje skupine:
- ceste, oziroma cestne odseke, ki se vzdržujejo tako, da so
stalno prevozne;
- ceste, ki se plužijo in vzdržujejo redno, vendar so dopuščeni večji zastoji v prometu;
- ceste oziroma cestne odseke, ki se plužijo in vzdržujejo
dokler je to možno z normalnimi plužnimi sredstvi, potem pa
se zapro;
- ceste oziroma cestne odseke, ki so pozimi zaradi nevarnosti plazov, visokega snega in drugih vzrokov zaprti.
Prioritetni red sprejmejo organizacije za vzdrževanje cest v
soglasju s samoupravno interesno skupnostjo za ceste.
53. člen
Avtomobilske ceste, magistralne in prometno pomembnejše regionalne ceste morajo biti v zimskem času redno
vzdrževane v smislu prve alinee 52. člena tega pravilnika.
Za ostale ceste se prioriteta vzdrževanja prevoznosti v zimskem času določa glede na pomen ceste ob upoštevanju
gostote prometa.
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54. člen
Pred nastopom zime je potrebno očistiti odvodne jarke,
zlasti na plazovitih območjih, očistiti propuste in mostove ter
odstraniti vse deponije ob cestah, ki niso namenjene zimski
vzdrževalni službi. Potrebno je pregledati vsa mesta na katerih se podzemeljske naprave stikajo s površino vozišča in
zahtevati od upravljalca teh napeljav, da jih prilagodi površini
vozišča.
55. člen
Na odsekih cest, na katerih se pojavljajo zameti, se morajo
postaviti na ustreznih mestih ob cesti naprave za preprečevanje žametov na vozišču.
56. člen
Na nevarnih cestnih odsekih je potrebno pripraviti deponije prenosnih cestno prometnih znakov, ki se ob izrednih
razmerah lahko uporabljajo za označevanje nevarnih mest,
nevarnih odsekov, za začasne zapore ali druge ukrepe v zvezi
s stanjem cest in očiščevalnimi deli.
Na cestnih odsekih, kjer se pogosto pojavlja poledica in je
to glede na splošne značilnosti ceste posebno nevarno za
promet, je potrebno postaviti ustrezne stalne prometne
znake.
57. člen
Ceste je potrebno pred zimo opremiti s snežnimi koli, eno
ali dvostransko tako, da je viden potek vozišča. Z njimi se
označijo tista mesta, ki bi lahko povzročila poškodbe strojev
cestno vzdrževalne službe.
58. člen
Z odstranjevanjem snega z voznih površin je potrebno pričeti na način določen v načrtu iz 50. člena tega pravilnika.
Način čiščenja je treba prilagajati položaju ceste v pokrajini,
vremenskim razmeram, vrsti vozišča, gostoti prometa (preventivno soljenje) in zahtevani širini pluženja (praviloma
širina vozišča).
59. člen
Posipanje se izvaja s kemičnimi sredstvi (topila, soli) ali s
sredstvi, ki zmanjšujejo drsnost vozišča (posipni materiali).
Izbira uporabljenih materialov in način posipanja sta
odvisna od strokovne presoje glede na vsakokratne okoliščine in razporeditve ceste ali cestnega odseka po 52. členu
tega pravilnika.
60. člen
Posipanje vozišča se izvaja na podlagi načrta iz 50. člena.
Redno je treba posipati na ostrih krivinah, večjih strminah,
mostovih, visokih nasipih, senčnih odsekih, na cestnih prehodih preko železnice in cestnih križiščih.
Na mestih iz prvega odstavka tega člena je potrebno pripraviti deponije posipnega materiala tudi za individualno uporabo koristni kov cest.
61. člen
K posipavanju se pristopi takoj, ko se na vozišču zazna
pojav poledice. Na cestah oziroma cestnih odsekih, za katere
je v načrtu zimskih del predvideno tudi preventivno posipanje,
se posipa že ob nastopu okoliščin, v katerih se lahko pričakuje poledica.
62. člen
Posebni ukrepi pri omejitvah in preusmeritvah prometa
zaradi zime in zimskih vzdrževalnih del, morajo biti na cesti
označeni z ustrezno prometno signalizcijo.
Posebni ukrepi obsegajo zlasti začasne zapore zaradi
uspešnejšega izvajanja čiščenja snega, preusmeritve prometa
oziroma posameznih vrst prometa, prepoved prometa za
posamezne vrste vozil in uvedbo izmeničnega enosmernega
prometa.
3. Redno vzdrževanje objektov in zgradb, namenjenih za
vzdrževanje cest
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63. člen
Stavbe in zgradbe namenjene za dejavnost rednega vzdrževanja in varstva cest se morajo vzdrževati tako, da služijo
svojemu namenu in se varujejo pred škodljivimi vplivi.
IV. VARSTVO CEST
64. člen
Če pelje cesta z najmanj srednje gostim prometom mimo
zemljišča oziroma objekta, na katerem se zbirajo ljudje
(športni prostori, prostori za druge prireditve, otroška igrišča,
šole in podobno), mora biti zemljišče oziroma objekt ob cesti
ustrezno ograjen.
Če pelje taka cesta mimo zemljišča, ki je namenjeno za
živali, ali iz katerega prihaja pogosto na cesto živina, mora biti
zemljišče ob cesti ustrezno ograjeno. Zaščitno ograjo postavlja in vzdržuje lastnik oziroma uporabnik zemljišča ali objekta.
65. člen
Prepovedano je začasno ali trajno zasesti cesto ali njen del,
izvajati na njej kakršnakoli dela, ki niso v zvezi z rekonstrukcijo, obnavljanjem ali rednim vzdrževanjem, oziroma izvajati
ali opustiti kakršnakoli deta ob cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali objekte na ceste ali pa ovirati ali ogrožati promet
na njej.
Prepovedano je:
- odvajati na cesto vodo, gnojnico, odplake ter druge tekočine;
- puščati na cesti sneg ali led, ki pada ali zdrsne na cesto;
- ovirati odtekanje vode s ceste;'
- puščati na cesto živali, napajati živali v obcestnih jarkih,
pasti živino na cestnem svetu ali graditi na cestah ali v njih
neposredni bližini napajališča za živali;
- puščati na cesto z moderno urejenim voziščem konje ali
druge živali, ki so tako podkovani, da lahko poškodujejo
cesto;
- uporabljati na cesti vozila, ki imajo železne obroče na
kolesnih platiščih tako pritrjene, da lahko poškodujejo cesto;
- z mazili ali drugimi mastnimi snovmi pomastiti cesto ali z
njimi tako ravnati, da lahko pomastijo cesto;
- voziti ali parkirati po neurejenih bankinah, hodnikih za
pešce in drugih delih ceste, ki niso namenjeni za promet z
vozili, razen če je parkiranje izrecno dovoljeno;
- postavljati ob cesti ograje, zasejati živo mejo, drevje, trto

ali druge nasade, nameščati les, opeko ter druge materiale ali
predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost
ceste ali drugače ovira ali ogroža promet, ali če se s tem
poškoduje cesta;
- orati v razdalji 4 m od meje cestnega sveta v smeri proti
cestišču ali v širini 1 m od cestne meje vzporedno s cestiščem;
- obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo kmetijsko orodje in stroje;
- nameščati in uporabljati na cesti ali ob cesti luči ali druge
svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale promet;
- opravljati brez ustreznega zavarovanja na zemljišču ali
stavbah ob cesti kakršnakoli dela, ki bi utegnila poškodovati
cesto ali ovirati ali ogrožati promet;
- zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s coklami;
- vlačiti po cesti hlode, veje, sklade in podobne druge
predmete, kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter
druge dele tovora;
- spuščati po pobočjih cestnih nasipov in usekov kamenje,
les, druge predmete in material;
- uporabljati za dovoz ali pristop na cesto mesto, kjer ni
dovoljenega dovoznega priključka oziroma pristopa;
- puščati ali metati na cesto kakršnekoli predmete in sneg.
66. člen
V preglednem trikotniku in na notranjih straneh cestnih
krivin mora biti zagotovljena preglednost.
Velikost preglednega trikotnika in preglednost na notranjih
straneh cestnih krivin se določi po predpisih o projektiranju
cest.
..
67. člen
Če uporabniki ceste in lastniki oziroma upravljalci obcestnih zemljišč in objektov ravnajo v nasprotju z določili 66.
člena tega pravilnika, organizacija za vzdrževanje cest zagotovi varstvo ceste oziroma objektov na cesti na stroške le-teh.
V. KONČNE DOLOČBE
68. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o vzdrževanju in varstvu cest (Uradni list SRS, št. 17/82).
69. člen
Ta pravilnik začne veljati

POROČILI
o uresničevanju stališč, priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije,
sprejetih na sejah zborov 17. 12. 1986 ob obravnavi analize izvajanja
zakona o cestah
SKUPNOST ZA CESTE SLOVENIJE
V tem poročilu o uresničevanju stališč, priporočil in sklepov, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije na seji Zbora
združenega dela in Zbora občin dne 17. decembra 1986 ne
obnavljamo celotne problematike organiziranosti in delovanja na področju cestnega gospodarstva, ker je bila ta podrobneje obravnavana v analizi o izvajanju zakona o cestah in v
ostalih gradivih Skupnosti za ceste Slovenije in drugih republiških organizacij in organov.
Po sklepu skupščine poročamo le o neposrednih nalogah,
ki smo jih opravili ali jih pripravljamo na podlagi uvodoma
navedenih stališč, priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije.
1.
Spremembe in dopolnitve zakona o cestah
V Skupnosti za ceste Slovenije smo pripravili pregled problematike uresničevanja sedanjega zakona o cestah in
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osnovne predloge za potrebne spremembe in dopolnitve.
Izvršni svet SR Slovenije in Republiški komite za promet in
zveze sta večino teh predlogov upoštevala in jih oblikovala v
predlogu za izdajo zakona z osnutkom zakona o cestah.
Osnutek je. skupščina sprejela na sejah pristojnih zborov 20.
maja 1987. V osnutku zakona je ustrezno rešeno vprašanje
prenosa pristojnosti glede regionalnih cest na Skupnost za
ceste Slovenije, bolje je razmejeno vzdrževanje cest na redno
vzdrževanje in vzdrževalna dela za ohranjanje in obnavljanje
cest, primerneje je rešeno investitorstvo, dopolnjene pa so
tudi zakonske določbe o delovni skupnosti za opravljanje
planskih, finančnih in nadzornih funkcij, o izpopolnitvi samoupravne organiziranosti in o opravljanju nadzora. V organih
Skupnosti za ceste Slovenije se postopno pripravljamo na
potrebne ukrepe, ki jih zahtevajo spremembe in dopolnitve
zakona o cestah in jih bomo začeli uresničevati takoj, ko bo
zakon sprejet.
priloga poročevalca

2.
Uveljavljanje družbenega nadzora in
odgovornosti nad smotrno porabo sredstev in
kvaliteto del
V Skupnosti za ceste Slovenije smo izpopolnili organiziranost pri uresničevanju nadzorstva. S samoupravnim sporazumom o vzdrževanju in varstvu cest po načelih svobodne
menjave dela, ki se sklepa za srednjeročno obdobje, smo
namreč predvideli in ustanovili poseben odbor za nadzor. Ta
naj bi sam ali po usposobljeni organizaciji oziroma skupnosti
ugotavljal zlasti, ali so izvedena dela vzdrževanja in varstva
cest po vrstah, obsegu in kvaliteti skladna z dogovorjenimi
standardi in normativi za vzdrževanje in varstvo cest. Do
prenosa pristojnosti glede regionalnih cest velja ta nadzor za
magistralne ceste, pozneje pa bo razširjen tudi na regionalne
ceste. V tem času pa je priporočeno občinskim skupnostim za
ceste, naj bi na enak način okrepile nadzor nad vzdrževanjem
regionalnih in lokalnih cest. Kjer ta nadzor ni uveljavljen, ga
deloma nadomešča delovna skupnost SOZD ZCP.
Nadzor je neposreden in posreden. Neposreden nadzor
opravljajo na terenu usposobleni delavci SOZD ZCP tako, da
pregledujejo in preverjajo vzdrževalna dela na kraju izvajanja
in na tej podlagi potrjujejo obračunsko dokukmentacijo. Pripravljajo pa tudi enotne podlage za uresničevanje nadzora
(obrazci, evidenca, dokumentacija) in pripravljajo letna in
polletna poročila o vzdrževanju in varstvu cest. Ugotovitve iz
neposrednega nadzora, ki se v večini izvaja operativno na
terenu nad rednim vzdrževanjem in varstvom cest ter na
večjih vzdrževalnih-obnovitvenih delih, služijo kot podlaga za
posredni nadzor. Odbor tako ugotavlja pomanjkljivosti ter
določa izvajalca in rok za odpravo teh pomanjkljivosti. Prav
tako lahko odloči, da se izvajalcu za ugotovljene pomanjkljivosti zadrži nadaljnje izplačevanje ustreznega dela povračila.
Ce pomanjkljivost v določenem roku ni bila odpravljena ali če
je ne bi bilo več možno aH umestno odpravljati, ima odbor
pravico znižati znesek povračila za ustrezen del.
Navedena vrsta nadzora že daje prve rezultate, verjetno pa
bo učinkovitost še povečana, ko bo tudi neposredno nadzorstvo organizirano v delovni skupnosti Skupnosti za ceste
Slovenije.
Posebej je organizirano tudi nadzorstvo za novogradnje
cest in objektov. Za ta namen Skupnost za ceste Slovenije
poveri opravljanje investitorskih poslov za to usposobljeni
organizaciji združenega dela. Ta opravlja zlasti nadzor nad
fizičnim in tehničnim potekom del in nad obračunom teh del.
Novogradnja cest in objektov se razpiše, izvede postopek
licitacije in odda najugodnejšemu ponudniku.
Skupnost za ceste Slovenije je letos ustanovila tudi
posebno delovno organizacijo »Cestni inženiring«, ki deluje
izven sestave Združenih cestnih podjetij Slovenije. Novoustanovljena delovna organizacija opravlja investitorske posle v
zvezi z gradnjo avtoceste Bratstva in enotnosti ter cest po
Osimskih sporazumih. S tem so izpopolnjene možnosti za
nadzorstvo Skupnosti za ceste Slovenije pri največjih investicijah na področju cestnega gospodarstva.
Skupnost za ceste Slovenije spodbuja tudi delovanje samoupravne delavske kontrole na republiški in občinskih ravneh,
ki naj bi zlasti nadzirala uresničevanje sprejetih samoupravnih odločitev, uporabo sredstev, ustrezno delovanje organov
skupnosti in njihovih strokovnih služb. Odbori te kontrole
sicer delajo, vendar njihova učinkovitost ni zadovoljiva,
posebno še, ker je njihova pozornost usmerjena predvsem v
ustreznost delovanja skupnosti in njehih organov. Zagotovili
bomo, da bodo odbori samoupravne delavske kontrole obravnavali tudi poročila odbora za nadzor, oziroma ugotovitve
inšpekcijskih služb in poročila o notranji kontroli v izvajalskih
organizacijah. Na tej podlagi bodo odbori lahko ugotovili
smotrnost o uporabi družbenih sredstev uporabljenih za razširjeno reprodukcijo, redno vzdrževanje, varstvo in obnavljanje cest in cestnih objektov. Pristojnim organom skupnosti za
ceste ter izvajalskih organizacij bodo lahko sporočali opozorila za odpravljanje ugotovoljenih nepravilnosti, zahtevali pa
bodo lahko tudi ustrezne ukrepe zoper odgovorne delavce.
priloga poročevalca

3.
Ocena in opredelitev standardov in normativov
vzdrževanja in prevoznosti cest
Standardi in normativi za redno letno in zimsko vzdrževanje
in ohranjanje prevoznosti cest temelje na večletni poprečni
porabi delovnega časa neposrednih delavcev, opravljenih ur
strojev in transportnih sredstev ter materialov ob upoštevanju
stanja cest, obsega prometa in klimatskih pogojev. Stanja
cest ni mogoče ohranjati na enaki ravni samo z rednim vzdrževanjem, ampak so za to potrebna tudi večja vzdrževalna
dela kot so ojačitve, obnove itd. V ietih 1980 do 1985 je bilo
obnavljanje vozišč na cestni mreži zanemarjeno. To se je z vso
ostrino pokazalo v letu 1986, ko so po spomladanski odjugi
vozišča na nekaterih cestnih odsekih dobesedno razpadla. V
tem letu je bilo obnovljenih približno 8% vseh vozišč na
magistralnih cestah in 2% na regionalnih cestah. Obnova
vozišč v tem letu je na magistralnih cestah ustrezala kriteriju,
da je potrebno obnoviti magistralno mrežo v 12-13 letih,
medtem ko na regionalnih cestah tudi v tem letu ni bil dosežen kriterij obnov, ki bi moral znašati 6,5% dolžine regionalnih
cest na leto in obnovo te mreže v 15-16 letih. Delež obnovljenih vožišč na magistralnih cestah je bil v letu 1986 torej
primeren, vendar je bil že v letu 1987 bistveno zmanjšan, saj je
v letošnjem planu omogočena obnova le 2% dolžine magistralne cestne mreže in samo 0,3% dolžine regionalne cestne
mreže. V naslednjih letih je torej nujno potrebno zagotoviti
toliko sredstev, da bo omogočen omenjeni ciklus obnove
magistralnih in regionalnih cest, sicer se bo propadanje cestnega omrežja pospešeno nadaljevalo.
Pri sedanjem slabem stanju cest so potrebna sorazmerno
večja sredstva za redno vzdrževanje, če hočemo zagotoviti
osnovno varnost v prometu. V preteklih letih se sicer sredstva
za ta namen niso tako drastično zmanjševala, kot sredstva za
obnovo vozišč, vendar je bil učinek slabši prav zaradi slabega
stanja cest.
V uresničevanju stališč Skupščine SR Slovenije, so bile v
SOZD ZCP imenovane delovne skupine, sestavljene iz strokovnjakov delovne skupnosti SOZD ZCP, predstavnikov TOZD
za vzdrževanje cest, predstavnikov Republiškega prometnega
inšpektorata in drugih strokovnjakov.
Navedene skupine so že začele z delom. Njihove naloge so:
- določitev vrst in obsega del za izvajanje rednega vzdrževanja cest;
- priprava standardov za izvajanje rednega vzdrževanja
cest;
- normiranje posamičnih storitev v rednem vzdrževanju
cest;
- določitev optimalne zmogljivosti organizacij za redno
vzdrževanje cest in cestnih objektov v SR Sloveniji.
Skupine naj bi opravile svoje delo do konca 1987. leta. Na
podlagi njihovih ugotovitev bo opravljena primerjava s sedanjim stanjem in pripravljen ustrezen načrt ukrepov, da bi
postopoma zagotovili uresničevanje strokovno utemeljenih
standardov in normativov redenega vzdrževanja cest. Vzporedno bo pripravljen tudi operativni načrt obnove vozišč, da bi
bili končni učinki rednega vzdrževanja v bodoče boljši.
Seveda bo vse to odvisno od ustreznega obsega finančnih
sredstev, ki so bila v preteklih letih omejena in iz leta v leto
različna, nikoli pa zadostna.
Po priporočilu Skupščine SR Slovenije je delovna skupnost
SOZD ZCP v funkciji strokovne službe Skupnosti za ceste
Slovenije, pripravila primerjavo standardov in normativov za
vzdrževanje in ohranjanje prevoznosti cest s sosednjimi državami. Ugotovila je, da so primerjave problematične zaradi
različne sistemske ureditve. Tako je v Avstriji in ZR Nemčiji
vzdrževanje cest sestavni del državne uprave in temelji na
režijskem obračunu. Njihovi delavci so zaposleni v tej dejavnosti stalno vse leto, medtem ko pri nas opravljajo dela na
cesti le v obsegu, ki ga omogočajo razpoložljiva sredstva,
manjkajoči del dohodka pa morajo ustvariti na drugih delih.
Primerjava z Avstrijo (Štajerska) in ZR Nemčijo (Bavarska)
kaže, da je stanje cest neprimerno boljše kot pri nas, prav tako
pa tudi tehnična opremljenost izvajalcev del. Sicer pa odpade
na enega neposrednega delavca v Sloveniji 1,6 km avtocest,
na Bavarskem pa 2 km. Na enega delavca nadalje odpade v
Sloveniji 6,6 km magistralnih in regionalnih cest, medtem ko
odpade na enega delavca na Bavarskem 7 km takih cest, na
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Štajerskem (Avstrija) pa 3,8 km v ključno z avtocestami. V
Avstriji nameravajo zmanjšati število zaposlenih po načelu
naravnega osipa še za kakih 40%, ob tem pa še zboljšati
tehnično opremljenost izvajalcev.
Po dolžini cest na enega neposrednega delavca pri rednem
vzdrževanju regionalnih in magistralnih cest.torej bistveno ne
odstopamo od sosednjih držav. Imamo pa večjo režijo, slabše
stanje cest in slabšo tehnično opremljenost. Razlog za večjo
režijo pri nas je predvsem v organiziranosti, saj imamo v SR
Sloveniji 13 TOZD za vzdrževanje in varstvo cest v cestnih
podjetjih in 3 avtocestne baze v Podjetju za vzdrževanje
avtocest. V TOZD in delovnih organizacijah obremenjujejo
sredstva za vzdrževanje cest sorazmerno veliko število
posrednih, to je strokovnih in administrativnih delavcev. Stanje v podjetju za vzdrževanje avtocest je ugodnejše in
podobno razmerami v tujini, saj so v avtocestnih bazah zaposleni le neposredni delavci, medtem ko skupne naloge uresničujejo v skupnih službah delovne organizacije. Število
posrednih delavcev je večje tudi zaradi številnih predpisov,
predvsem zveznih, ki določajo način poslovanja v taki organiziranosti.
Za oceno stanja cest v primerjavi so sosednjimi državami je
pomemben podatek, da je v Sloveniji še vedno 800 km regionalnih in 4.423 km lokalnih cest v gramozni utrditvi. V tehničnem in gradbenem smislu je dobra le avtocestna mreža v
dolžini 196 km.
Vozišča kategoriziranih cest so v veliki meri preozka, slaba
in zato nevarna. Horizontalni in vertikalni elementi cest so
marsikje neusklajeni in večkrat ne ustrezajo standardom in
potrebam, l/se to vpliva na propustnost prometa in na podpoprečne možne hitrosti, saj so te nižje od 60 km kar na 60%
dolžine regionalnih cest, medtem ko so te hitrosti na lokalnih
cestah praviloma pod 40 km. Po naših informacijah pa je bila
v sosednji Avstriji že pred nekaj leti asfaltirana zadnja lokalna
cesta.
Tehnična sredstva TOZD za vzdrževanje in varstvo cest so
knjigovodsko odpisana poprečno 90% in so torej tehnološko
in fizično dotrajana. Pri tem gre zlasti tudi za težke kamione in
za specialna tehnična sredstva za potrebe zimskega in letnega vzdrževanja cest, ki jih je le v manjši meri mogoče kupiti
iz domače proizvodnje, nakup iz uvoza pa je težaven in drag.
Po ugotovitvah mednarodnega kongresa o zimski službi na
cestah (ta je bil januarja 1985 v mestu Murau na Štajerskem v
Avstriji in smo na njem aktivno sodelovali) je stanje pri nas
podobno kot v drugih državah. Tako so normativi za posipanje cest podobni ali enaki, seveda pa so možnosti prihrankov
pri nas manjše zaradi slabše tehnične opremljenosti in slabše
kvalitete posipnih materialov.
V preteklem obdobju so v sosednjih državah težili k zmanjšanju uporabe soli iz ekoloških razlogov. Ta težnja spričo
manjše varnosti in slabše prevoznosti izgublja ostrino.
Temeljna usmeritev za porabo soli je: čim manj, vendar toliko
kot je potrebno.
4.
Združitev cestnih in komunalnih interesnih
skupnosti
V zakonu o cestah je predvidena možnost, da se lahko
organizirajo občinske skupnosti, v katerih uporabniki in izvajalci urejajo poleg gospodarjenja z. javnimi cestami tudi
zadeve s področja komunalnih dejavnosti. Pokazalo se je, da
je taka organiziranost učinkovita, ker zagotavlja bolj usklajeno planiranje cestnega in komunalnega razvoja; smotrnejše
in bolj usklajeno vzdrževanje cest, cestnih in komunalnih
objektov in naprav in s tem tudi bolj smotrno porabo sredstev.
V analizi zakona o cestah smo ugotovili, da obstaja v Sloveniji 18 občinskih skupnosti za ceste, v katerih uporabniki in
izvajalci poleg gospodarjenja z javnimi cestami urejajo tudi
zadeve s področja komunalnih dejavnosti. To so bile skupnosti za ceste za območje občin: Brežice, Celje, Cerknica, Dravograd, Izola, Kočevje, Mozirje, Ormož, Piran, Postojna, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Slovenska
Bistrica, Šmarje pri Jelšah, Vrhnika, Zagorje in Žalec.
V mesecu juniju smo ponovno preverili navedeno organiziranost občinskih skupnosti za ceste ter ugotovili, da so že
ustanovili enotne cestno-komunalne interesne skujinosti tudi
v občinah: Ajdovščina, Hrastnik, Kamnik, Kranj, Skofja Loka
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in Tržič, torej je v Sloveniji že 24 cestno-komunalnih interesnih skupnosti. Navedene spremembe v organiziranosti pa po
podatkih pripravljajo tudi v skupnostih za ceste občin Grosuplje, Idrija, Izola, Jesenice, Koper, Krško, Lenart, Logatec,
Radovljica, Ribnica in Trebnje.
5.
Oblikovanje delovne skupnosti Skupnosti za
ceste Slovenije
Takoj po sprejemu ugotovitev, stališč, priporočil in sklepov
Skupščine SR Slovenije smo v Skupnosti za ceste Slovenije
pripravili predloge za spremembo in dopolnitev samoupravnega sporazuma o ustanovitvi in predloge sprememb in
dopolnitev statuta Skupnosti za ceste Slovenije. Oba dokumenta sta že sprejeta, Skupščina SR Slovenije pa je z njima
soglašala na seji pristojnih zborov 20. julija 1987. V teh spremenjenih in dopolnjenih določbah je predvideno tudi oblikovanje delovne skupnosti Skupnosti za ceste Slovenije, ki bo
opravljala strokovna in administrativno-tehnična opravila za
Skupnost za ceste Slovenije. Ta opravila bodo izločena iz
delovne skupnosti SOZD ZCP tako, da bo onemogočeno
podvajanje služb.
Predvidena je taka organiziranost, da bo Skupnost za ceste
Slovenije dobivala pravočasno ustrezne strokovne podlage za
odločitev na področju planiranja, povezanega z graditvami,
rekonstrukcijami, obnavljanjem, rednim vzdrževanjem in varstvom cest. Prav tako bodo v strokovni službi zagotovljena
dela v zvezi s sredstvi za navedene namene in strokovno ter
drugo organizacijsko delovanje v zvezi z nadzorstvom nad
uresničevanjem nalog iz sprejetih planskih dokumentov. Tako
bo lahko povečan vpliv uporabnikov cest, ki je bil doslej tudi
zaradi organiziranosti strokovne službe v delovanju skupnosti
večkrat premajhen.
6.
Sklenitev samoupravnega sporazuma o
temeljih plana Skupnosti za ceste Slovenije
Na seji dne 4. 3. 1987 je skupščina Skupnosti za ceste
Slovenije ugotovila, da so uporabniki in izvajalci v cestnem
gospodarstvu sklenili samoupravni sporazum o temeljih
plana Skupnosti za ceste Slovenije za obdobje 1986-1990.
V aprilu 1987 je skupščina skupnosti za ceste Slovenije
sprejela spremembe in dopolnitve Dolgoročnega plana razvoja magistralnih in avtocest in v juniju 1987 spremembe in
dopolnitve srednjeročnega plana z vključitvijo izgradnje cestnih odsekov AC Bratstva in enotnosti in avtocest po Osimskih
sporazumih iz skupnega programa gradnje avtocest Jugoslavije. S temi spremembami in dopolnitvami je dolgoročni plan
Skupnosti za ceste Slovenije usklajen z dolgoročnim planom
SR Slovenije. S spremembo srednjeročnega plana Skupnosti
za ceste Slovenije pa je omogočena tudi sprememba srednjeročnih planov občin, da se zagotovi prostor za gradnjo cestnih odsekov iz skupnega programa Jugoslavije.
Po spremembi zakona o cestah bo sprejeta nadaljnja sprememba srednjeročnega plana Skupnosti za ceste Slovenije,
ker bo potrebno v plan vključiti regionalne ceste in ga uskladiti s srednjeročnim planom SR Slovenije.
Ugotovljamo, da za izgradnjo cestnih odsekov avtoceste
Bratstva in enotnosti in avtocest po Osimskih sporazumih še
ni zagotovljena celotna materialna podlaga, ker finančna konstrukcija ni zaključena. Vedno večja je tudi razlika med revaloriziranimi stroški in nerevaloriziranimi viri. Zato z novogradnjami že zaostajamo za dinamiko, ki je predvidena v srednjeročnem planu. Tudi obnovitvena dela na cestah ne potekajo v
skladu s srednjeročnim planom, čeprav pomanjkanje sredstev
deloma nadomeščamo z bančnimi in blagovnimi krediti, kar
pa ne more zagotoviti realizacije srednjeročnega plana.
7.
Organiziranost izvajalcev v cestnem
gospodarstvu
V skladu s priporočili Skupščine SR Slovenije pripravlja
SOZD Združena cestna podjetja na podlagi analize svoje
organiziranosti predlog za reorganizacijo na področju vzdržepriloga poročevalca

vanja in varstva cest. Skupnost za ceste Slovenije je o tem
dala več pobud, s katerimi naj bi zagotovili ločeno organiziranost dejavnosti, ki ne zadevajo vzdrževanja in varstva cest in v
katerih delavci ne ustvarjajo dohodka na podlagi svobodne
menjave dela s skupnostmi za ceste. Nova organiziranost na
področju vzdrževanja in varstva cest mora zagotoviti večjo
racionalnost in boljše vzdrževanje in varstvo cest. Določene
spremembe v organiziranosti so že uresničene z ustanovitvijo
delovne organizacije »Cestni inženiring« za opravljanje investitorskih poslov v zvezi z gradnjo avtoceste Bratstva in enotnosti ter cest po osimskih sporazumih. Nadaljnja sprememba
pa nastaja z oblikovanjem delovne skupnosti Skupnosti za
ceste Slovenije, ker delovna skupnost SOZD ZCP ne bo več
opravljala strokovnih, finančnih in drugih del in nalog za
Skupnost za ceste Slovenije.
Poročilo o aktivnostih v zvezi z novo organiziranostjo na
področju cestnega gospodarstva bo Skupščini SR Slovenije
predložila SOZD Združena cestga podjetja Slovenije, kot je to
predvideno v sklepih Skupščine SR Slovenije z dne 17.
decembra 1986.
8.
Tekoči problemi financiranja
V finančnem načrtu Skupnosti za ceste Slovenije za leto
1987 je predvidenih 39.394 milijonov dinarjev za enostavno,
60.601 milijonov dinarjev za razširjeno reprodukcijo in 26.600
milijonov dinarjev za plačilo obveznosti iz prejšnjh let. Sredstva za neposredno uporabo na cestah (enostavna in razširjena reprodukcija) so povečana v letošnjem letu v primerjavi z
letom 1986 nominalno za 106%, pri čemer ocenjujemo, da je
njihova realna vrednost enaka kot v preteklem letu. Pri tem se
sredstva za razširjeno reprodukcijo povečujejo v primerjavi z
lanskim letom nominalno za 146% in realno za 40%, sredstva
za enostavno reprodukcijo pa znašajo 71% več kot v letu 1986
in so glede na stopnjo inflacije realno manjša za 35%.
Od vseh prihodkov, ki so predvideni v finančnem načrtu
Skupnosti za ceste Slovenije za leto 1987 naj bi pridobili 23%
iz »bencinskega dinarja«, 24% s cestnino in letnimi povračili
za uporabo cest, 53% pa iz drugih virov. V finančnem načrtu
skupnosti pa niso zajeta sredstva: za izgradnjo avtoceste
Bratstva in enotnosti, ker se ta zbirajo na ravni federacije.

Skupnost za ceste Slovenije že več let vztrajno predlaga, da
naj bi delež sredstev za ceste v maloprodajni ceni bencina in
plinskega olja določili v odstotku, ki naj ne bi bil manjši od
15%. Pristojni republiški organi so te predloge podpirali,
vendar jih zvezni organi doslej niso sprejeli. Še vedno tudi ni
sklenjen medrepubliški dogovor o virih sredstev za vzdrževanje, rekonstrukcije in graditev cest. Zato delež za ceste v
»bencinskem dinarju« vztrajno upada. V letu 1986 je bil »bencinski dinar« povečan 17. maja le za 30% in v letošnjem letu
12. junija za 40%. Ob neprimerno večji inflaciji je to bistveno
razvrednotenje, zato je delež tega vira v vseh izvirnih virih za
enostavno reprodukcijo zmanjšan od 44% v .letu 1986 na
komaj 30% v letošnjem letu.
Ker delež »bencinskega dinarja« močno zaostaja za inflacijo, se Skupnost za ceste Slovenije sooča z velikimi finančr
nimi težavami. Prisiljena je zagotavljati sredstva s povečanjem
cestnine ter z določanjem visokih letnih povračil za uporabo
cest, ki so v Sloveniji od 5 do 20 krat višje kot v drugih
republikah. Tako je znesek cestnine v finančnem planu za leto
1987 povečan glede na realizacijo v letu 1986za 123%, znesek
letnih povračil za uporabo cest pa za 98%. Skupnost za ceste
Slovenije mora zagotavljati tudi sredstva za pogodbena in
garantirane obveznosti, ki znašajo v letu 1987 kar 30% vseh
razpoložljivih sredstev za enostavno reprodukcijo. Ob
pomanjkanju sredstev za vse svoje obveznosti mora skupnost
najemati tudi kratkoročne bančne in komercialne kredite.
Ponovno poudarjamo, da je ustreznejše zagotavljanje sredstev iz »bencinskega dinarja« bistvenega pomena za normalnejše financiranje cestnega gospodarstva. Zato bi bilo
potrebno zelo pospešiti sklenitev medrepubliškega dogovora
in z njim zagotoviti povečanje sredstev za cestno gospodarstvo in ohranjanje realne vrednosti.
it -k -k
Iz navedenega poročila izhaja, da smo v Skupnosti za ceste
Slovenije takoj začeli z uresničevanjem tistih ugotovitev, stališč, priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije, ki niso
neposredno odvisni od sprejema sprememb in dopolnitev
zakona o cestah. Pripravljamo pa se tudi na uresničevanje
spremenjenih zakonskih določb, da bi jih začeli izvajati čim
bolj popolno takoj po sprejemu zakona.

SOZD ZDRUŽENA CESTNA PODJETJA SLOVENIJE
1. Uvod
Skupščina SR Slovenije je dne 17. decembra 1986 obravnavala analizo izvajanja zakona o cestah po opravljeni razpravi v
Samoupravnih interesnih skupnostih in Izvršnem svetu
Skupščine SRS. Ugotovljeno je, da kljub nekaterim doseženim rezultatom v cestnem gospodarstvu veliko slabosti preprečuje, da bi se hitreje uveljavili takšni družbenoekonomski
odnosi in takšna samoupravna organiziranost, ki bi zagotavljala učinkovito sporazumevanje uporabnikov in izvajalcev o
osnovnih vprašanjih cestnega gospodarstva, zlasti glede
skupnega načrtovanja, zagotavljanja sredstev, načina opravljanja te dejavnosti in uresničevanja posebnega družbenega
interesa pri gospodarjenju s cestami kot dobrino v splošni
rabi. Vsa ta vprašanja še bolj izstopajo v zaostrenih gospodarskih razmerah, kar se pozna tudi v cestnem gospodarstvu,
kjer se v zadnjih letih poslabšuje materialna osnova.
Skupščina SRS je menila, da je za nadaljnji razvoj družbenoekonomskih odnosov v cestnem gospodarstvu potrebno:
- da se v SOZD Združena cestna podjetja na podlagi
predhodne analize svoje organiziranosti pripravi predlog
takšnih reorganizacijskih rešitev za celo republiko, ki bodo
temeljile na kriterijih poenotenja celotne dejavnosti vzdrževanja in varstva cest ter ločene organiziranosti dejavnosti, ki
niso posebnega družbenega pomena in v katerih delavci ne
ustvarjajo dohodka na podlagi svobodne menjave dela s
skupnostmi za ceste
- da se med nalogami cestnega gospodarstva izvede ločitev med vzdrževalnimi deli, ki sodijo v zagotavljanje prevoznopriloga poročevalca

sti cest in vzdrževalnimi deli za ohranjanje in obnavljanje cest.
Za prvo nalogo so odgovorne temeljne organizacije za vzdrževanje po načelih svobodne menjave dela, za drugo nalogo pa
bi morali obvezno razpisovati javno licitacijo in iskati najboljšega ponudnika, cestne skupnosti pa bi morale nastopati kot
investitorji
- da se za nemoteno gospodarjenje, življenje in razvoj
zagotovi racionalno in učinkovito vzdrževanje ter enotna politika rekonstrukcije oziroma gradnje regionalnih cest kot
skupnega interesa delovnih ljudi in občanov v SR Sloveniji
- da se dosledno uveljavijo vse oblike družbenega nadzora in odgovornosti v okviru Skupnosti za ceste Slovenije
nad smotrno porabo sredstev in kvaliteto del ter nad opravljanjem vzdrževalnih del na cestah s strani zadolženih izvajalskih organizacij; družbenopolitične skupnosti morajo zagotavljati učinkovit inšpekcijski nadzor
- da se na novo ocenijo in opredelijo standardi in normativi vzdrževanja in ohranjanja prevoznosti cest ob upoštevanju ureditve v sosednjih državah. To posebej velja tudi za
izvajanje zimske službe
- v zvezi z izvajanjem standardov in normativov pri vzdrževalnih delih in z zahtevami za dosledno izvajanje pogodbenih
del je potrebno uveljaviti tudi materialno odgovornost, zlasti
pa razrešiti probleme aktivne legitimacije pri sprožanju sporov zaradi nepravilne izpolnitve obveznosti
- zagotoviti, da se ločujejo funkcije investitorja, izvajalca
in nadzornega organa
2. Z namenom, da podrobno analiziramo dejavnost, obseg
deia in obstoječo strukturo temeljnih organizacij za vzdrževa37

nje cest, ter s tem v zvezi tući dokončno opredelimo njihovo
vlogo, je bila v SOZD ZCP že decembra 1985 izdelana študija z
naslovom »Izhodišča organizacije vzdrževanja cest v SR Sloveniji«, junija 1986 pa njeno nadaljevanje z naslovom: »Izho„ dišča dograjevanja OZD za vzdrževanje cest«. V prvi je izdelan
posnetek sedanje organiziranosti OZD za vzdrževanje cest,
podrobna analiza normativov in njihovo vrednotenje, ekonomske in pravne osnove za postavitev nove organiziranosti
OZD za vzdrževanje cest in razlogi zanjo. Gradivo iz junija 86
pa podrobno obravnava varianto, po kateri bi bili TOZD za
vzdrževanje in varstvo cest v vseh OZD očiščeni vsake druge
dejavnosti.
Od septembra I. 1986 dalje tečejo v SOZD Združenih cestnih
podjetij razprave o možnosti in načinu realizacije predvidene
organizacije. Gradiva so bila obravnavana v strokovnih službah, v samoupravnih organih in na sestankih predstavnikov
družbenopolitičnih organizacij. Že v oktobru lani je bil sprejet
sklep, da se pripravi problemska konferenca Zveze komunistov v SOZD ZCP, na kateri bi sprejeli dokončno usmeritev za
oblikovanje in dimenzioniranje TOZD za vzdrževanje tako, da
bodo v celoti ustrezali zahtevam rednega vzdrževanja, ob
upoštevanju specifičnega problema zimskega vzdrževanja
cest, ki zahteva za razliko od letnega vzdrževanja znatno večje
število kamionov in šoferjev.
Za omenjeno problemsko konferenco je pripravljeno
obsežno gradivo, ki obravnava gospodarske razmere v cestnem gospodarstvu, stališča do priporočil ugotovitev in stališč
Skupščine SRS in do sprememb zakona o cestah, ter nekatera druga vprašanja v SOZD ZCP in smeri njihovega razreševanja. Ker se delavci v cestnih podjetjih v predhodnih razpravah niso opredelili za predlagano varianto organizacije TOZD
za vzdrževanje, po kateri bi v SR Sloveniji ustanovili eno
organizacijo za vzdrževanje cest, sedanje temeljne organizacije za gradnje, pa bi postale enovite gradbene OZD, združene
v SOZD, gradivo še vedno zajema 3 variante, ki v osnovi
vendarle vodijo v smer zagotovitve družbenega vpliva nad
potrošnjo v enostavni reprodukciji in očiščenje dejavnosti v
TOZD vzdrževanja vsakršne druge dejavnosti.
Problemska konferenca bo iz objektivnih razlogov sklicana
v prvih dneh septembra. Obravnavala bo tudi problem posodabljanja in tehnologije vzdrževanja cest, nagrajevanje po
rezultatih dela, vprašanje normativov in standardov, nadzora,
planiranja in vloge planov, vlogo in položaj SOZD v cestnem
gospodarstvu, kadrovsko politiko, racionalizacijo nor&iativizma, inovacijsko in inventivno dejavnost in likvidnost in
gospodarjenje z denarjem. Problemska konferenca bo določila osnovno smer bodoče organiziranosti, razvoja in rešitve
odprtih vprašanj znotraj SOZD in znotraj cestnega gospodarstva in bo ob enem zavezala vse OZD v SOZD za uresničitev
vseh sprejetih izhodišč in sklepov.
3. Ločitev med vzdrževalnimi deli, ki sodijo za zagotavljanje
prevoznosti cest in vzdrževalnimi deli, za obnavljanje in ohranjanje cest se v SOZD ZCP praktično izvaja že drugo leto
zapored. Za vsa večja obnovitvena dela, predvidena z letnim
planom se izvede zbiranje ponudb in dela odda najugodnejšemu ponudniku. Na osnovni cestni mreži so v I. 1986 in 1987
izvajala dela cestna podjetja, SCT, Gradiš, SGP Primorje in
druge gradbene organizacije. Investicijske posle je v teh primerih opravljala strokovna služba SOZD ZCP, ki je doslej
izvajala vsa dela za Skupnost za ceste Slovenije, le v nekaterih
primerih pa tudi TOZD za vzdrževanje, vendar le tedaj, ko
cestno podjetje oz. njegov TOZD gradnje ni bil izvajalec del.
4. Racionalno in učinkovito vzdrževanje cest ni odvisno le
od racionalne in ekonomične organiziranosti, pač pa tudi od
mnogih tehničnih in tehnoloških rešitev, temelječih ha
sodobni in racionalni mehanoopremljenosti, številu in zmogljivosti delovnih sredstev in naprav, poenotenju vrste strojev,
strokovni usposobljenosti delavcev ipd. Delo na tem področju
v SOZD teče že nekaj let zapored in je podrobno analizirano v
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»Izhodiščih organizacije vzdrževanja cest v SR Sloveniji«
(dec. 1985). V delu je tudi podrobna analiza standardov in
normativov, ki zajema presojo vrste in obseg vzdrževalnih del,
pregled kalkulativnih osnov in presojo izkustvenih normativov
porabe časa, strojev, ljudi, posameznih delovnih faz, določitev enote mere za vsako vrsto del in definiranje standarda
vzdrževanja v vseh letnih časih. Na tej osnovi bo možno
izdelati podrobni program vzdrževalnih del, določen z enotami mere tako, da ga bo možno nadzorovati po količinah in
enotah mere, kakor je to tudi sicer uvedeno v gradbeni praksi.
Nadzor nad izvršnimi deli na področju rednega vzdrževanja
cest po letu 1983 ni bil učinkovit. Ni bil enotno organiziran in
voden. Tak nadzor morajo praviloma vzpostaviti uporabniki
(SIS) in ga dosledno izvajati. Temu vzdrževalci cest ne
nasprotujejo. Nasprotno! V gradivu za problemsko konferenco ZK v SOZD ZCP je ta zahteva izrecno poudarjena.
5. sklep
Problemi odprti s stališči, priporočili in sklepi Skupščine
SRS in obdelani v omenjenih gradivih posegajo globoko v
organizacijo, poslovanje in način dela cestnih organizacij. Cilj
in namen sprememb v SOZD ZCP je:
- zagotoviti družbeni vpliv nad potrošnjo v enostavni reprodukciji,
- zagotoviti tako poslovno politiko organizacij za vzdrževanje cest, da bodo do največje možne mere zagotovljene
potrebe cestne mreže,
- zagotoviti tako potrošnjo v enostavni reprodukciji, da bo
zagotovljena socialna varnost vzdrževalcev cest, amortizacija
strojev in njihova obnova,
- zagotoviti take kapacitete in tak način organizacije vzdrževanja, da bo zagotovljeno 100% vzdrževanje cest v vseh
letnih časih in da bodo ob tem do največje možne mere
izkoriščene potrebne kapacitete tako, da bo dosežena maksimalna racionalnost in izkoriščenost strojev in ljudi.
Za dosego teh ciljev se je potrebno opredeliti do smeri
razvoja organizacij za vzdrževanje cest, njihovih TOZD in
SOZD. Pri tem bo nujno:
- oblikovati in dimenzionirati TOZD vzdrževanja tako, da
bodo v celoti ustrezali zahtevam rednega vzdrževanja. Pri tem
bo potrebno upoštevati specifični problem zimskega vzdrževanja cest, ki zahteva za razliko od letnega vzdrževanja
znatno večje število kamionov in šoferjev. Neracionalno bi
bilo dimenzionirati TOZD vzdrževanja na letno in zimsko
vzdrževanje cest.
- poenotiti notranjo organizacijo vzdrževalnih TOZD,
ponovno preveriti njihove baze, terenske obrate in delovodstva in poenotiti njihovo tehnoopremljenost
- poenotiti način in racionalizirati poslovanje TOZD za
vzdrževanje cest
- urediti način financiranja rednega vzdrževanja cest tako,
da bo zagotovljen nemoten potek vzdrževalnih del skozi vse
leto
- urediti nadzor nad rednim vzdrževanjem cest po dogovorjenih normativih in standardih in nadzor nad obnovami in
rekonstrukcijami cest z oblikovanjem investitorskega nadzora
v smislu zakona o graditvi objektov
- urediti status TOZD za gradnje in drugih TOZD v DO in
njihov odnos do TOZD za vzdrževanje ter s tem v zvezi njihov
obseg in način poslovanja
- urediti status SOZD ter opredeliti njegovo vlogo, pooblastila, dolžnosti in pravice
- urediti status skupnih oz. strokovnih služb v DO in v
SOZD
- in izvršiti druge naloge, izhajajoče iz podrobne analize
sprememb in ukrepov, ki bi jih zahtevala izvedba reorganizacije OZD v SOZD ZCP Slovenije.

priloga poročevalca

JUGOSLOVANSKI LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD
»MIROSLAV KRLEŽA« Zagreb

PREDLOG ZA SKLENITEV DOGOVORA
o spremembah in dopolnitvah družbenega
dogovora o izdelavi in financiranju druge izdaje
Enciklopedije Jugoslavije (ESA-280)
V prilogi vam pošiljamo predlog za sklenitev družbenega dogovora o spremembah in dopolnitvah družbenega
dogovora o izdelavi in financiranju druge izdaje Enciklopedije Jugoslavije in osnutek družbenega dogovora z
obrazložitvijo. Gre za spremembe in dopolnitve družbenega dogovora, ki so ga 23. januarja 1980. leta podpisale
skupščine socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin, Skupščina SFRJ in Jugoslovanski leksikografski zavod »Miroslav Krleža«. Svet in Centralna
redakcija Enciklopedije Jugoslavije sta na seji, ki je bila 3.
6. 1987. leta, obravnavala predlog in osnutek družbenega
dogovora in se strinjala, da se s priloženo obrazložitvijo
pošljeta podpisnikom.
Prosimo vas, da predlog za sklenitev družbenega dogovora z besedilom njegovega osnutka uvrstite na dnevni
red pristojnih zborov Skupščine in da Skupščina SR Slovenije v ustreznem postopku obravnava in sprejme ta

PREDLOG
za sklenitev dogovora o spremembah
in dopolnitvah družbenega dogovora o
izdelavi in financiranju druge izdaje
Enciklopedije Jugoslavije
I. Podlaga
Podlaga za sklenitev tega dogovora sta 124. člen ustave
SFRJ in 579. člen zakona o združenem delu, po katerih
družbenopolitične skupnosti rešujejo to problematiko z družbenimi dogovori ter 22. člen družbenega dogovora o izdelavi

predlog in osnutek dogovora. Potrebno je določiti tudi
vašega predstavnika za usklajevanje besedila dogovora
in podpisnika družbenega dogovora.
Tovariš predsednik, prosimo vas, da skupščina predlagani osnutek dogovora obravnava in sprejme čimprej in
da določi pooblastilo, v okviru katerega bo lahko njegov
predstavnik v postopku usklajevanja stališč s predstavniki
ostalih podpisnikov sprejel določene rešitve, brez njihove
naknadne obravnave v Skupščini, z namenom, da se
postopek za končno sprejetje tega družbenega dogovora,
če je mogoče, izvede tako, da bo dogovor podpisan do
konca tega leta.
Tovariš predsednik, hkrati vas prosimo, da skupščina
pooblasti svojo delegacijo v Zboru republik in pokrajin
Skupščine SFRJ, da podpre in sprejme dogovor tudi v
Skupščini Jugoslavije.

in financiranju druge izdaje enciklopedije Jugoslavije, po
katerem lahko vsak udeleženec družbenega dogovora sproži
pobudo za spremembe in dopolnitve.
II. Ocena stanja
Po temeljnem družbenem dogovoru je bilo do sedaj tiskanih trinajst zvezkov, do 31. 12. 1987 pa bo redakcijsko končanih skupaj 21 zvezkov.
Glede na dosedanje izkušnje se ocenjuje, da je potrebno
povečati število zvezkov v posamezni izdaji z 11 na 12 zvezkov, rok za sklenitev celotne edicije pa je potrebo podaljšati
od leta 1989 na leto 2000. V skladu s tem je določena tudi
nova dinamika financiranja programa.
Kot novi element se predlaga 50%-no sofinanciranje tiskarskih storitev.

OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA
o spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora o izdelavi
in financiranju druge izdaje Enciklopedije Jugoslavije
Na podlagi 124. člena ustave SFRJ in 579. člena zakona o
združenem delu sklenejo Skupščina SFRJ, Skupščina SR
Bosne in Hercegovine, Skupščina SR Črne gore, Sabor SR
Hrvatske, Sobranje SR Makedonije, Skupščina SR Slovenije, Skupščina SR Srbije, Skupščina SAP Kosovo, Skupščina SAP Vojvodine in Jugoslovanski leksikografski zavod
Miroslav Krleža
družbeni dogovor
o spremembah in dopolnitvah družbenega
dogovora o izdelavi in financiranju druge izdaje
Enciklopedije Jugoslavije.
priloga poročevalca

1. člen
V družbenem dogovoru o izdelavi in financiranju II. izdaje
Enciklopedije Jugoslavije (Uradni list SFRJ št. 8 s 15. 2. 1980)
se v 5. odstavku 2. člena in v 5. členil beseda »deset« nadomesti z »enajst«.
2. člen
V drugem odstavku 9. člena se za kratico NOB-a črta »in« in
se postavi vejica, za kratico NOV pa se črta pika in se doda »in
redakcije skupnih besedil«.
3. odstavek se črta.
V 4. odstavku se beseda »namestnik« nadomesti z besedo
»pomočnik«.
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3. člen
10. člen se spremeni in se glasi:
Roki izdelave redakcijskega dela projekta so prikazani v
tablici 1, ki je sestavni del družbenega dogovora.

Tabela 1.
Roki za redakcijsko končanje rokopisa il. izdaje
EJ (Predlog)

4. člen
v
Členi: 12, 13, 14, 15 in 16 se spremenijo in se glasijo:
»Udeleženci tega družbenega dogovora soglašajo, da je na
podlagi cen iz leta 1987 za izdelavo besedil, ilustracij geografskih kart in drugih stroškov izdelave 51 -tih zvezkov vseh
šestih izdaj iz 2. člena tega družbenega dogovora potrebno
zagotoviti 10.715,000.000 dinarjev.
Letna dinamika sredstev je podana v tablici 2, ki je sestavni
del tega družbenega dogovora.
Sredstva iz 1. odstavka tega člena bodo zagotovile republike in avtonomni pokrajini od 1. januarja 1988 do 31. decembra 2000.«

LETO

5. člen
V prvem odstavku 18. člena se v prvi vrsti besede »tiskanje«
črta.
Za 1. odstavkom se dodajo novi odstavki, ki se glasijo:
»Stroške tiskanja nosi 50% JLZ, 50% pa republike in avtonomni pokrajini.
Delež republik in pokrajin se določi v skladu s 17. členom
tega družbenega dogovora.
Revalorizacija sredstev se bo opravila v skladu s 1. odstavkom 19. člena tega družbenega dogovora.«
Za zadnjim odstavkom se doda nov odstavek, ki se giasi:
»Jugoslovanski leksikografski zavod Miroslav Krleža je pri
določanju cene izdaje Enciklopedije Jugoslavije dolžan dati
informacijo Svetu Enciklopedije Jugoslavije«.
6. člen
Za 18. členom se doda nov 18. a člen, ki se glasi:
»Udeleženci tega družbenega dogovora soglašajo, da znašajo na podlagi cene iz leta 1987 stroški tiskanja preostalih 51
zvezkov 13.629,600.000 dinarjev.
JLZ nosi 50% stroškov, to je 6.814,800.000, republike in
avtonomni pokrajini pa 6.814,800.000 dinarjev.
Letna dinamika sredstev je podana v tablici 3, ki je sestavni
del tega družbenega dogovora«.
7. člen
Za 18. a členom se doda nov 18. b člen, ki se glasi:
»Stroške tiska v letu 1987 v znesku 402.262.500 (prikazane v
tablici 3) nosijo republike in pokrajini, v skladu s 5. členom
tega družbenega dogovora«.
8. člen
3. odstavek 19. člena se črta.
9. člen
Ta družbeni dogovor začne veljati 8. dan po objavi v Uradnem listu SFRJ.
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vsega
Izid iz tiska
cir. slov. mak. alb. madž. angl.

lat.
1980.
1981.
1982.
1983.
1984.
1985.
1986.
1987.
1988.
1989.
1990.
1991.
1992.
1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
SKUPAJ:

IV
VI
VII
VIII
IV
XI
XII

IV
V

III
IV
v
VI
VII

IV
v

VIII

VIII
IX

VI
VII
VIII
IX

X
XI
XII

X
XI
XII

X
X
XII

VI
VII

IV
v
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

IV
v
VI
VII
VIII
IX
XI
XII

1
3
2
4
2
4
4
3
5
3
4
5
3
5
4
5
6
2
72

Tabela 2.
Rekapitulacija in dinamika sredstev za drugo
izdajo Enciklopedije Jugoslavije (Cena 31.12.
1987)
Leto
1988.
1989.
1990.
1991.
1992.
1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.

Latinična
izdaja
597,903.000
597.903.000
597.903.000
597.903.000
597.903.000
597.903.000
597.903.000
597.903.000
597.903.000
597.903.000
597.903.000
597.903.000

Pet ostalih
Skupaj
izdaj
285,524.000 883.427.000
285,524.000 883.427.000
285,524.000 883.427.000
285,524.000 883.427.000
285,524.000 883.427.000
285,524.000 883.427.000
285,524.000 883.427.000
285,524.000 883.427.000
285,524.000 883.427.000
285,524.000 883.427.000
285,524.000 883.427.000
285,524.000 883.427.000
114,022.000 114,210.000
7.175,000.000 3.540,000.000 10.715,000.000
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TABELA 3. Stroški tiska izdaje EJ (Cena 31.12.1987)
Leto

Izdaja

Skupaj
zvezkov

1937.
1983.
1989.
1990.
1991.
1992.
1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1993.
1999.
2000.

cir.,
lat.,
cir.,
lat«,
lat.,
cir.,
lat.,
lat.,
cir.,
lat.,
cir.,
lat.,
lat.,
alb.,

42 .500
50 .000
37 .500
67 .500
45 .000
42 .500
67 .500
47 .500
4 7 .500
60 .000
47 .500
77 .500
77 .500
10,.000

slov., mak., madž.
slov., alb., madž.
slov., mak.
cir., mak., alb., madž.
slov., madž.
slov., mak., alb.
cir., mak., alb., madž.
slov., mak.
slov., mak., alb., mađž.
cir., alb., madž.
slov., mak., alb., madž.
cir., slov., mak., alb., mad?
cir., slov., mak., alb., mad?
madž.

720.000

Skupaj
cena tiska
804 .525 .000
946 .500 .000'
709 .875 .000
.277 .775 .000
851 850 .000
804 525..000
.277 775..000
899 , 175..000
899 . 175..000
.135, 800 ..000
899 . 175..000
.467. 075..000
.467. 075..000
189. 300 . 000
13.629.600.000

Participacija
r/n 50
402 ,262 .500
473 .250 .000
354 ,937 .500
638 ,887 .500
425 925 .000
402 26 2 .500
638. 887 .500
449 , 587 .500
449 , 5 87 .500
567. 900 .000
449 , 587 .500
733, 537 .500
733. 537 .500
94 . 650 .000
6.. 814.800.000

OBRAZLOŽITEV
Svet Enciklopedije Jugoslavije, Centralna redakcija druge
izdaje Enciklopedije Jugoslavije in Jugoslovanski leksikografs k i zavod »Miroslav Krleža« so obravnavali dosedanjo realizacijo projekta »Druga izdaja Enciklopedije Jugoslavije". Glede
na povečanje obsega gradiva se predlaga povečanje števila•
zvezkov v izdaji z enajst na dvanajst. Glede rokov za končanje
projekta se je, upoštevajoč dosedanje težave pri realizaciji
predvidelo podaljšanje roka do leta 2000. Ker bi se po temeljnem družbenem dogovoru moralo financiranje osnovne
izdaje končati leta 1987, se predlaga nova dinamika financiranja.
Enormna rast tiskarskih stroškov v zadnjih letih je JLZ
pripeljala v težak položaj, tako da je projekt postal nepristopen povprečnemu kupcu, zato se predlaga tudi sofinanciranje
tiskarskih stroškov, in sicer: 50% JLZ in 50% ostali udeleženci.
Obrazložitev pravnih rešitev
Ob prvem členu
Spremeni se število zvezkov izdaje.
Ob 2. členu
Redakcija skupih besedil, ki je bila načelno postavljena v
temeljnem družberlem dogovoru, se je v dosedanji praksi

konstituirala kot ostale redakcije, zato je tako predvideno tudi
v besedilu.
Zaradi tega je 3. odstavek nepotreben.
Sprememba »namestnik direktorja- v »pomočnik direktorja" se prilagaja kadrovskim rešitvam JLZ.
Ob 3. členu
Postavljeni so novi roki za končanje projekta.
Ob 4. členu
Uredi se financiranje preostalega dela projekta, in to glede
na dosedanjo realizacijo ter načrtovani konec.
Ob 5. členu
Potrjuje se sofinanciranje stroškov tiska ter informiranje
Sveta Enciklopedije Jugoslavije o prodajni ceni izdaie.
Ob 6. členu
Določena je cena stroškov tiska ter način obračuna.
Ob 7. členu
Določajo se stroški tiska samo za leto 1987.
Ob 8. členu
Glede na to, da financiranje ureja 4. člen, je ta odstavek
nepotreben.
Ob 9. členu
Ureja se začetek veljavnosti sprememb in dopolnitev.
Zagreb, junija 1987.

OBRAZLOŽITEV
1. Ustavna podlaga
Predlog za sklenitev družbenega dogovora o spremembah
in dopolnitvah družbenega dogovora o izdelavi in financiranju druge izdaje Enciklopedije Jugoslavije temelji na 124.
členu ustave SFRJ. Ker se predlaga, da je podpisnik dogovora
tudi Skupščina SFRJ, odloča o predlogu za sklenitev tega
dogovora na podlagi 4. točke 2. odstavka 286. člena ustave
SFRJ Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. Upoštevajoč
citirane določbe ustave SFRJ, obstaja ustavna podlaga, da ta
sprejmejo v Skupščini SFRJ tudi drugi predlagani podpisV 22. členu družbenega dogovora o izdelavi in financiranju
priloga poročevalca

druge izdaje Enciklopedije Jugoslavije je predvideno, da
lahko sproži pobudo za spremembe in dopolnitve družbenega
dogovora vsak udeleženec družbenega dogovora. Spremembe in dopolnitve sta podprla Centralna redakcija in svet
Enciklopedije Jugoslavije, Jugoslovanski leksikografski
zavod Miroslav Krleža, ki je eden od udeležencev družbenega
dogovora, pa je pripravil potrebne pisne priloge. O pripravljenem besedilu družbenega dogovora se mora izreči vsak od
njegovih udeležencev, potrebno je uskladiti eventualna
razhcna stališča, skupno razpravljati in se dogovoriti.
2. Spremembe in dopolnitve dogovora iz leta
1980.
So pogoj za nadaljevanje dela in zagotavljanje sredstev za
financiranje /programa izdelave in tiskanja druge izdaje Enci41

klopedije Jugoslavije. Pobuda za spremembe in dopolnitve
dogovora je bila sprožena zaradi podaljšanja njegove veljavnosti še po letu 1987 oziroma do končanja celotnega programa leta 2000. Poleg tega so dosedanja uporaba dogovora
in doseženi rezultati zahtevajo, da se proučijo tudi ostale
določbe in kriteriji, na podlagi katerih se izvaja ta projekt.
Jugoslovanski leksikografski zavod Miroslav Krleža je pripravil osnovno gradivo, ki so ga dvakrat obravnavali Centralna
redakcija EJ in organi JLZ. Na podlagi teh razprav je bilo
pripravljeno besedilo osnutka, ki sta ga na skupni seji 3. 6.
1987 obravnavala Svet in Centralna redakcija Enciklopedije
Jugoslavije. Potem je bilo pripravljeno prečiščeno besedilo
sprememb in dopolnitev v obliki osnutka, ki je bil predložen
udeležencem družbenega dogovora.
3. Pregled dela in dosedanji način financiranja
izdelave in tiska druge izdaje EJ.
Prva izdaja Enciklopedije Jugoslavije v latinici je bila v
osmih knjigah izdelana v 21-letnem obdobju od 1950. do
1971. leta. Interes za prvo izdajo Enciklopedije Jugoslavije je
bil izjemen. Toda zavod se kljub temu ni odločil za ponatis,
ampak je sklenil, da izda novo, to je drugo izdajo, ki bi
vsebovala tudi vse pomembne spremembe, nastale med tem
časom.
Preliminarne priprave v zvezi z drugo izdajo Jugoslavicae
so se začele v drugi polovici 1974. leta. Takrat so se začeli
razgovori z ustreznimi družbenimi dejavniki SFRJ, socialističnih republik in pokrajin. Temeljno delo te preliminarne faze je
predstavljal elaborat »Družbena in znanstvena upravičenost
izdelave druge izdaje Enciklopedije Jugoslavije«.
Strokovne znanstvene priprave za izdelavo druge izdaje
Enciklopedije Jugoslavije (EJ) so se dejansko začele 3. februarja 1976. leta , ko se je konstituirala Centralna redakcija
druge izdaje EJ. Po ustanovni seji Centralne redakcije so bile
ustanovljene tudi ostale redakcije: 6 republiških, 2 pokrajinski
in tri posebne redakcije: Redakcija za zgodovino KPJ, ZKJ,
NOB, Redakcija za vojno zgodovino in NOV, malo kasneje pa
tudi Redakcija za skupna besedila.
Usklajevanje stališč vseh udeležencev prihodnjega družbenega dogovora o izdelavi in financiranju druge izdaje EJ, je na
žalost trajalo preveč dolgo oziroma skoraj 6 let (1974-1980).
Predmet obravnave so bile naslednje teme: izbira jezika in
pisav naših narodov in narodnosti, v katerih se bo EJ objavila;
odnos med izdajama EJ: organizacija dela; način financiranja: roki izdelave; kadrovska problematika; vloga JLZ kot
izvršilca naloge in izdajatelja EJ; vloga Centralne redakcije
EJ; vloga Sveta EJ in tako dalje.
Do popolne uskladitve stališč je prišlo na začetku leta 1980.
Družbeni dogovor o izdelavi in financiranju druge izdaje Enciklopedije Jugoslavije so podpisali pooblaščeni predstavniki|
vseh udeležencev (Skupščina SFRJ, skupščine socialističnih
republik in socialističnih avtonomnih pokrajin ter JLZ) v
Saboru SR Hrvatske 23. januarja 1980. leta.
a) Dosedanja realizacija programa
V DD je bilo predvideno, da se osnovna - latinična izdaja
redakcijsko obdela do konca 1987. leta, ostale izdaje pa do
konca 1990. leta. Do konca leta 1987 bo redakcijsko obdelano
besedilo za 21. knjigo, od tega 5 v latinici, 3,5 v cirilici, 3,5 v
makedonščini, 4 v slovenščini ter po tri knjige v albanskem in
madžarskem jeziku.
Številni so bili razlogi, da predvideni program ni bil uresničen.
Čeprav je bila že leta 1976 ustanovljena Centralna redakcija
EJ, ni bil pripravljen enciklopedični instrumentarij, ki je potreben za realizacijo velikega projekta druge izdaje; potrebno ga
je bilo realizirati šele v naslednjih letih.
Centralna redakcija v • pripravljalnem obdobju od
1977-1979 rešuje vprašanja v zvezi s tehnično ureditvijo
besedil, obravnava jezikovno-pravopisne beležke o uredijvi
druge izdaje Jugoslavicae, razpravlja o izvajanju nove kitajske
transkripcije, o transliteraciji ćiriličnih pisav, o uvajanju fonetske transkripcije v latinščino, slovensko in madžarsko izdajo
EJ, o kartografski problematiki, to je o geografskem izrazoslovju na kartah EJ, o sodobnem navajanju merskih podatkov,
o problematiki indeksov, marginalnih naslovov in tako dalje.
Da bi se omogočila priprava izdaje v cirilici, v slovenskem,
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madžarskem, makedonskem in albanskem jeziku, je Centralna redakcija sprejela odločitev o izdelavi posebnih ekspertiz za albansko, madžarsko, makedonsko, slovensko in ćirilično izdajo, da bi po tem sprejetju odobrila izdelavo diferencialnega abesedarija.
Druga izdaja Jugoslavicae je v središču pozornosti znanstvene, kulturne in politične javnosti pri nas. Posebno pozornost vzbujajo težja monografska besedila, ki največkrat tudi
upočasnjujejo realizacijo projekta oziroma planirano dinamiko izdelave EJ. Takšni članki so na primer SR Bosna in
Hercegovina, SR Črna gora, Črnogorci, Bolgarsko-jugoslovanski odnosi, največkrat pa članki o Albancih in albanskojugoslovanskih odnosih ter prezentiranje SAP Vojvodine.
Včasih so nepričakovano lahko tudi krajša manj »problematična« besedila vzrok zastoja, dolgotrajnih in številnih sej (na
primer biografske enote Ali-paša Gusinjski, Bajram Curri,
Bojetini Isa, Vojislav itd.).
Neodvisno od dolžine besedila ima neraziskanost enciklopedijskega gradiva, kar ima za posledico nedefiniranost koncepcije abecedarske enote, nepredvidljive in v skladu s tem
težke posledice, in to tako na ravni programirane dinamike
kot tudi na ravni financiranja celotnega projekta. Tako je na
primer večletna izdelava besedila Delavsko gibanje vzrok za
skoraj dve letni zastoj pri izdelavi III. knjige EJ v slovenskem
jeziku (kjer se pojavlja pod imenom Delavsko gibanje).
V izvirni planski projekciji predvidevamo, da bi potem pri
realizaciji doživelo skoraj popolno inverzijo, je bila količina
zadržanega gradiva iz I. izdaje EJ in ažuriranega ter novega
enciklopedičnega gradiva. V izvirnih dokumentih za izdelavo
EJ je načrtovano, da je nespremenjenega gradiva iz prve
izdaje približno 60%, medtem ko naj bi novo in ažurirano
gradivo znašalo približno 40%. Po takšni planski projekciji
temelji druga izdaja EJ na besedilih prve izdaje. Izkazalo pa se
je, da takšna projekcija ni izvedljiva, tako da je do sedaj
realiziranega 60% novega enciklopedičnega gradiva, 20% je
deloma spremenjenega, samo 20% pa je ažuriranega.
Razume se, da je bila to nepredvidena obremenitev za delo
CR in vseh ostalih redakcij oziroma kar je še pomembneje, ta
inverzija je pripeljala do popolnega nesoglasja med izvršitvijo
finančnega in redakcijskega plana druge izdaje EJ.
Eden od pomembnih faktorjev, ki so vplivali na počasnejšo
realizacijo, je velik delež raziskovalnega dela v projektu druge
izdaje EJ, ki ni običajen pri enciklopedičnem delu, zato tudi ni
bil predviden v načrtovanih rokih.
V Jugoslaviji namreč ne obstaja vrsta bazičnih raziskovanj,
ki bi ob skupnih projektih združila vse najboljše jugoslovanske znanstvene: ni zgodovine Jugoslavije, ni zgodovine jugoslovanskih književnosti, ni skupnih lingvističnih kulturnozgodovinskih in drugih projektov, predvsem na področju humanističnih disciplin. Zaradi tega se morajo v EJ pogosto izvajati
pionirske raziskave, katerih rezultat je vrsta sintez.
Za delovni napredek EJ nič manjšega pomena za ovire, ki
jih je potrebno obvladati na ravni realizacije izdaje v jezikih in
pisavah narodov in narodnosti Jugoslavije.
Raznovrstnost enciklopedijskega gradiva, velike razlike v
abecednem in azbučnem vrstnem redu ter imperativ prevedenih oblik v »paralelnih« izdajah zahtevajo zajemanje celotnega enciklopedijskega gradiva druge izdaje. To ima med
ostalim za posledico počasnejši tok izdelave (celo za 2-3
leta) prvih knjig latinične izdaje ob kompenzaciji, ki bo nedvomno nastopila v drugi polovici realizacije osnovnega programa, ko se bodo lahko uporabila že prej pripravljena in v
izdajah - v jezikih in pisavah narodov in narodnosti - že
objavljena besedila.
Niti pri nas niti v svetu ne obstajajo vzori pri izdelavi projekta, kakšne je druga izdaja EJ, preveč poudarjena pa je tudi
politizacija posameznih enciklopedijskih tem pri nas, predvsem tistih, s katerimi se vežejo resne kontroverznosti različnih udeležencev. Vse to potencira občutek odgovornosti ne
samo v znanstvenem smislu, ampak predvsem v družbenem
in političnem, za sestavke, uvrščene v drugo izdajo »Jugoslavicae«. To so razlogi, ki povzročajo razkorak med realizacijo
in določbami družbenega dogovora.
b) Dosedanji način financiranja izdelave in tiska EJ.
Po določbah družbenega dogovora financirajo redakcijsko
izdelavo socialistične republike in socialistični avtonomni
pokrajini, Jugoslovanski leksikografski zavod Miroslav Krleža
pa financira tisk in distribucijo izdaje EJ. Do konca 1987. leta
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tfo redakcijsko pripravljeno besedilo za 21. knjigo. Na začetku
so obširno navedeni razlogi, zaradi katerih ni bilo mogoče
uresnjčiti programa, ki je bil predviden z družbenim dogovorom. Ce vzamemo celotno obdobje priprav, ki so tekle od leta
1976 pa do sedaj, se je letno povprečno obdelalo gradivo za
približno 1,9 knjige. Zadnji dve leti se je vsako leto obdelalo
gradivo za 4,2 knjige, kar jasno govori o določeni utečenosti
dela na tem projektu.
Po DD so sredstva za izdelavo EJ v celotnem znesku, ki
znaša 24,160.141 dinarjev, pričela pritekati v letu 1979. Kriterij
rasti sredstev iz leta v leto je bila rast nominalnega družbenega proizvoda za Jugoslavijo v preteklem let.u. Tako znaša v
letu 1987 revalorizirana vsota 883.427.000 dinarjev. Ta sredstva so v celoti pokrila stroške redakcijske dejavnosti.
Financiranje tiska izdaje EJ bi moral po DD zagotoviti Jugoslovanski leksikografski zavod Miroslav Krleža. Prvotna predvidevanja o stroških tiska so se pokazala za popolnoma nerealna. Samo v letu 1986 so se stroški tiska povečali za približno
400%, Poprečna cena tiska enega zvezka je znašala 31. 12.
1986. leta 9.708 dinarjev, prodajna cena enega zvezka 20.000
dinarjev, in to na brezobrestni kredit na 10 mesecev.
Svet in Centralna redakcija EJ sta s svojim sklepom s 16.
maja 1985. leta predlagala skupščinam republik in pokrajin
da zagotovijo intervencijska sredstva za tisk 9. zvezka v znesku 295,000.000 dinarjev. Ta sredstva so skupščine tudi zagotovile in tako omogočile neovirano izhajanje redakcijsko končanih zvezkov. Za zvezke, ki naj bi izšli predvidoma v 2.
polovici 1987. leta, sredstva niso zagotovljena, zatase v DD o
spremembah in dopolnitvah predlaga rešitev tega problema.
4. Spremembe in dopolnitve družbenega
dogovora o izdelavi in financiranju druge izdaje
EJ.
V najkrajših obrisih pojasnjujemo pomembne spremembe
družbenega dogovora:
a) Število zvezkov
Centralna redakcija Enciklopedije Jugoslavije in'Jugoslovanski leksikografski zavod sta večkrat obravnavala, koliko
zvezkov je nujnih v vsaki izdaji, in se strinjala, da je potgrebno
število zvezkov z 11 povečati na 12 zvezkov. V obrazložitvi
dosedanje izdelave so obširno navedeni razlogi, zaradi katerih se predlaga povečanje števila zvezkov. S spreminjanjem
števila zvezkov se spreminja tudi celotno število zvezkov v
posamezni nakladi, tako da se celotno število zvezkov povečuje z 852.500 na 930.000 zvezkov. Predlagano je, 1 da se
angleška izdaja izdela po zaključku celotnega projekta , zato v
sedanjem predlogu ni naklade za to izdajo.
b) Rokovnik redakcijske priprave rokopisa za II. izdajo EJ
V obširni obrazložitvi o izdelavi EJ je navedeno, da bo do
31. 12. 1987 pripravljenih 1,625.000 primerkov ali približno 21.
enciklopediski zvezek. V predlogu sprememb in dopolnitev
družbenega dogovora o izdelavi in financiranju 2. izdaje EJ je
navedeno, da znaša celotno število zvezkov vseh izdaj 72
knjig. Do 31. 12. 1987 bo pripravljeno gradivo za 21. zvezek,
kar pomeni da je potrebno prirediti besedila še za 51. zvezek!
Ko so obravnavali čas, ki je nujen za izdelavo enega zvezka,
so se strinjali, da se lahko letno maksimalno priredi besedilo
za približno 4,2 zvezka, kar pomeni, da je lahko celotni program realiziran do leta 2000. Takšno planiranje Centralne
redakcije EJ in JLZ zahteva izjemna proizvodnja v vsakem
členu izdelave besedila. Na tablici 1 je prikazan celotni rokovnik izdelave, kjer se vidi, da bo do leta 1999 prirejeno celotno
besedilo za latinično, ćirilično, slovensko in makedonsko
izdajo, do leta 2000 pa bo končano besedilo za albansko in
madžarsko izdajo.
c) Finančna sredstva za redakcijsko dejavnost do končanja edicije
Po predlaganem planu je potrebno pripraviti 51. zvezek do
leta 2000.
Za startno osnovo se vzame znesek finančnih sredstev v
letu 1987, ki znaša 883.427.000 dinarjev. Za osnovno latinično
izdajo se letno načrtuje 597.903.000 dinarjev oziroma do
vključno z letom 1999 to znaša skupaj 7.175,000.000 dinarjev.
Za paralelnih pet drugih izdaj, ki bodo končane do leta 2000,
je potrebno zagotoviti 3,540.000.000 dinarjev oziroma oba
zneska skupaj znašata 10,715.000.000 dinarjev.
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Valorizacija programa: Svet enciklopedije Jugoslavije naj
bi imel vsako leto okrog 1. oktobra sejo, na kateri bi obravnaval in ocenil celotno delo pri pripravi besedila in odobril
porabljena sredstva. Hkrati svet EJ sprejema predlog programa dela in financiranja za naslednje leto ter oba sklepa
pošlje podpisnikom družbenega dogovora. Takšen rok je
potreben zaradi sprejemanja proračuna za naslednje leto v
republikah in pokrajinah. Celotna dinamika potrebnih sredstev je razvidna iz tabele 2.
d) Tisk izdaje Enciklopedije Jugoslavije
Družbeni dogovor v 18. členu določa, da nosi celotne stroške poslovanja, tiskanja, plasmaja in propagande ter druge
stroške Jugoslovanski leksikografski zavod Miroslav Krleža
V času podpisovanja družbenega dogovora je cena tiska
znašala eno tretjino prodajne cene knjige, sedaj pa so ti
odnosi popolnoma spremenjeni. Ekonomska cena knjige je
(31.12. 1986) znašala približno 30.000 dinarjev, prodajna cena
pa je bila 12.000 dinarjev. Dvig cen na ekonomski znesek bi
praktično zavrl prodajo teh izdaj. To dejansko pomeni, da je
potrebno pretehtati vse elemente in dati takšno ceno, ki bo
sprejemljiva za naše kupce.
Če bi se zadržalo načelo, da gre za skupen projekt, ki je
pomemben za vse narode in narodnosti Jugoslavije, bi bilo
potrebno še naprej podpreti načelo oblikovanja cen na podlagi poprečnih stroškov vseh izdaj.
Na podlagi predvidenja cene tiskarskih storitev 31.12.1987.
leta je prišlo do cene 18.930 dinarjev za en zvezek. V končni
ceni, po kateri se knjiga izroča kupcu, predstavljajo neposredni stroški prodaje približno 60% cene, to je 28.395 dinarjev, in tako bi ekonomska cena knjiga 31. 12. 1987. leta
znašala 47.325 dinarjev. Ocenjuje se, da bi morala prodajna
cena enega zvezka znašati 38.000 dinarjev. Da bi se en zvezek
lahko prodajal po tej ceni, je nujno, da tudi podpisniki družbenega dogovora sofinancirajo tisk izdaje. Zaradi tega se predlaga, da Jugoslovanski leksikografski zavod Miroslav Krleža
sodeluje v stroških tiska in vezave s 50%, drugi podpisniki
družbenega dogovora pa s 50 odstotki.
Kot je predvideno za valorizacijo stroškov redakcijske
dejavnosti, je potrebno napraviti tudi pri stroških tiskarskih
storitev. Svet Enciklopedije Jugoslavije namreč vsako leto na
seji predvidoma 1. oktobra obravnava in sprejema program
tiskanja zvezkov za naslednje leto oziroma za sofinanciranje
teh stroškov v višini 50% ter obvešča skupščine republik in
pokrajin zaradi načrtovanja poračuna za naslednje leto. Na
tabeli 3 so po predvidenju cene za 31. 12. 1987 in po rokovniku tiskanja posameznih izdaj podani finančni kazalci. Tisk
59-tih preostalih zvezkov v nakladi 720.000 primerkov bi stal
13,629.600.000 dinarjev, 50%-na participacija pa znaša
6,814.800.000 dinarjev. JLZ bo redno obveščal Svet EJ o
oblikovanju prodajnih cen izdaj EJ.
e) Osnutek in obrazložitev družbenega dogovora o spremembi in dopolnitvi družbenega dogovora o izdelavi in financiranju druge izdaje Enciklopedije Jugoslavije je pripravljen
na podlagi upoštevanja mnogih in različnih mnenj članov
Centralne redakcije, Sveta Enciklopedije Jugoslavije in Jugoslovanskega leksikografskega zavoda Miroslav Krleža. Najpomembnejše in enoglasno stališče je bilo, da se ta splošnojugoslovanski projekt nadaljuje in se podpre pobuda za dogovor o spremembi in dopolnitvi družbenega dogovora, ne pa za
oblikovanje novega dokumenta. Namen je bil, da se s pobudo
o spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora čim
manj moti dogovorjeni tok v obstoječem družbenem dogovoru. Ocenjeno je bilo, da bi spreminjanje podpisnikov družbenega dogovora prek samoupravnih interesnih skupnosti
znanosti in kulture bilo prav tako mogoče, pomeni pa
finančno isto, kar bi zopet zahtevalo preverjanje celotnega
dela. Pomembnost in veličina tega projekta zaslužita, da so
podpisniki tega dogovora naši najpomembnejši zakonodajni
in samoupravni organi - Skupščina SFRJ in skupščine socialističnih republik in avtonomnih pokrajin.
Razpravljali so tudi o tem, ali je potrebno dati prednost
osnovni latinični izdaji, ostale izdaje pa upočasniti. Celotni
sistem (Centralna redakcija, republiške, pokrajinski in
posebne redakcije, Svet EJ, sveti v republikah in pokrajinah,
ustrezne službe v JLZ) mora delovati, ne glede na to, ali gre za
osnovno izdajo ali pa za ostale paralelne izdaje. To pomeni,
da zaviranje paralelnih izdaj ne bi dalo pomembnejših eko!
riomskrh rezultatov, š teh vidikov realizacije družbenega
dogovora pa bi bilo to neprimerno.
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Učinkovitejše spremljanje celotnega projekta se lahko
doseže tudi z urejanjem odnosov in z bolj poudarjeno vlogo
Sveta in Centralne redakcije v pravilniku o delu Sveta EJ.
Posebej so razpravljali o valorizaciji programa. Predvideno je,
da Svet EJ obvezno enkrat na leto obravnava poročilo in ga
oceni ter določi piedlog dela in financiranja za naslednje leto.
Bili so tudi predlogi, da se to napravi večkrat.
Verjetno je, da bodo podpisniki družbenega dogovora na
osnovi te pobude,dali še nekatere pobude >in mogoče učinkovitejše ukrepe, ki bodo v nadaljnji fazi vključeni v besedilo
družbenega dogovora. Jasno je, da je Jugoslovanski leksiko-

grafski zavod Miroslav Krleža vedno pripravljen za kakršnokoli dodatno obrazložitev.
Na koncu naj še enkrat opozorimo, da so Svet in Centralna
redakcija EJ ter Jugoslovanski leksikografski zavod Miroslav
Krleža soglasno sklenili, da je pripravljeno gradivo dobra
osnova za dogovor s predlaganimi podpisniki in se zavzeli za
postopek usklajevanja stališč podpisnikov, ki bo omogočil, da
se bo dogovor podpisal do konca tega leta. Zato se predlaga,
da vsi organi in telesa podpisnikov takoj obravnavajo predlog
za sklenitev dogovora in besedilo osnutka dogovora in da
določijo svoje predstavnike, ki bodo uskladili stališča, tako da
bo lahko dogovor podpisan v predlaganem roku.

KOORDINACIJSKI ODBOR ZA
IZOBRAŽEVANJE, KULTURO, TELESNO
KULTURO IN TEHNIŠKO KULTURO
in
KOORDINACIJSKI ODBOR ZA ČLOVEKOVO
OKOLJE, PROSTORSKO UREDITEV TER
STANOVANJSKE IN KOMUNALNE ZADEVE

POBUDA
za sklenitev dogovora o temeljih varstva naravnih
in kulturnih dobrin Jugoslavije (ESA-226)

Zvezni izvršni svet je na seji 29. januarja 1987 sprejel
pobudo za sklenitev dogovora o temeljih varstva naravnih
in kulturnih dobrin Jugoslavije z osnutkom dogovora in
sklenil, naj se pošlje izvršnim svetom skupščin republik in
izvršnima svetoma skupščin avtonomnih pokrajin s prošnjo, naj to pobudo ter osnutek dogovora pošljejo svojim
skupščinam kot udeleženkam pri sklenitvi dogovora.
Zvezni izvršni svet je sklenil predlagati, naj se stališča
skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin uskladijo v Koordinacijskem odboru za izobraževanje, kulturo,
telesno^ in tehnično kulturo in Koordinacijskem odboru za
človekovo okolje, prostorsko ureditev ter stanovanjske in
komunalne zadeve, da bi pripravil besedilo predloga

I. Ustavna podlaga za sklenitev dogovora
Ustavna podlaga za sklenitev dogovora o temeljih varstva
naravnih in kulturnih dobrin Jugoslavije (v nadaljnjem besedilu: dogovor) je tretja alinea drugega odstavka 244. člena
ustave SFRJ, v kateri je določeno »... da v Socialistični
federativni republiki Jugoslaviji narodi in narodnosti ter
delovni ljudje in občani uresničujejo skupne interese z neposrednim sodelovanjem in dogovorom republik, avtonomnih
pokrajin, občin in drugih družbenopolitičnih skupnosti.«
S tem dogovorom je treba zagotoviti boljšo politiko in
strategijo družbe do varstva naravnih in kulturnih dobrin ter
posredno tudi izvajanje (uresničevanje) 85. člena ustave
SFRJ, s katerim je določeno, da so »zemljišča, gozdovi, vodni
tokovi, morje in morska obala, rude in druga naravna bogastva, dobrine v splošni rabi ter nepremičnine in druge stvari
posebnega kulturnega in zgodovinskega pomena kot dobrine
splošnega pomena pod posebnim varstvom in se uporabljajo
pod pogoji in na način, kot to predpisuje zakon.«
I!. Ocena stanja na področju, na katerem želimo
skleniti dogovor
SFRJ je znana kot država, bogata z naravnimi in kulturnimi
dobrinami v kvantitativnem in kvalitativnem pomenu.
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dogovora o temeljih varstva naravnih in kulturnih dobrin
Jugoslaviji.
V skladu z navedenim sklepom Zveznega izvršnega
sveta vam v prilogi pošiljamo pobudo za sklenitev dogovora o temeljih varstva naravnih in kulturnih dobrin Jugoslavije ter njegov osnutek s prošnjo, da zaprosite svoje
skupščine, naj obvestijo o svojem predstavniku, ki bo
določen za sodelovanje pri pripravi predloga tega dogovora, Zvezni izvršni svet - Koordinacijski odbor za izobraževanje, kulturo, telesno in tehnično kulturo in Koordinacijski odbor za človekovo okolje, prostorsko ureditev ter
stanovanjske in komunalne zadeve.

Sredozemski, kontinentalni in panonski predeli z bogato
floro in favno, živopisno in razčlenjeno jadransko obalo,
izrednim gozdnim in vodnim bogastvom, kanjonskimi dolinami in soteskami pomenijo za Jugoslavijo v primerjavi z
drugimi evropskimi državami neprimerljive komparativne
prednosti.
Na relativno majhnem prostoru ima SFRJ obilo zgodovinskih celot in spomenikov iz raznih dob in različnega izvora,
zaradi česar so posamezna območja še posebej specifična.
Za našo graditeljsko dediščino je posebej značilna tudi raznovrstnost namenov, stilskih in konstrukcijskih posebnosti ter
raznovrstnost materiala. Določeno število naravnih in kulturnih dobrin Jugoslavije je vpisanih tudi v seznam svetovne
dediščine.
Politika na tem področju se uresničuje z zakonodajnimi
ukrepi in načrtovanjem varstva in ureditve naravnih in kulturnih dobrin. Zakoni republik inVokrajin (ki imajo moč norme)
zagotavljajo ohranitev naravnih in kulturnih dobrin, z načrtovanjem pa se določajo naloge, rešitve in ukrepi za varstvo in
ureditev dobrin. Načrtovanja varstva in ureditve dediščine je
sestavni del načrtovanja celotnega razvoja družbe in se uresničuje na širšem območju - s prostorskimi in urbanističnimi
načrti, na področju dobrin pa s prostorskimi načrti posebnega namena, podrobnimi (regulacijskimi, izvedbenimi)
načrti ter s programi za ureditev teh območij ali njihovih
delov.
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Sodeč po odnosu družbe in legislativnih rešitvah, ki se
nanašajo na varstvo naravnih in kulturnih dobrin, lahko,
rečemo, da je zavest o njihovem pomenu za splošno družbenoekonomsko rast in razvoj še kako velika in nedvomna.
Vendar praksa precej demantira to trditev.
Vemo namreč, da se stanje vrednih naravnih predelov in
prostorov v celoti danes zelo hitro spreminja zaradi intenzivnega izkoriščanja naravnih virov in spremembe namena prostora v procesu hitre industrializacije in urbanizacije, zaradi
česar so ogroženi celotni naravni potenciali, spremenjen
naravni pejzaž idr.
Ohranjenost zgodovinskih celot in spomenikov prav tako ni
zadovoljiva. Razen najpomembnejših dosežkov je naša graditeljska dediščina zanemarjena in vsak dan bolj propada. Ne
uničuje je le čas, temveč tudi malomarno vzdrževanje, nenačrtna graditev, intenzivni promet idr. Zaradi slabljenja ali
izumiranja teh gospoodarskih dejavnosti, ki so bile tradicionalne v starih urbanih
celotah, kot so trgovina, obrt in
gostinstvo ter nekatere-javne službe in funkcije, zgodovinske
celote in prostorsko večji spomeniki kljub revitalizaciji ne
morejo ohraniti svoje prvotne družbeno-gospodarske vloge in
vpliva, ki so ju imeli v prejšnjem življenju naselja, s samim tem
pa izgubljajo tudi svojo vrednost.
Številne in izredne zgodovinske celote vaških naselij, ki
pričajo o družbenoekonomskih odnosih na vasi v preteklosti,
načinu in stopnji proizvodnje ter -o vaškem graditeljstvu v
prejšnjih časih, so prav tako pod vplivom spontanih transformacij, tako da se utegne zgoditi, da bomo zaradi tega, ker ni
organiziranega in strokovnega pristopa k njihovi revitalizaciji,
za vedno ostali brez teh vrednot.
Na podlagi pregleda republiških in pokrajinskih zakonov o
varstvu kulturnih in naravnih dobrin lahko sklepamo, da v naši
zakonodaji manjkajo cilji, zlasti tisti, ki se nanašajo na upravljanje dobrin splošnega pomena, da zakonski predpisi urejajo
ta vprašanja različno po republikah in pokrajinah in da so
množica delnih solucij, zaradi česar niti v celoti niti posamično ne zajemajo vseh odnosov med naravnimi in kulturnimi
dobrinami ter celotnim družbenim razvojem.
Poudariti moramo tudi vprašanje usklajenosti matičnih
zakonov z zakoni, ki urejajo odnose in probleme pri izkoriščanju naravnih virov (zemljišče, voda, gozdovi, rastlinski in
živalski svet ipd.). Analiza drugih zakonov kaže, da predvsem
niso usklajeni z matičnimi zakoni s področja varstva naravnih
dobrin. V njih skorajda ni čutiti opredelitve za ustrezno varstvo najvrednejših delov teh virov kot ustreznih kategorij
naravne dediščine oziroma za varstvo (v obliki ustreznega
načina uporabe) in ureditev drugih delov, ki so namenjeni
zlasti za izkoriščanje, t. j. za zadovoljevanje družbenih potreb
izključno s stališča neposredne koristi ob najmanjših vlagaNa mednarodnem področju je Jugoslavija podpisala oziroma ratificirala določeno število listin, med katerimi so konvencija o varstvu vegetacije, konvecija o močvirjih mednarodnega pomena, konvencija o svetovni kulturni in naravni dediščini, konvencija o varstvu kulturnih dobrin ob oboroženem
spopadu ipd. Pri tem moramo povedati, da je le z zakonom o
varstvu narayne in kulturne dediščine Slovenije urejeno, da se
kulturni spomeniki, ki so vpisani v mednarodni register kulturnih dobrin in so pod posebnim varstvoom, označujejo v
skladu s konvencijo o varstvu kulturnih dobrin ob oboroženem spopadu oziroma da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
skrbi za vpis zavarovanih naravnih znamenitosti in kulturnih
dobrin v sezname, ki so določeni s konvencijo o svetovni
kulturni in naravni dediščini.
Na podlagi večine obstoječih prostorskih in urbanističnih
načrtov lahko ugotovimo, da varstvo in ureditev naravnih in
kulturnih dobrin še vedno nista dovolj integrirana v planski
postopek v celoti in da sta zelo redko element pri valorizaciji
razvojnih ciljev.
Hkrati pa tud^ panožni (sektorski) načrti - ne glede na to, da
vsebujejo določene elemente za varstvo in ureditev dobrin niso popolnoma usklajeni s programi varstva in ureditve
naravnih in kuturnih dobrin.

priloga poročevalca

Kljub tridesetletnem nepretrganem delu pri varstvu naravnih in kulturnih dobrin v vseh naših republikah še do danes
niso zadovoljivo rešeni institucionalni, statusni, kadrovski in
materialni problemi - tako glede odnosov družbe do služb za
varstvo kot glede odnosa do dobrin, za katere morajo te
službe skrbeti v imenu družbe.
Glede finančnih sredstev moramo reči, da za veliko število
dobrin niso zagotovljeni stalni viri sredstev za varstvo, ureditev in vzdrževanje. Dogaja se, da sredstva, dobljena za uresničitev ureditvenega programa, ne ustrezajo dejanskim potrebam. Pri tem so najbolj ogroženi prostorsko večji objekti, ker
se pogosto ne ujemajo interesi raznih uporabnikov (na primer
v narodnih parkih).
Na koncu je očitno, da so bila dosedanja prizadevanja na
tem področju usmerjena v iskanje delnih rešitev znotraj zakonodaje ali načrtovanja po republikah in pokrajinah, ni pa bila
dovolj ugotovljena medsebojna odvisnost delnih ciljev in
celote, kar je nujno, če želimo naravne in kulturne dobrine s
solidarno skrbjo in na najboljši način vrednotiti, ohraniti in
urediti za čas, v katerem živimo.
III. Cilji, ki jih želimo doseči, in razlogi za
sklenitev dogovora
Upoštevajoč stanje na področju varstva naravnih in kulturnih dobrin, sklepamo dogovor z naslednjim namenom:
- da vzpostavimo enotne temelje medsebojno povezanega
sistema varstva naravnih in kulturnih dobrin Jugoslavije;
- da vzpostavimo enotne temelje klasifikacije, kategorizacije in režima varstva naravnih in kulturnih dobrin;
- da določimo temelje sistema družbenega in prostorskega
planiranja v dejavnosti varstva naravnih in kulturnih dobrin;
- da omogočimo vzpostavitev enotnega informacijskodokumentacijskega sistema v dejavnosti varstva naravnih in
kulturnih dobrin;
- da zboljšamo in razvijemo znanstveno-raziskovalno delo v
dejavnosti varstva naravnih in kulturnih dobrin;
- da zagotovimo izpolnjevanje obveznosti iz mednarodnih
listin in mednarodno sodelovanje na področju varstva naravnih in kulturnih dobrin.
Pričakujemo, da bo ta dogovor prispeval, da se pravno
konča delo pri »skupnih temeljih varstva in ureditve naravne
in graditeljske dediščine, ki so jih sprejele republiške in
pokrajinske organizacije (zavodi) za varstvo narave in za varstvo kulturnih spomenikov ter pristojni republiški in pokrajinski organi za kulturo in človekovo okolje.
IV. Temeljna načela
Čeprav je varstvo naravnih in kulturnih dobrin v pristojnosti
socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin,
zahteva skJenitev dogovora o temeljih varstva naravnih in
kulturnih dobrin Jugoslavije skupne interese vseh, ki jih je
treba konkretno opredmetiti v skupni zasnovi varstva. S tako
zasnovo varstva je mišljeno, da morajo vsi subjekti, ki so
pristojni iz naslova zakonodajne pristojnosti, financiranja,
podružbljanja in druge neposredne podlage, uresničiti družbeni vpliv, da bi se zboljšala dejavnost varstva in celotno
fizično in pravno varstvo naravnih in kulturnih dobrin v SFRJ.
Pri sklenitvi dogovora izhajamo hkrati tudi iz tega, da bo tak
skupni in učinkoviti sistem varstva naravnih in kulturnih
dobrin v SFRJ kot celoti omogočil pravočasni in odgovorni
odnos do mednarodnih obveznosti, ki jih je SFRJ prevzela na
tem področju.
V. Možni podpisniki dogovora
Izhajajoč iz ustavne podlage in mnenja Zveznega komiteja
za zakonodajo, da je »mogoče ta vprašanja enotno urediti v
skladu s tretjo alineo drugega odstavka 244. člena ustave
SFRJ«, in da je zaradi učinkovitega izvajanja take listine bolje,
da je število podpisnikov tolikšno, kot je nujno potrebno!
bodo podpisniki tega dogovora skupščine socialističnih republik in skupščini socialističnih avtonomnih pokrajin.

KOORDINACIJSKI ODBOR ZA
IZOBRAŽEVANJE, KULTURO, TELESNO
KULTURO IN TEHNIŠKO KULTURO
KOORDINACIJSKI ODBOR ZA ČLOVEKOVO
OKOLJE, PROSTORSKO UREDITEV TER
STANOVANJSKE IN KOMUNALNE ZADEVE
KOORDINACIJSKI ODBOR REPUBLIŠKIH IN
POKRAJINSKIH ZAVODOV ZA VARSTVO
KULTURNIH SPOMENIKOV IN ZAVODOV ZA
VARSTVO NARAVE

OSNUTEK DOGOVORA
o temeljih varstva naravnih in kulturnih dobrin Jugoslavije

Na podlagi tretje alinee drugega odstavka 244. člena v
zvezi s 85. členom ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije v skladu z izraženim interesom za varstvo
dobrin splošnega pomena sklepajo Skupščina SR Bosne in
Hercegovine, Skupščina SR Črne gore, Sabor SR Hrvatske,
Sobranje SR Makedonije, Skupščina SR Slovenije, Skupščina SR Srbije, Skupščina SAP Kosovo in Skupščina SAP
Vojvodine.
DOGOVOR
O TEMELJIH VARSTVA NARAVNIH IN
KULTURNIH DOBRIN JUGOSLAVIJE
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Zaradi pomena naravnih in kulturnih dobrin in potrebe po
njihovem varstvu kot izjemnih naravnih vrednot in vrednosti
človekove ustvarjalnosti ter izraženega interesa, da se te
dobrine ohranijo s skupno družbeno skrbjo, prevzemamo
podpisniki dogovora o temeljih varstva naravnih in kulturnih,
dobrin Jugoslavije (v nadaljnjem besedilu: dogovor) obveznost, da bomo v mejah svojih ustavnih in zakonskih pravic in
obveznosti z ustreznim ukrepanjem in delovanjem prispevali
k njihovemu varstvu in ohranitvi, da bi zadovoljili sedanje in
prihodnje potrebe razvoja družbe in uresničili proklamirane
cilje ter tako omogočili, da postanejo te dobrine pomemben
dejavnik družbenega razvoja.
2. člen
Ta dogovor določa skupne cilje in naloge podpisnikov,
skupne definicije pojma naravne in kulturne dobrine, enotno
ureja temelje meril za kategorizacijo naravnih in kulturnih
dobrin, razglašanje in režime varstva naravnih in kulturnih
dobrin, načrtovanje in financiranje na področju varstva naravnih in kulturnih dobrin ter način izvajanja tega dogovora.
3. člen
Podpisniki dogovora soglašamo, da se kot skupni določijo
naslednji cilji varstva naravnih in kulturnih dobrin v Jugoslaviji:
- vzpostavitev enotnih temeljev medsebojno povezanega
sistema varstva naravnih in kulturnih dobrin v Jugoslaviji:
- vzpostavitev enotnih temeljev klasifikacije, kategorizacije
in režima varstva naravnih in kulturnih dobrin;
- določitev temeljev sestave družbenega in prostorskega
planiranja v dejavnosti varstva naravnih in kulturnih dobrin;
- ustvarjanje možnosti za vzpostavitev enotnega informacijsko-dokumentacijskega sistema v dejavnosti varstva naravnih in kulturnih dobrin;
- razvoj znanstveno-raziskovalnega dela v dejavnosti varstva naravnih in kulturnih dobrin;
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- izpolnjevanje obveznosti iz mednarodnih listin in uresničevanje mednarodnega sodelovanja na področju varstva
naravnih in kulturnih dobrin.
II. DEFINICIJA NARAVNE IN KULTURNE
DOBRINE
4. člen
Podpisniki dogovora prevzemamo obveznost, da bomo s
svojimi predpisi določili, da se glavne definicije naravne in
kulturne dobrine glasijo:
— naravne dobrine so predeli narave, deli narave in naravne
vrednote posebnega znanstvenega, vzgojno-izobraževalnega,
kulturnega, ambientnega, rekreacijskega in drugega družbenega pomena, ki kot dobrine splošnega pomena uživajo
posebno družbeno varstvo;
— kulturne dobrine so sestavni del človekovega okolja, z
naravo in človekovim delom ustvarjena ali oplemenitena vrednost s posebnim kulturno-zgodovinskim pomenom za narode
in narodnosti v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji
in za celotno skupnost;
— kulturne dobrine so ne glede na izvor, pripadnost in
svojega lastnika nepremični in premični predmeti in skupine
predmetov oziroma območja in celote, ki imajo zaradi izraženih arheoloških, zgodovinskih, etnoloških, umetniških, urbanističnih, estetskih ali znanstvenih lastnosti izjemno vrednost
za družbeno skupnost;
— kulturne dobrine so tudi stavbe, v katerih se hranijo ali
razstavljajo premične dobrine, in stavbe, v katere se spravljajo
premične kulturne dobrine ali dokumentacija o kulturnih dobrinah.
III. KLASIFIKACIJA NARAVNIH IN KULTURNIH
DOBRIN
5. člen
Da bi zagotovili enotni pristop k varstvu naravnih in kulturnih dobrin, podpisniki dogovora soglašamo, da se naravne in
kulturne dobrine klasificirajo v skladu s klasifikacijami, ki so
jih priporočile mednarodne organizacije v tej dejavnosti, in na
način, določen s tem dogovorom.
6. člen
Podpisniki dogovora prevzemamo obveznost, da bomo s
svojimi predpisi določili, da se temelji klasifikacije za naravne
dobrine glasijo:
1.0.0.00. OBMOČJA IN PREDELI NARAVE
1.1.0.00. Naravni parki in predeli
1.1.1.00. Narodni parki
1.1.2.00. Regionalni parki (naravni parki)
1.1.3.00. Posebni naravni predeli (pomembne krajine)
1.2.0.00 Naravni rezervati
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1.2.1.00.
1.2.2.00.
1.3.0.00.
2.0.0.00.
2.1.0.0C.
2.2.0.00.

Splošni (strogi) naravni rezervati
Posebni (specialni) naravni rezervati
Naravni spomeniki
POSAMEZNE RASTLINE IN ŽIVALSKE VRSTE
Rastlinske vrste
Živalske vrste

7. člen
Podpisniki dogovora prevzemamo obveznost, da bomo s
svojimi predpisi določili, da se temelji klasifikacije za nepremične kulturne dobrine glasijo1.0.0.00. SPOMENIŠKA OBMOČJA
1.1.0.00. Zgodovinska in spominska območja
1.2.0.00. Območja znanstvenega pomena
1.3.0.00. Naseljena območja, gospodarski kompleksi in skupine zgodovisnkih objektov
1.4.0.00. Območja mešanih vrednosti
2.0.0.00. POSAMIČNE KULTURNE DOBRINE
2.1.0.00. Civilna arhitektura
2.2.0.00. Vojaška arhitektura
2.3.0.00. Gospodarska arkitektura
2.4.0.00 Sakralna arhitektura
2.5.0.00. Grobna arhitektura.
Podpisniki dogovora soglašamo, da damo pobudo za izdelavo klasifikacije za premične kulturne dobrine.
8. člen
Podpisniki dogovora soglašamo, da se klasifikacija naravnih in kulturnih dobrin iz tega dogovora določi kot temeljna in
obvezna za vse podpisnike dogovora.
Podpisniki dogovora bomo strokovnim in drugim organizacijam na področju varstva naravnih in kulturnih dobrin naložili, da sodelujejo pri razčlenitvi določene klasifikacije in da
ne uporabljajo klasifikacij, ki se bistveno razlikujejo ali so v
nasprotju s klasifikacijo iz tega dogovora.
IV. KATEGORIZACIJA NARAVNIH IN KULTURNIH
DOBRIN
9. člen
Podpisniki dogovora prevzemamo obveznost, da bomo s
svojimi predpisi določili izvajanje kategorizacije naravnih in
kulturnih dobrin.
S kategorizacijo je po tem dogovoru rrtišljeno strokovno,
znanstveno in družbeno določanje stopenj vrednosti naravnih
in kulturnih dobrin v okviru kategorij, določenih s tem dogovorom, na podlagi spoznanj, doseženih v stroki in znanosti o
varstvu naravnih oziroma kulturnih dobrin.
Naravne in kulturne dobrine se kategorizirajo predvsem
zaradi:
določitve stopnje pomena določene naravne oziroma kulturne dobrine;
— uporabe ustreznega postopka in režima varstva oziroma
predpisovanja pogojev za uporabo in ukrepov za ureditev
prostora v družbenih in prostorskih načrtih:
- določitve prednosti v načrtih za varstvo naravnih in kulturnih dobrin;
- določitve pristojnosti pri izvajanju varstvenih ukrepov;
- izvajanje določb iz mednarodnih konvencij na področju
varstva naravnih in kulturnih dobrin.
10. člen
Zaradi usklajevanja in vzpostavljanja enotnega sistema
kategorizacije naravnih in kulturnih dobrin prevzemamo podpisniki tega dogovora obveznost, da bomo s svojimi predpisi
določili temelje kategorizacije naravnih in kulturnih dobrin.
Naravne in kulturne dobrine se razvrstijo v tri kategorije:
- prva kategorija za naravne in kulturne dobrine izjemnega
pomena;
- druga kategorija za naravne in kulturne dobrine velikega
pomena;
- tretja kategorija za pomembne kulturne in naravne dobrine.
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11. člen
V prvo kategorijo se razvrstijo naravne in kulturne dobrine,
ki po vseh svojih vrednostih:
-imajo izjemen pomen za družbeni, zgodovinski in kulturni
razvoj narodov in narodnosti Jugoslavije;
-so izjemno značilni primerki iz določenega naravnega
oziroma kulturno-zgodovinskega obdobja in kot taki pričajo o
določenem pojavu na določenem prostoru in v širšem naravnem oziroma zgodovinskem okviru;
- pričajo o prelomnih in pomembnih dogodkih, ki so odločilno vplivali na zgodovinski in kulturni razvoj narodov in
narodnosti Jugoslavije in drugih narodov, ali pojasnjujejo
ključne pojave pri razvoju narave;
- imajo izjemno umetniško, estetsko in znanstveno vrednost;
- so vrhunski dosežki sodobne ustvarjalnosti oziroma edinstveni (raritetni) primerki ustvarjalnosti svojega časa ali so
edinstveni po svojemu pojavu, formaciji, obliki, življenjski
skupnosti, po svoji lepoti, ali so tipični predstavniki v svoji
vrsti ali procesu ali pa je njihova geografska razširjenost
majhna;
- pričajo o odločilnih dogodkih in osebnostih ter njihovem
vplivu na razvoj delavskega gibanja in revolucionarno preobrazbo družbe.
V drugo kategorijo se razvrstijo naravne in kulturne
dobrine, ki po vseh svojih vrednostih:
- imajo značilne lastnosti določenega ožjega območja ali
časovnega obdobja pri razvoju narave Oziroma družbe ali
ožjega kulturnega ali civilizacijskega kroga, ki mu pripadajo;
- so pričevanje velikega pomena za proučevanje naravnih
in družbenih pojavov oziroma razmer družbenoekonomskega
in kulturno-zgodovinskega razvoja v določenih časovnih
obdobjih ali dobah;
- imajo vse značilnosti edinstvenih (raritetnih) naravnih in
družbenih pojavov oziroma razmer, družbenoekonomskega
in kulturno-zgodovinskega razvoja v določenih časovnih
obdobjih ali dobah;
- imajo vse značilnosti edinstvenih (raritetnih) primerkov
ustvarjalnosti svojega časa ali so edinstvene po vrsti ali
pojavu, vendar v prvo kategorijo niso razvrščene zaradi svoje
množičnosti;
- imajo velik pomen za razvoj delavskega gibanja in revolucije ali so povezane s pomembnimi dogodki in znamenitimi
osebnostmi iz zgodovine narodov in narodnosti Jugoslavije.
V tretjo kategorijo se razvrstijo naravne in kulturne dobrine,
ki po vseh svojih vrednostih:
- imajo ožji ambientalni ali časovni pomen pri razvoju
narave oziroma družbe;
- so pomembni estetski in umetniški dosežki v določenem
ožjem kulturnem ali civilizacijskem krogu;
- imajo značilnosti edinstvenih primerkov svoje vrste ali
ustvarjalnosti svojega časa, vendar zaradi velike množičnosti
istovrstnih pojavov, primerkov ali predmetov ali celo velike
geografske razširjenosti niso razvrščene v prvo ali drugo
kategorijo;
- imajo določen pomen za razvoj delavskega gibanja in
revolucije ali so povezane z dogodki in znamenitimi osebnostmi, pomembnimi za razvoj določenih ožjih območij in
regij.
12. člen
Pristojni organi republik in pokrajin bodo v skladu s tem
dogovorom izdali izvedbene predpise o kategorizaciji naravnih in kulturnih dobrin.
V. REŽIM VARSTVA NARAVNIH IN KULTURNIH
DOBRIN
13. člen
Podpisniki dogovora prevzemamo obveznost, da bomo s
svojimi predpisi določili režim varstva, da bi zagotovili pravilen odnos in postopek pri prostorskih, gradbenih in drugih
posegih na naravnih oziroma kulturnih dobrinah in v njihovi
okolici.
Režim varstva se določi v odloku o razglasitvi naravne
oziroma kulturne dobrine, njegova uporaba pa je razčlenjena
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v prostorskih in ureditvenih načrtih (projektih) posameznih
naravnih oziroma kulturnih dobrin.
14. člen
Režim varstva naravnih oziroma kulturnih dobrin je izraz
družbenega in strokovnega odnosa do določene naravne
oziroma kulturne dobrine, odvisen pa je od vrste, vrednosti in
kategorije te dobrine.
Režim varstva ima tri stopnje:
- varstvo prve stopnje velja za območja in objekte najvišjih
vrednosti, na katerih je treba ohraniti izvirno stanje. Posegi na
naravnih oziroma kulturnih dobrinah, za katere velja režim
varstva prve stopnje, se omejujejo na vzdrževalna dela in
prezentacijo. Če je zaradi kakšrnihkoli razlogov spremenjeno
izvirno stanje, sta predvideni sanacija in rekonstrukcija izvirnega stanja kjerkoli je to mogoče. Posegi v neposredni okolici
naravne oziroma kulturne dobrine za katero velja režim varstva prve stopnje, so podrejeni zahtevam prezentacije izvirnega stanja zadevne naravne oziroma kulturne dobrine;
- varstvo druge stopnje velja za območja in objekte, kjer je
treba obdržati izvirno stanje, vendar so možna določena funkcionalna prilagajanja sodobnim potrebam. Posegi na naravnih in kulturnih dobrinah, za katere velja režim varstva druge
stopnje, ne smejo biti v nasprotju niti smejo spremeniti ohranjene bistvene elemente izvirnega stanja. Posegi v neposredni okolici naravne oziroma kulturne dobrine, za katero
velja režim varstva druge stopnje, morajo biti v funkciji prezentacije zadevne kulturne oziroma naravne dobrine;
- varstvo tretje stopnje velja za območja in objekte, kjer se
je pomembneje spremenilo izvirno stanje, na podlagi obstoječe in dostopne dokumentacije pa se to izvirno stanje ne
more rekonstruirati. S posegi na naravnih oziroma kulturnih
dobrinah, za katere velja režim varstva tretje stopnje, se smejo
opraviti določene funkcionalne in oblikovne spremembe, vendar ne smejo biti v nasprotju in ne v škodo izvirnosti zadevne
naravne oziroma kulturne dobrine.
Posegi v neposredni okolici naravnih oziroma kulturnih
dobrin morajo težiti k poudarjanju njihovih glavnih značilnosti in vrednosti.
Režim varstva ustrezne stopnje se določi za samo naravno
oziroma kulturno dobrino in za njeno neposredno okolico.
15. člen
Režim varstva za premične kulturne dobrine obsega
določbe o prostorskih, fizičnih*in mikroklimatskih pogojih, ki
jih je treba zagotoviti za njihovo pravilno varstvo.
VI. RAZGLASITEV ZA NARAVNO OZIROMA
KULTURNO DOBRINO
16. člen
lt
Podpisniki dogovora bomo predpisali postopek razglasitve
za naravno oziroma kulturno dobrino na način, predviden s
tem dogovorom.
17. člen
Za naravne in kulturne dobrine, za katere se z vrednotenjem
ugotovita poseben pomen in vrednost, se izvede postopek
razglasitve za naravno oziroma kulturno dobrino (v nadaljnjem besedilu; predlog za razglasitev).
Predlog za razglasitev za določeno nepremično naravno
oziroma kulturno dobrino pripravi in določi pristojna strokovna organizacija. za varstvo naravnih oziroma kulturnih
dobrin.
18. člen
Predlog za razglasitev za določeno premično kulturno
dobrino pripravi pristojna strokovna organizacija za varstvo
kulturnih dobrin, postopek razglasitve pa izvede pristojna
republiška oziroma pokrajinska strokovna organizacija (pristojni organ) za varstvo kulturnih dobrin.
19.člen
...u
, ■
V
Postopek razglasitve za določeno' he^rertifdHt) :n£f^Vh(5''6žiL
roma kulturno dobrino izvede skupščina idružb'enop5lltrcki&
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skupnosti, na katere območju je zadevna naravna oziroma
kulturna dobrina.
Če je določena nepremična naravna oziroma kulturna
dobrina na območju več družbenopolitičnih skupnosti, se
izvede postopek razglasitve v skupščinah ter družbenopolitičnih skupnosti.
Postopek razglasitve za nepremične naravne in kulturne
dobrine, razvrščene v prvo kategorijo, izvede skupščina republike oziroma pokrajine, za naravne in kulturne dobrine, razvrščene v drugo in tretjo kategorijo, pa skupščina družbenopolitične skupnosti (občina oziroma mestna skupnost občin),
na katere območju je določena nepremična naravna oziroma
kulturna dobirna.
20. člen
Če skupščina družbenopolitične skupnosti ne sprejme
predloga za razglasitev za določeno nepremično naravno
oziroma kulturno dobimo, lahko pristojno družbeno telo (pristojni organ) v republiki oziroma pokrajini predlaga skupščini
republike oziroma pokrajine, da odloči o razglasitvi (potrebi
po razglasitvi) za zadevno naravno ali kulturno dobrino.
Če skupščina republike oziroma pokrajine ne sprejme predloga za razglasitev za nepremično naravno oziroma kulturno
dobrino, razvrščeno v prvo kategorijo, lahko pristojno družbeno telo (pristojni organ) v republiki oziroma pokrajini predlaga skupščini republike oziroma pokrajine, da znova prouči
svoj sklep.
Pri predlaganju za razglasitev za določeno naravno oziroma
kulturno dobrino se uporabljajo preventivno vsi predpisi in
omejitve kot za naravne oziroma kulturne dobrine, za katere
je bil sprejšt sklep o razglasitvi.
Skupščina družbenopolitične skupnosti sprejme sklep o
predlogu za razglasitev za nepremično naravno oziroma kulturno dobrino v šestih mesecih po vložitvi predloga.
21. člen
Pristojni organi podpisnikov dogovora bodo izdali podrobnejše predpise o postopku razglasitve, vsebini predloga, za
razglasitev, vsebini akta o razglasitvi ter vsebini in načinu
vodenja evidence o naravnih in kulturnih dobrinah (register
naravnih oziroma kulturnih dobrin).
22. člen
Naravne oziroma kulturne dobrine, vpisane v register naravnih oziroma kulturnih dobrin republike oziroma pokrajine, se
vpišejo v Centralni register naravnih in kulturnih dobrin Jugoslavije.
Podpisniki dogovora bomo dali pobudo za sklenitev samoupravnega sporazuma republiških in pokrajinskih strokovnih
organizacij za varstvo naravniti in kulturnih dobrin, v katerem
bodo določeni kraj, vsebina in način vodenja Centralnega
registra naravnih in kulturnih dobrin Jugoslavije.
23. člen
Pristojni organi republik in pokrajin bodo predpisali rok, do
katerega veljajo dokumenti o razglasitvi naravnih in kulturnih
dobrin, izdani po sedanjih predpisih.
Rok iz prejšnjega odstavka ne sme biti daljši od pet in ne
krajši od treh let od dneva uveljavitve tega družbenega dogovora.
VII. PLANIRANJE VARSTVA NARAVNIH
OZIROMA KULTURNIH DOBRIN
24. člen
Planiranje varstva naravnih in kulturnih dobrin kot nedeljiv
del planiranja celotnega razvoja družbe in sestavni del procesa družbenega in prostorskega planiranja je obveznost
družbenopolitičnih skupnosti.
S planiranjem varstva naravnih in kulturnih dobrin se v
skladu z družbenimi in prostorskimi načrti ter z izdelavo
posebnih načrtov uresničuje družbena politika na tem
področju, zlasti pa določijo naloge, rešitve in ukrepi, ki so
potrebni za pravilno varstvo, prezentacijo in uporabo naravnih in kulturnih dobrin.
priloga poročevalca

Z načrti in programi družbenoekonomskega razvoja določajo družbenopolitične skupnosti v skladu s temelji družbenega planiranja in tem dogovorom smernice razvoja in razvojno politiko dejavnosti varstva naravnih in kulturnih dobrin.
V vseh fazah izdelave vseh ..vrst prostorskih načrtov in na
vseh ravneh je treba obvezno določiti odnos do naravnih in
kulturnih dobrin.
25. člen
Za naravne in kulturne dobrine velike in izjemne vrednosti
se izdelajo prostorski načrti območij posebnega namena, ki z
drugo dokumentacijo in elementi izdelave prostorskega
načrta (predvideni z ustreznimi zakonskimi predpisi) vsebujejo tudi programe sanacije, rekonstrukcije, prezentacije in
uporabe naravne oziroma kulturne dobrine, za katero se ta
načrt sprejme.
26. člen
Podpisniki dogovora bomo s svojimi predpisi določili
obvezno sodelovanje strokovnih organizacij za varstvo naravnih in kulturnih dobrin pri vseh fazah izdelave prostorskih
načrtov.
Prostorske načrte območij posebnega namena in druge
podrobne načrte za naravne in kulturne dobrine izdelajo za to
pooblaščene strokovne organizacije za varstvo naravnih in
kulturnih dobrin v sodelovanju z organizacijami za prostorsko
načrtovanje.
27. člen
Pristojni organi republik in pokrajin določijo v skladu s tem
dogovorom in splošno metodologijo za izdelavo prostorskih
načrtov posebno metodologijo načrtovanja naravnih in kulturnih dobrin.
VIII. FINANCIRANJE VARSTVA NARAVNIH
IN KULTURNIH DOBRIN
28. člen
Podpisniki tega dogovora soglašamo, da bomo v okviru z
ustavo in zakonom določenimi obveznostmi izvajali ukrepe za
zagotovitev trajnih virov sredstev za financiranje ureditve in
vzdrževanja ter s posebnimi ukrepi omogočali in zagotavljali
pogoje za ustrezno varstvo in uporabo naravnih in kulturnih
dobrin.
IX. ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO
V DEJAVNOSTI VARSTVA NARAVNIH
IN KULTURNIH DOBRIN
29.člen
Pri izvajanju tega dogovora bomo podpisniki zlasti spodbujali znanstvenoraziskovalno delo na področju varstva naravnih in kulturnih dobrin in sodelovanje strokovnih organizacih
za varstvo naravnih in kulturnih dobrin z znanstvenimi institucijami in organizacijami na področju naravoslovnih in družbenih ved.
X. MEDNARODNO SODELOVANJE
NA PODROČJU VARSTVA NARAVNIH
IN KULTURNIH DOBRIN
30. člen
Podpisniki dogovora posebej prevzemamo obveznost, da
bomo po pristojnih organih in organizacijah izvajali mednarodne listine o varstvu naravnih in kulturnih dobrin, ki jih je
ratificirala Skupščina Socialistične federativne republike Jugoslavije.
Pri izvajanju mednarodnih listin o varstvu naravnih in kulturnih dobrin bomo podpisniki tega dogovora po nacionalnih
priloga poročevalca

komitejih mednaroanih vladnih in nevladnih organizacij sodelovali z organizacijami za posamezna področja varstva naravnih in kulturnih dobrin.
XI. INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA
SLUŽBA NA PODROČJU VARSTVA NARAVNIH
IN KULTURNIH DOBRIN
31. člen
Podpisniki tega dogovora bomo dali pobudo za ustanovitev
centralne informacijsko-dokumentacijske službe za varstvo
naravnih in kulturnih dobrin, da bi vzpostavili enoten sistem
informiranja in skupno bazo podatkov na področju varstva
naravnih in kulturnih dobrin.
Vsebina in način dela, naloge in kraj ustanovitve centralne
informacijsko-dokumentacijske službe bodo določeni s
posebnim dogovorom (samoupravnim sporazumom), ki ga
bodo sklenile skupščine republik in pokrajin (alternativa I:
pristojni organi republik in pokrajin, republiške in pokrajinske
samoupravne interesne skupnosti za kulturo in znanstveno
delo ter strokovne organizacije za varstvo naravnih in kulturnih dobrin v republikah in pokrajinah), (alternativa II: republiške in pokrajinske samoupravne interesne skupnosti za kulturo in skupnosti za znanstveno delo ter strokovne organizacije za varstvo naravnih in kulturnih dobrin v republikah in
pokrajinah).
XII. USKLAJEVANJE ZAKONSKIH PREDPISOV
32. člen
V skladu s tem dogovorom bodo usklajeni zakonski predpisi republik in pokrajin na področju varstva naravnih in
kulturnih dobrin in družbenega planiranja.
Posebno pozornost bomo posvetili usklajevanju zakonskih
predpisov in izvedbenih aktov tudi na drugih zakonodajnih
področjih s predpisi na področju varstva naravnih in kulturnih
dobrin ter družbenega in prostorskega planiranja, zlasti pa
davčnih, carinskih in gradbenih predpisov ter predpisov s
področja gospodarjenja s stanovanjskimi in poslovnimi poslopji.
Ce bi uporaba gradbenih predpisov in normativov oziroma
normativov iz predpisov o gospodarjenju s stanovanjskimi in
poslovnimi poslopji onemogočala ali oteževala prezentacijo
izvirnega stanja naravnih oziroma kulturnih dobrin, bodo
predvideni ustrezni odmiki od teh predpisov.
XIII. IZVAJANJE DOGOVORA
33. člen
Izvajanje tega dogovora se zaupa pristojnim telesom in
organom njegovih podpisnikov in Koordinacijskemu odboru
republiških in pokrajinskih strokovnih organizacij za varstvo
naravnih in kulturnih dobrin, spremljanje njegovega izvajanja
pa Svetu za spremljanje izvajanja dogovora o temeljih varstva
naravnih in kulturnih dobrin Jugoslavije (v nadaljnjem besedilu: Svet za varstvo naravnih in kulturnih dobrin Jugoslavije).
Pristojna telesa in organi podpisnikov družbenega dogovora bodo v okviru svoje pristojnosti in pooblastil izvajali
posamezne določbe tega dogovora. Pri izvajanju posameznih
določb tega dogovora bodo sodelovali z organi, pristojnimi za
varstvo naravnih in kulturnih dobrin v republikah in pokrajinah. ter s strokovnimi organizacijami za varstvo naravnih in
kulturnih dobrin.
34. člen
Svet za varstvo naravnih in kulturnih dobrin Jugoslavije je
skupno telo podpisnikov tega dogovora, ki spremlja njegovo
izvajanje.
V Svet za varstvo naravnih in kulturnih dobrin Jugoslavije
delegarirajo podpisniki po enega delegata in po enega njegovega namestnika. Pri delu Sveta za varstvo naravnih in kultur49

nih dobrin Jugoslavije sodelujejo prek svojih predstavnikov
nacionalni komiteji mednarodnih nevladnih organizacij na
področju varstva naravnih in kulturnih dobrin ter predstavnik
stalne konference mest Jugoslavije.
Svet za varstvo naravnih in kulturnih dobrin Jugoslavije
spremlja izvajanje tega dogovora, ocenjuje dejavnost njegovih podpisnikov in predlaga ukrepe za zboljšanje varstva
naravnih in kulturnih dobrin v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji.
Svet za varstvo naravnih in kulturnih dobrin Jugoslavije pri
izvrševanju svojih funkcij iz prejšnjega odstavka enkrat na
leto obravnava poročilo o dejavnostih pri izvajanju tega dogovora (alternativa: poročilo o varstvu naravnih in kulturnih
dobrin v Jugoslaviji) ter o tem in o svoji dejavnosti obvešča
podpisnike dogovora.
Svet za varstvo naravnih in kulturnih dobrin Jugoslavije si
predpiše poslovnik o svojem delu.
35. člen
Koordinacijski odbor republiških in pokrajinskih strokovnih
organizacij za varstvo naravnih in kulturnih dobrin je koordinacijsko telo strokovnih organizacij za varstvo naravnih in
kulturnih dobrin v republikah in pokrajinah ter operativno telo
za izvajanje tega dogovora.
Koordinacijski odbor republiških in pokrajinskih strokovnih
organizacij za varstvo naravnih in kulturnih dobrin se ustanovi in dela po posebnem samoupravnem sporazumu, ki ga
sklenejo republiške ali pokrajinske strokovne organizacije za
varstvo naravnih in kulturnih dobrin.

36. člen
Pri izvajanju tega dogovora lahko njegovi podpisniki za
proučevanje posameznih vprašanj ustanovijo posebna
delovna telesa, ki vsako leto vprašanje postavijo koordinacijskemu odboru republiških in pokrajinskih strokovnih organizacij za varstvo naravnih oziroma kulturnih dobrin oziroma
svetu za varstvo naravnih in kulturnih dobrin Jugoslavije.
37. člen
Pristojni organi podpisnikov tega dogovora v republikah in
pokrajinah bodo dali pobudo za sklenitev posebnih dogovorov in izdajo ustreznih aktov v republikah in pokrajinah, skupnostih občin in v občinah, s katerimi bodo reševali posamezna vprašanja planiranja, varstva in uporabe naravnih in
kulturnih dobrin.
38. člen
Vsa sporna vprašanja pri izvajanju tega dogovora ter morebitno nespoštovanje njegovih določb obravnava svet za varstvo naravnih in kulturnih dobrin Jugoslavije.
Razlaga določb tega dogovora se zaupa Svetu za varstvo
naravnih in kulturnih dobrin Jugoslavije.
39. člen
Ta dogovor se šteje za sklenjenega, ko ga sprejmejo pristojni organi njegovih podpisnikov in podpišejo njihovi pooblaščeni delegati.
40. člen
Ta dogovor se objavi v Uradnem listu SFRJ, veljati pa začne
osmi dan po njegovi objavi.

OBRAZLOŽITEV
Zvezni izvršni svet je že leta 1976 na predlog tedanjega
Sveta za človekovo okolje in prostorsko ureditev dal soglasje
za skupno akcijo za varstvo naravne in graditeljske dediščine,
s čimer so se strinjali tudi izvršni sveti socialitičnih republik in
socialističnih avtonomnih pokrajin.
V skladu s programom skupne akcije so bile v letu 1977
popisane vse dobrine naravne in graditeljske dediščine, zavarovane do 31. decembra 1976 v Jugoslaviji (prva faza akcije).
Med drugo fazo (1979 in 1980) so bile usklajene definicije
vrst, vrednotenja, razglasitve varstva, planiranja, ureditve in
financiranja dobrin. To strokovno delo pa so opravili republiški in pokrajinski zavodi za varstvo narave in za spomeniško
varstvo, združeno pa je bilo v okviru komisije za varstvo in
ureditev narave in komisije za graditeljsko dediščino ter
odbora za naravno in graditeljsko dediščino (vsa tri telesa
tedanjega sveta), skupaj z vsemi republiškimi in pokrajinskimi
organi, pristojnimi za človekovo okolje in kulturo.
Rezultat tega dela so »Skupni temelji za varstvo in ureditev
naravne in graditeljske dediščine«, ki so jih kot osnutek in
predlog obravnavali v vseh zavodih in organih ter sprejeli na
razširjenih sejah članov in predstavnikov vseh teles Sveta,
organov (za človekovo okolje in kulturo) ter republiških in
pokrajinskih zavodov (14. in 15. maja ter 29. oktobra 1982) kot
usklajeno podlago na ravni vse države.
Ker je Svet za človekovo okolje in prostorsko ureditev
medtem prenehal s svojim delom, ustanovljen pa je bil koordinacijski odbor za človekovo okolje, prostorsko ureditev ter
stanovanjske in komunalne zadeve, so bili »Skupni temelji«
poslani v obravnavanje in sprejetje temu odboru. Koordinacijski odbor je na VII. seji dne 9. januarja 1984 sprejel »Skupne
temelje« in sklenil, da je treba na podlagi tega dokumenta
začeti pripravljati ustrezen dogovor, v katerem bi bili tudi
konkretni ukrepi za izvajanje »Skupnih temeljev-.
Izdelavo dogovora o klasifikaciji, vrednotenju, kategorizaciji, razglasitvi, planiranju in financiranju varstva in ureditve
naravne in graditeljske dediščine, (kasneje med delom je
dobil nov naslov dogovor o skupnih temeljih varstva naravnih
in kulturnih dobrin Jugoslavije) so s sklepom odbora in njegovim delovnim progrmom prevzeli republiški in pokrajinski
organi, pristojni za človekovo okolje, s posredovanjem repu50

bliških in pokrajinskih zavodov za varstvo narave in spomeniško varstvo oziroma s posredovanjem koordinacijskega
odbora republiških in pokrajinskih zavodov za spomeniško
varstvo in zavoda za varstvo narave SFRJ, ki je bil prav tako
ustanovljen potem, ko so bile odpravljene komisije Sveta (za
varstvo in ureditev narave in za graditeljsko dediščino).
»Skupni temelji« so bili torej odstopljeni koordinacijskemu
odboru republiških in pokrajinskih zavodov, da bi bili podlaga
za nadaljnje delo pri dogovoru. Na drugi seji koordinacijskega
odbora zavodov 29. oktobra 1984 je bilo sklenjeno, da se
začne pripravljati dogovor o klasifikaciji, vrednotenju, kategorizaciji, razglasitvi, planiranju in financiranju varstva in ureditve naravne in graditeljske dediščine. Pri tem je bilo dejstvo,
da komisija ZIS za koordinacijo dela pri izvajanju mednarodnih konvencij o varstvu kulturnih spomenikov v SFRJ že dolgo
pripravlja družbeni dogovor o koordinaciji dela na področju
varstva kulturnih dobrin in o njihovi kategorizaciji. Stališče
omenjenega telesa pa je bilo (kot tudi stališča nekdnjih teles
Sveta), da omenjeni družbeni dogovor obsega samo ožje
področje kot je koordinacija dela (ustanovitev sveta) in kategorizacija dobrin (in sicer samo nepremične kulturne
dobrine), da pa je zdaleč popolnejši dogovor o klasifikaciji,
kategorizaciji, razglasitvi, planiranju in financiranju varstva in
ureditve naravne in graditeljske dediščine, kije zajet z delovnim programom koordinacijskega odbora za človekovo
okolje.
Z družbenim dogovorom o koordinaciji dela na področju
varstva kulturnih dobrin in o njihovi kategorizaciji se je dvakrat ukvarjal tudi koordinacijski odbor za znanost in tehnologijo, izobraževanje in kulturo ter telesno kulturo.
Na svoji 11. seji dne 8. maja 1985 je ta odbor namreč
obravnaval gradivo: »Predlog ocen, stališč in sklepov ZIS o
koordinaciji dela pri izvajanju mednarodnih konvencij o varstvu kulturnih dobrin« in osnutek družbenega dogovora o
koordinaciji dela na področju varstva kulturnih dobrin in o
njihovi kategorizaciji, ki ga je pripravil JUZAMS (danes ni več
komisije ZIS za koordinacijo dela pri izvajanju mednarodnih
konvencij na tem področju).
V zvezi z osnutkom družbenega dogovora je bil odbor
obveščen, da se vzporedno pripravlja dogovor o temeljih
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varstva naravnih in kulturnih dobrin Jugoslavije, ki je uvrščen
v delovni program koordinacijskega odbora za človekovo
okolje, prostorsko ureditev ter stanovanjske in komunalne
zadeve in je kompleksnejši, ker obsega tudi naravne in kulturne (in sicer premične in nepremične) dobrine. Koordinacijski odbor za znanost in tehnologijo, izobraževanje in kulturo
ter telesno kulturo je sklenil, da se o tem posvetuje z direktorjem JUZAMS in tedanjima predsednikoma obeh koordinacijskih odborov.
Sledil je dopis JUZAMS, v katerem je bilo decidirano navedeno, da se strinjajo, da se preneha z nadaljnjo pripravo
družbenega dogovora o koordinaciji dela ..ker se pripravlja
dogovor o temeljih varstva naravnih in kulturnih dobrin Jugoslavije.
Na svoji 15. seji dne 13. novembra 1985 je bil koordinacijski
odbor za znanost in tehnologijo, izobraževanje in kulturo ter
telesno kulturo seznanjen s tem, da je predlagatelj (JUZAMS)
prenehal z nadaljnjo izdelavo družbenega dogovora, pri
čemer je bilo sklenjeno, da oba odbora (za človekovo okolje
in za znanost in kulturo) skupaj spremljata nadaljnjo izdelavo
dogovora o temeljih varstva naravnih in kulturnih dobrin
Jugoslavije in pravočasno dasta pobudo za njegovo sklenitev,
koordinacijski odbor republiških in pokrajinskih zavodov pa
nadaljuje s pripravljanjem besedila.

V razpravi je bilo navedeno, da je delovno gradivo za družbeni dogovor dokaj popolnejše in kakovostnejše od dosedanjih gradiv, vendar je treba preučiti ustavno podlago za sklenitev družbenega dogovora. Ker je namreč področje varstva
naravnih in kulturnih dobrin izključno v pristojnosti republik
in avtonomnih pokrajin,.so menili, da ta vprašanja ni mogoče
urediti z družbenim dogovorom, katerega udeleženec bi bila
Skupščina SFRJ, temveč je rešitev treba poiskati v 3. alineji
drugega odstavka 244. člena ustave SFRJ, po kateri se skupni
interesi uresničujejo s sklepanjem dogovora v republikah in
avtonomnih pokrajinah. Pri tem je bilo dogovorjeno, da se
delovno gradivo za dogovor (ili družbeni dogovor) pošlje
pristojnim republiškim in pokrajinskim organom in pravni
sekciji Zveze društva konservatorjev Jugoslavije, da bi dali
mnehja o obliki dogovora, splošni vsebini in posamičnih
vprašanjih.
Na podlagi predlogov in sugestij omenjenih organov in tudi
v zvezi z ustavno podlago je delovna skupina koordinacijskega odbora republiških in pokrajinskih zavodov in službe
koordinacijskega odbora za človekovo okolje začela pripravljati besedilo osnutka dogovora o temeljih varstva naravnih in
kulturnih dobrin Jugoslavije, ki je po svoji obliki dogovor
skupščin SR in SAP.

Medtem je koordinacijski odbor republiških in pokrajinskih
zavodov pripravljal dogovor o temeljih varstva naravnih in
kulturnih dobrin Jugoslavije. Na 3. seji omenjenega odbora je
ožja skupina po sklepu s prejšnje seje predložila »Teze«
(delovno gradivo) za dogovor z naslovom družbeni dogovor o
temeljih varstva naravnih in kulturnih dobrin SFR Jugoslavije.

Ta dogovor, katerega osnutek je v prilogi, je bil obravnavan
in sprejet na seji koordinacijskega odbora republiških in
pokrajinskih zavodov - dne 23. maja 1985, pri čemer je bilo
priporočeno, da se pošlje v nadaljnji postopek prek koordinacijskega odbora za človekovo okolje, prostorsko ureditev ter
stanovanjske in komunalne zadeve in koordinacijskega
odbora za kulturo.

MNENJE IZVRŠNEGA SVETA
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE K
POBUDI ZA SKLENITEV
DOGOVORA O TEMELJIH
VARSTVA NARAVNIH IN
KULTURNIH DOBRIN
JUGOSLAVIJE Z OSNUTKOM
DOGOVORA
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 46. seji dne 26.
3. 1987 na podlagi 64. člena poslovnika Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije obravnaval:
- POBUDO ZA SKLENITEV DOGOVORA O TEMELJIH
VARSTVA NARAVNIH IN KULTURNIH DOBRIN JUGOSLAVIJE Z OSNUTKOM DOGOVORA,
ki ga je v mnenje poslal Zvezni izvršni svet s prošnjo, da
ga posredujemo Skupščini SR Slovenije v obravnavo,
sprejem in določitev podpisnika.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ob obravnavi
navedene pobude za sklenitev dogovora oblikoval mnenje, ki vam ga pošiljamo v prilogi.

Pobuda za sklenitev dogovora o temeljih varstva naravnih
in kulturnih dobrin Jugoslavije z osnutkom dogovora terja, da
v skladu z 244. členom Ustave SFR Jugoslavije ugotovimo,
kateri so skupni interesi na nivoju republik in pokrajin, ki bi jih
bilo mogoče s stališča SR Slovenije usklajeno dogovoriti na
področju varovanja naravne in kulturne dediščine. To je
področja, ki je v popolni pristojnosti republik in pokrajin, in to
ne le glede suverenosti pri urejanju stanja na področju varovanja naravne in kulturne dediščine, temveč tudi zaradi celovite odgovornosti vsake republike oziroma pokrajine tako
pred samo seboj kot pred celo Jugoslavijo in mednarodno
priloga poročevalca

skupnostjo za stanje na tem področju. Te odgovornosti ni
mogoče ne deliti in ne odlagati, zato moramo, ko se opredeljujemo o predlaganem gradivu, upoštevati vse izkušnje,
spoznanja in ugotovitve, ki jih sistematično analiziramo glede
na zastavljene cilje in kulturno politiko na področju naravne
in kulturne dediščine, za katero se je slovenska Skupščina
opredelila leta 1981, ko je sprejela Zakon o naravni in kulturni
dediščini.
Tako je v lanskem letu nastala na Republiškem komiteju za
kulturo Analiza o naravni in kulturni dediščini in njenem
varovanju (založila Kulturna skupnost Slovenije, 1985), ki
izčrpno analizira na osnovi neposredno zbranih podatkov
stanje na področju varovanja naravne in kulturne dediščine in
je zato lahko trdna ali v tem trenutku edina strokovna osnova
za presojo, koliko se uresničujejo določbe in težnje Zakona o
naravni in kulturni dediščini in kaj bi morali ukreniti, da bi
dosegli zastavljene cilje.
Izhajajoč iz sedanje ureditve Zakona o naravni in kulturni
dediščini (Ur. list SRS št. 1/81), ugotovitev in usmeritev citirane Analize, ki je namenjena tudi Skupščini SR Slovenije za
prvo izčrpno obravnavo tega pomembnega področja družbenih dejavnosti, pomeni vsebina osnutka dogovora že v temeljnih načelih tako drugačen pristop, da bi poleg popolne spremembe republiške zakonodaje terjal tudi celovit preobrat v
izvajanju sistema varovanja naravne in kulturne dediščine, ki
smo ga vzpostavili leta 1981 in ki prav sedaj, kot kaže Analiza,
rojeva prve sadove.
Po drugi strani pa prav ti zakonski akti in Analiza kažejo na
nujnost, koristnost in primernost sodelovanja med republikami in pokrajinama. Toda ne na sistemski ravni, ampak na
strokovni, kajti najprej je treba uskladiti strokovna izhodišča,
ki so podlaga tudi sistemskim odločitvam. Brez tega prvega,
osnovnega skupnega koraka pomeni predlagana pobuda
nesprejemljiv preskok, če nam je do vsebinskega usklajevanja
varovanja naravne in kulturne dediščine v Jugoslaviji.
Prav zato je Slovenija že vsa leta na ravni pristojnih republiških in pokrajinskih strokovnih organizacij za varstvo naravne
in kulturne dediščine ter v okviru Saveza konservatora Jugoslavije pobudnik in aktivni udeleženec tako, da preko Zavoda
SR Slovenije za varstvo naravne in kulturne dedičine sodeluje
ob vsaki priložnosti, pa tudi posamičnih konkretnih primerih s
pristojnimi strokovnimi organizacijami. V zanjih letih so se
poglobili tudi stiki predstojnikov organov za kulturo republik
in pokrajin. Rezultat tega sodelovanja je tudi predlog ukrepov
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na področju kulturnih dejavnosti za spremembe v davčni,
carinski in kreditnomonetarni politiki, ki ga je Zveznemu izvršnemu svetu poslal njegov Koordinacijski odbor za šolstvo,
kulturo in telesno kulturo. Še posebej bi predlagani ukrepi
pozitivno vplivali na varovanje naravne in kulturne dediščine,
zato v prvi vrsti pričakujemo razplet tega postopka.
★ ★ ★
V kontekstu povedanega moramo videti tudi dano pobudo,
kar pomeni, da so za SR Slovenijo nesprejemljive naslednje
predlagane rešitve:
I. TEMELJNE DOLOČBE
V naslovu osnutka dogovora bi bilo potrebno najprej razčistiti, ali gre res za naravne in kulturne dobrine Jugoslavije in
ne za naravne in kulturne dobrine v Jugoslaviji. Glede na
dikcijo 11., 22., 31. ipd. členov bi mogli sklepati, da gre le za
tiste naravne in kulturne dobrine, ki so pomembne za vso
Jugoslavijo in so v tem smislu naravne in kulturne dobrine
Jugoslavije. Vendar pa tako za te kot vse druge velja, da skrbe
zanje republike oziroma pokrajini, tudi v imenu in za Jugoslavijo. Gre torej za naravne in kulturne dobrine v Jugoslaviji.
Vse vsebine, ki so določene v 2. členu imamo v SR Sloveniji
sistemsko urejene drugače. Enotnost definicij, klasifikacije,
kategorizacije, režimov, postopkov in organov razglašanja
sama po sebi ni kvaliteta, ki bi jo bilo treba doseči: stanju
dediščine ne pripomore, kvalitete varovanja ne zagotavlja in
ne pomaga nobeni od republik in pokrajin pri njenih bistvenih
problemih varovanja. Tudi za kakršnokoli pomoč in sodelovanje med republikami in pokrajinama ni pogoj. Taka enotnost
bi bila operativno potrebna, če bi enotno, na ravni federacije,
tudi organizirali, zagotavljali in razvijali varstvo. O tem pa ne
more biti govora, čeprav so zastavljeni cilji iz pobude taki, da
bi jih lahko uresničili le po tej poti.
Nedosledno in brez distinkcije sta uporabljeni besedi
skupno in enotno ob tem, da gre glede na naravo dogovora le
za skupne in usklajene temelje varovanja naravnih in kulturnih dobrin.
II. in III. DEFIINICIJA IN KLASIFIKACIJA
NARAVNIH IN KULTURNIH DOBRIN
Tako terminologija kot definicije so si v primerjavi z Zakonom o naravni in kulturni dediščini popolnoma različne, kar
pomeni zaradi različnih temeljnih izhodišč tudi drugačno
klasifikacijo.
IV. KATEGORIZACIJA NARAVNIH IN
KULTURNIH DOBRIN
Načelo kategorizacije naravnih in kulturnih dobrin smo
presegli z Zakonom o naravni in kulturni dediščini tudi zato,
ker je kategorizacija vezana izključno na režimska izhodišča
oziroma povezave vrednosti kategorij in varstvenih režimov,
kar ne prenese več strokovne razprave.
V. REŽIM VARSTVA NARAVNIH IN KULTURNIH
DOBRIN
Ugovori zoper režim varstva, razdeljen v tri stopnje, so
enaki kot v četrtem poglavju ob dodatnem dejstvu, da mora
biti režim prilagojen lastnostim posameznega spomenika oziroma znamenitosti tako, da je meje, ki bi pogojevale razvrščanje v tri stopnje, če že ne neprimerno, pa tudi nemogoče
postaviti.
VI. RAZGLASITEV ZA NARAVNO OZIROMA
KULTURNO DOBRINO
Z Zakonom o naravni in kulturni dediščini smo uveljavili
pravno varstveni režim ne le za spomenike in znamenitosti,
ampak tudi za dediščino v celoti tako, da je dediščine že ex
lege zavarovana z zakonom, če ima za SR Slovenijo ali njeno
ožje območje kulturno, znanstveno, zgodovinsko ali estetsko
vrednost.
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Le za tiste dele naravne in kulturne dediščine, ki imajo
posebno vrednost in zato terjajo še poseben pravnovarstveni
režim, je potrebna razglasitev za spomenik oziroma znamenitost z dodatnimi pravnovarstvenimi ukrepi.
Razglašanje premičnih spomenikov oziroma premičnih kulturnih dobrin na nivoju strokovnih organizacij, kot to predvideva 18. člen dogovora, pa pomeni odstop od temeljnega
načela, da je razglasitveni postopek v pristojnosti družbenopolitičnih skupnosti oziroma njenih organov, ker je tudi skrb
in odgovornost za naravno in kulturno dediščino stvar družbenopolitične skupnosti.
S tem smo dosegli temeljni preobrat v odnosu do dediščine
in njenega varovanja. Preteklo srednjeročno obdobje sicer v
majhni meri, sedanje pa s prvimi pozitivnimi učinki kaže, da je
naš pristop varovanja dediščine kot celote v postopku planiranja najbolj vitalen in neposreden način vključevanja dediščine
v postopek sprejemanja družbenih odločitev; kajti razglašeni
spomeniki oziroma znamenitosti so takointako zavarovani z
razglasitvenimi akti, s katerimi mora biti kot s splošnimi pravnimi akti usklajeno vsako upravljanje, gospodarjenje in razpolaganje in torej tudi planiranje. Drugače pa je z dediščino, ki
jo na poseben način prepoznamo tudi tako, da jo urejamo
oziroma upoštevamo njene lastnosti pri planiranju.
★ ★ ★
Primerjava med Zakonom o naravni in kulturni dediščini in
osnutkom dogovora v doslej obravnavanih poglavjih dopušča
skupno ugotovitev, da predlagana ureditev spominja na pravnovarstveni sistem, ki smo ga imeli v naši republiki po prejšnji
zakonski ureditvi in smo jo zato, ker smo našli ustreznejše
sistemske rešitve, v letu 1981 nadomestili z Zakonom o
naravni in kulturni dediščini.
VII. PLANIRANJE VARSTVA NARAVNIH
OZIROMA KULTURNIH DOBRIN
Z zakonom o urejanju prostora in zakonom o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor, ki ju je Skupščina SR
Slovenije sprejela v letu 1984 (Ur. list SRS, št. 18/84) je
varovanje in ohranjanje naravne in kulturne dediščine zagotovljeno v procesu planiranja in sicer z aktivnim vključevanjem naravne in kulturne dediščine v prostorske sestavine
planskih aktov.
Nosilci planiranja, pristojni za varstvo naravne in kulturne
dediščine, določajo in usmerjajo varovanje dediščine v planskih aktih in upoštevanju strokovnih podlag, ki so jih dolžne
pripraviti strokovne organizacije s področja naravne in kulturne dediščine. Planske odločitve se dalje izvajajo s prostorskimi izvedbenimi akti, pri čemer morajo strokovne organizacije za področje naravne in kulturne dediščine sodelovati pri
pripravi teh aktov tako, da oblikujejo pogoje, ki jih mora
pripravljalec prostorskega izvedbenega akta upoštevati oziroma, da pripravijo predlog programa varstvenih ukrepov na
podlagi posebnih strokovnih podlag.
Ker je varovanje naravne in kulturne dediščine na podlagi
navedenih prostorskih zakonov in Zakona o naravni in kulturni dediščini celovito vključeno tako v planski proces, kot
tudi proces priprave prostorskih izvedbenih aktov, sta določbi
26. in 27. člena predmetnega osnutka nesprejemljivi.
VIII. FINANCIRANJE VARSTVA NARAVNIH IN
KULTURNIH DOBRIN
O financiranju je na tem mestu nepotrebno govoriti, kajti
ustavne določbe, ki nalagajo družbenopolitični skupnosti
skrb za varovanje naravne in kulturne dediščine, pomenijo
pravzaprav največjo zavezo.
IX. ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO
V DEJAVNOSTI VARSTVA NARAVNIH IN
KULTURNIH DOBRIN
V tem poglavju pa vidimo temeljno potrebo, ki se je izkazala
tudi v praksi, da morajo namreč strokovne organizacije za
varstvo naravne in kulturne dediščine z drugimi strokovnimi
institucijami sodelovati pri razreševanju strokovnih vprašanj,
priloga poročevalca

ki so potem tudi podlaga za družbene odločitve. Zatorej bi
morali usklajenost zagotoviti najprej na strokovni ravni in bi
takšne skupne temelje morali iskati v okviru pristojnih strokovnih organizacij.
Mnogo prjložnosti je za sodelovanje varstvenih strok (konservatorskih in restavratorskih) in strokovnih organizacij. To
sodelovanje ima lahko naravo: izmenjave izkušenj, virov, strokovnjakov; pogodbenega prevzemanja nalog na posameznih
projektih; timskega dela in raziskovalnih projektih; pripravljanja strokovnih in poljudnih publikacij in drugih oblik skupne
popularizacije dediščine; skupnega sprejemanja izkušenj iz
tujine; skupnega poseganja v mednarodni prostor; vsekakor
tudi pomoči v posamičnih kritičnih primerih. Sodelovanje
torej lahko zadeva skorajda vse funkcije varstva od poglabljanj strokovnih mnenj preko vrednotenja dediščine do njenega ohranjanja, njene popularizacije in dostopnosti.
Taka sodelovanja naj, v skladu s svojimi interesi in zmogljivostmi, goje in organizirano razvijajo zlasti republiške organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine. Za Zavod SR
Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine lahko zatrdimo, da si za tako sodelovanje prizadeva in v njegovih
organiziranih oblikah tehtno sodeluje, za Restavratorski center SR Slovenije tudi. Prav njima je tako (so)delovanje, tudi po
finančni plati, potrebno še poudarjeno omogočati.
X. MEDNARODNO SODELOVANJE NA
PODROČJU VARSTVA NARAVNIH IN
KULTURNIH DOBRIN
Obveznost iz tega poglavja obstaja, določena je že z zvezno
ustavo in je zato ni potrebno povzemati, saj gre za obveznosti,
ki so prevzete z ratifikacijo na najvišjem nivoju, v Skupščini
SFR Jugoslavije.
Ko smo v Sloveniji leta 1981 sprejemali Zakon o naravni in
kulturni dediščini, smo ga preverjali tudi s stališča sprejetnih
mednaro'dnih konvencij tako, da ni slovenska zakonodaja na
področju naravne in kulturne dediščine v nasprotju z njimi.
Tako je usklajena tudi uporaba spoznavnega znamenja mednarodne konvencije o varstvu kulturnih dobrin v-primeru
družbenega spopada, vendar ne, kot je zapisano na 4. strani
predmetnega gradiva, ampak kot določa v skladu s 24. členom Zakona o naravni in kulturni dediščini Pravilnik o obliki
in namestitvi oznak nepremičnih spomenikov in znamenitosti
(Ur. list SRS, št. 33/85).
XI. INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA
SLUŽBA NA PODROČJU VARSTVA NARAVNIH IN
KULTURNIH DOBRIN
Centralna informacijsko-dokumentacijska služba na
področju varovanja naravne in kulturne dediščine v svojem
bistvu obljublja pozitivne naslednike. Vendar ne z ustanavljanjem posebne institucije, ampak z vzpostavitvijo take skupne
mreže, v katero mora vsaka pristojna organizacija v vsakem

trenutku poslati določene podatke, za katere se moramo
dogovoriti, da bodo kompaktibilni oziroma primerljivi.
V tej zvezi moramo videti kategorizacije ne kot nasledek
režimskim izhodišč oziroma povezavo vrednostnih kategorij
in varstvenih režimov, ampak kot zbiranje tistih podatkov, ki
bodo omogočili primerljivost republiških oziroma pokrajinskih registrov spomenikov in znamenitosti.
XII. USKLAJEVANJE ZAKONSKIH PREDPISOV
Glede na predhodne argumente bi ne mogli slediti prvemu
odstavku 32. člena ob ponujenih vsebinskih rešitvah. Je pa ta
člen logičen nasledek
skupnega interesa, kjer ga pač spoznamo za takšnega. :
XIII. IZVAJANJE DOGOVORA
Izvajanje dogovora je seveda obveznost tistega, ki ga je
sprejel, in ker so v tem primeru to republike in pokrajini so
zadolženi pristojni subjekti le-teh.
Drugo pa je seveda spremljanje izvajanje, kjer se kaže
skupno telo kot strokovni organ, ki pa seveda ne more ocenjevati dejavnosti podpisnikov dogovora.
Tudi koordinacijski odbor zaradi navedanih razlogov ne
more biti operativno telo za izvajanje tega dogovora.
Razgala določb tega dogovora pa je seveda v pristojnosti
tistih, ki so ga sprejeli.
* ★ ★
Doslej je pri pripravi tega dogovora sodeloval Republiški
zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine. Vseskozi se
njihovo stališče ni razlikovalo od teh, ki jih posredujemo v
mnenju. Tako tudi 14. in 15. maja ter 29. oktobra 1982 nismo
sprejeli oziroma podpisali »Skupnih temeljev za varstvo in
ureditev naravne in graditeljske dediščine«, kot je rečeno na
29. strani predmetnega gradiva. Tedaj so sprejeli le »Osnove
dolgoročne projekcije varstva in ureditve naravne in stavbne
dediščine« kot eno usklajenih strokovnih osnov.
Problematika varovanja naravne in kulturne dediščine je po
republikah oziroma pokrajinah zagotovo raznolika in če bi se
izkazalo, da drugim ustreza skupno ali enotno urejanje stanja
na področju varovanja naravne in kulturne dediščine, so
seveda naši pomisleki zanje nerelevantni, od nas pa terjajo,
da jih jemljemo kot relavantne, dokler ne bomo z analitično in
poglobljeno oceno prišli do drugačnih spoznanj o varovanju
naše naravne in kulturne dediščine. V tem trenutku je edina
strokovna osnova za analitično oceno citirana Analiza o
naravni in kulturni dediščini in njenem varovanju, ki pa ne
utemeljuje drugačnega sistemskega urejanja in varovanja
naravne in Kulturne dediščine, kot je od leta 1981 uzakonjeno
z Zakonom o naravni in kulturni dediščini: s tem tudi takega
ne, kot je predlagano v predmetni pobudi. Seveda pa SR
Slovenija nima razloga, da bi drugim republikam in pokrajinama odsvetovala dogovarjanja s predlagano vsebino.

MNENJE
Komisije za varstvo človekovega okolja Skupščine SR Slovenije k pobudi za
sklenitev dogovora o temeljih varstva naravnih in kulturnih dobrin Jugoslavije z
osnutkom dogovora
Komisija Skupščine SR Slovenije za varstvo človekovega
okolja je na seji dne 28. aprila 1987 in na seji dne 9. junija 1987
obravnavala pobudo za sklenitev dogovora o temeljili varstva
naravnih in kulturnih dobrin Jugoslavije z osnutkom dogovora, ki jo je Skupščini SR Slovenije dne 31. marca 1987
predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
Komisija je pobudo obravnavala na podlagi dodelitve predsednika Skupščine SR Slovenije z dne 2. aprila 1987 in v
skladu s 146., 163. in 340. členom poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
V razpravi je bila komisija seznanjena tudi z dodatnimi
priloga poročevalca

pojasnili predstavnikov Republiškega komiteja za kulturo in
Zavoda SR Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščme:
Pjsno pa ie razpolagla z mnenjem Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije k pobudi za sklenitev dogovora in ki
odpirajo nekatera pravno-sistemska vprašanja.
Komisija je oblikovala k pobudi za sklenitev dogovora ta-le
stališča:
1. Ob obravnavi predloga Predsedstva SFR Jugoslavije, da
se začne postopek za spremembo Ustave Socialistačne federativne republike Jugoslavije je komisija posebej opozorila na
problematiko družbenih dogovorov, samoupravnih sporazu53

mov in dogovorov republik, avtonomnih pokrajin, občin in
drugih družbenopolitičnih skupnosti. Nejasne opredelitve in
preširoka tolmačenja uporabe 244. člena ustave SFR Jugoslavije, so dosedaj pri medsebojnem sporazumevanju povzročala vrsto težav in dale v nekaterih primerih tudi napačen
videz o zavračanju vsebine, ki je bila nudena v določenem
družbenem dogovoru ali dogovoru. Na področju varstva in
zboijševanja človekovega okolja je bilo v teh primerih vrsta
težav. Zato je potrebna nedvoumna in podrobna opredelitev
teh institutov v novi ustavni ureditvi.
2. Sodelovanje in dogovarjanje na področju varovanja
naravne in kulturne dediščine med republikami in avtonomnimi pokrajinami predstavlja v vsakem pogledu izjemno
koristno pomoč za udejanjanje spomeniško-varstvenih načel.
To dejstvo je še posebej pomembno, ker je varovanje te
dediščine v izključni pristojnosti republik in avtonomnih
pokrajin. Komisija meni, da bi bilo v začetni fazi udejanjanja
tega dokumenta potrebno uresničevati postopoma, da bi imel
po svoji vsebini tudi odgovarjajoč in smiselni zaključek.
3. V Sloveniji so občine v skladu z zakonom o naravni in
kulturni dediščini iz leta 1981 zagotavljale sredstva za varstvo
naravne in kulturne dediščine; v tem okviru tudi sredstva za
razglašanje in izvajanje pravno-varstvenega režima spomenikov in znamenitosti ter za pripravo strokovnih osnov prostorskih sestavin družbenih planov in prostorskih izvedbenih
aktov. Ker iz analize o naravni in kulturni dediščini in njenem
varovanju iz leta 1985, ki jo je že sprejela Kulturna skupnost
Slovenije, ne izhaja, da bi morali zakonske določbe bistveno
spremeniti, ni strokovne osnove, da bi spreminjali oziroma
dopolnjevali veljavni zakon.
4. Iz predloženega osnutka dogovora je razvidno, da
posega dogovor tudi v svojih določbah in izvajanjih v pravice,
ki so izključno dane republikam in avtonomnima pokrajinama. Sprejem dogovora za Slovenijo ne bi pomenil zgolj
usklajevanja in dopolnjevanja, temveč spremembo - in to
obsežno - veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov ter
njihovega izvajanja. Predloženi dogovor zahteva vrsto posledičnih ukrepov, ki vključujejo še posredno reorganizacijo
samoupravnih interesnih skupnosti, poseže v davčno in
drugo zakonodajo. Iz predloženega besedila ni opaziti
poudarka na razliki v zakonodaji med republikami in avtonomnima pokrajinama, bodisi med zakoni o varstvu naravne
in kulturne dediščine, zakoni o urejanju prostora in varstva
okolja, zakoni o stanovanjskem in komunalnem gospodarstvu, itd. Kompleks ratificiranih mednarodnih konvencij, resolucij, in priporočil UNESCA zahteva usklajenost spomeniškovarstvene dejavnosti, kar narekuje predvsem skupno strokovno delo, saj so konvencije že po svoji naravi odprte in ne
terjajo skupne zakonodaje držav, ki so jih ratificirale, temveč
predvsem vežejo vse subjekte, da jih v okviru vseh svojih
pristojnosti in nalog na ustrezen način upoštevajo.
5. Zato je primerneje, da se v začetni fazi vso temeljno

skupno dejavnost usmerja k usklajevanju in v določenih primerih tudi k poenotenju odgovarjajočih strokovnih elementov
o načinu varovanja. To še posebej zaradi tega, ker je bilo v
zadnjih letih sprejetih po posameznih republikah in avtonomnih pokrajinah vrta novih zakonov, ki posredno ali neposredno zadevajo varovanje naravne in kulturne dediščine.
Strokovno sodelovanje bi pripomoglo k boljšemu in usklajenemu delu in enotnejši zasnovi varovanja in predstavitve naše
dediščine v tujini. Iz navedenga razloga komisija meni, da
trenutno ni zadosti smiselnih, predvsem pa ustreznih razlogov za pristop k družbenemu dogovoru v predloženi zasnovi.
Komisija meni, da je koristneje, da v danem trenutku preidemo na delo za pripravo dogovora med republikami in
avtonomnima pokrajinama, v katerem bi bile zaobjete
osnovne teme usklajevanja strokovnih vprašanj. Tako bi bilo
potrebno še doreči problem klasifikacije spomenikov, ki je še
vedno nezadovoljiva, zlasti z vidika obravnavanja naravne
dediščine, ki ni identična niti z našo niti z mednarodno klasifikacijo spomenikov. Kategorizacija je vezana predvsem na
režimska izhodišča oziroma povezave vrednostnih kategorij
in varstvenih režimov, kar ne zadovoljuje v celoti strokovnim
stališčem. Financiranje varstva je podano le splošno in deklarativno, prav tako pa ni dorečeno poglavje o planiranju.
Usklajeno in enotno bi morali nastopati zlasti v zvezi z
izvajanjem resolucij, konvencij in priporočil. Velika zavora je
neenotna terminologija, ki bi jo bilo potrebno na strokovni
ravni uskladiti do take mere, da bi bila lahko uporabna za
predstavitev v tujini. Prav tako bi bilo potrebno uskladiti vrsto
metodoloških vprašanj strokovne narave v zvezi z varstvom v
primeru SLO ali oboroženega spopada. Nujno je, da bi republike in avtonomni pokrajini uskladili minimalne obvezne
podatke pri izdelavi dokumentacije in se dogovorili za
ustrezno poenotenje ter opremljanje službe in usposabljanje
zato potrebnih strokovnih kadrov. Koristno bi bilo dogovoriti
usklajeno procesiranje, ki bi zagotavljalo ustrezne strokovne
informacije in obveznosti strokovnih služb glede primerjave
delovnih metod in postopkov.
Komisija rheni, da je potrebno pred kakršnokoli obliko
samoupravnega dogovarjanja takšne vrste izdelati temeljito
analizo varstvene zakonodaje republik in avtonomnih pokrajin ter SFR Jugoslavije, še posebej pa je potrebno zadostiti
strokovnim izhodiščem, ki so osnova za smiselno in ustrezno
usklajevanje na področju poenotenja načina varstva. Šele na
podlagi skupnih strokovnih izhodišč bo možno dogovarjanje
o skupnih sistemskih izhodiščih, upoštevaje republiško oziroma pokrajinsko suverenost in objektivno pogojene posebnosti in različnosti posameznih republik in avtonomnih pokrajin.
6. Komisija v celoti podpira mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k pobudi za sklenitev dogovora o temeljih
varstva naravnih in kulturnih dobrin Jugoslavije z osnutkom
dogovora.

INFORMACIJA
o uresničevanju zakona o pravni pomoči
Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA
PRA VOSODJE IN UPRA V O
POVZETEK
Zakon o pravni pomoči (Uradni list SRS, št. 23/79) se v preteklem
Odvetniki v službah pravne pomoči, oblikovanih kot delovnih
obdobju v določenih segmentih ni uresničeval v pričakovanem
skupnostih, zagotavljajo pravno pomoč združenim organizacijam
obsegu. Pri izvajanju nekaterih določb zakona so se pojavljala
združenega dela in delavcem v njih z vseh pravnih področij.
vprašanja, ki jih je v interesu nadaljnjega razvoja pravne pomoči
Odvetnika v Službi pravne pomoči Jesenice zagotavljata pravno
treba ustrezno razrešiti. V tej informaciji, ki je pripravljena kot
pomoč samoupravnim organizacijam in skupnostim ter delovnim
podlaga za obravnavo stanja izvajanja zakona, ugotavljamo zlasti
-ljudem in občanom z vseh pravnih področij, v primerih, ki jih
naslednje:
določa akt o ustanovitvi delovne organizacije, pravno pomoč brez. I. Pravno pomoč v SR Sloveniji zagotavljajo kot organizirane
plačno. Z vseh pravnih področij zagotavljajo pravno pomoč organioblike pravne pomoči štiri službe pravne pomoči, oblikovane kot
zacijam in fizičnim osebam tudi odvetniki posamezniki, katerih
delovne skupnosti (v SOZD ABC Pomurka od leta 1980, v SOZD
število v zadnjih letih narašča. Še vedno pa ostaja njihova neuEmona od leta 1986, v SOZD Hmezad in v DO Kovinotehna od 1. 1.
strezna regionalna razporejenost, tako da na območju sedmih
1987), ena služba pravne pomoči, organizirana kot delovna organislovenskih občin nima sedeža noben odvetnik, na območju petnajzacija (Služba pravne pomoči Jesenice, ki sta jo 1984 ustanovili
stih pa le po eden.
občini Jesenice in Radovljica), in 305 odvetnikov posameznikov.
Pravna pomoč se zagotavlja tudi na druge načine v skladu z
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zakonom. Ena od takih oblik so pravne službe v organizacijah
združenega dela, ki za organizacije opravljajo tudi pravna opravila,
ki sodijo med opravila in dejanja pravne pomoči. Diplomirani
pravniki v teh službah dajejo v določeni meri pravno pomoč tudi
delavcem v organizacijah.
Pravna pomoč delavcem pri uveljavljanju njihovih na podlagi
dela pridobljenih pravic se zagotavlja predvsem v okviru občinskih
organizacij Zveze sindikatov Slovenije. Celovita pravna pomoč se
zagotavlja v okviru Kraško obalnega sveta Zveze sindikatov, mestnih svetov Zveze sindikatov v Ljubljani in Mariboru ter Občinskega
sveta Zveze sindikatov v Novi Gorici. V Ljubljani zagotavljajo celovito pravno pomoč tudi štirje odvetniki na podlagi pogodbe z
Republiškim svetom Zveze sindikatov Slovenije. Ena osnovna
organizacija Zveze sindikatov (v Železarni Ravne) ima sklenjeno
pogodbo z odvetnikom, ki delavcem zagotavlja celovito pravno
pomoč v delovnih sporih.
Za pravno pomoč pri uveljavljanju njihovih na podlagi dela
pridobljenih pravic se delavci pogosto obračajo tudi na družbene
pravobranilce samoupravljanja in na sodišča združenega dela.
manjkrat pa zaradi prisotne kolizije interesov iščejo pravno pomoč
v teh zadevah v pravnih službah organizacij, kjer so v delovnem
razmerju.
Redna sodišča zagotavljajo pravno pomoč občanom pri uveljavljanju in varstvu njihovih pravic z brezplačnimi pravnimi nasveti in
s sestavljanjem vlog v zadevah iz sodne pristojnosti, upravni organi
pa v zadevah iz upravne pristojnosti.
Posebno obliko zagotavljanja pravne pomoči predstavlja izvajanje svetovalne dejavnosti Gospodarske zbornice Slovenije s
posebnim poudarkom na področju pravnih vprašanj ekonomskih
odnosov s tujino.
II. Ocenjujemo, da je, ob upoštevanju realnih družbenih potreb
po pravni pomoči in tudi realnih družbenih možnosti zagotavljanja
pravne pomoči, stanje zagotavljanja pravne pomoči na območju
naše republike glede na število izvajalcev celovite pravne pomoči
ter glede na število in razprostranjenost drugih oblik zagotavljanja
pravne pomoči na splošno sprejemljivo. Pravna pomoč je načeloma zagotovljena vsakemu subjektu. Vendar je stopnja zagotovljenosti pravne pomoči različna na posameznih območjih, različna
glede na določene kategorije subjektov-uporabnikov, različna pa
tudi na posameznih področjih in po kvaliteti. Ta različnost narekuje, da vsi nosilci razvoja pravne pomoči podrobneje analizirajo
stanje pravne pomoči na njihovem območju oziroma področju ter
na podlagi tega ukrepajo za zagotovitev nadaljnjega razvoja
pravne pomoči.
Pravna pomoč v okviru Zveze sindikatov Slovenije je v zadnjih
letih dosegla določen napredek, vendar je še vedno organizirana
I. UVOD
Skupščina SR Slovenije je v letu 1982 obravnavala in sprejela informacijo o uresničevanju zakona o pravni pomoči. Ob tem je priporočila
občinskim skupščinam, da pripravijo in obravnavajo oceno stanja na
področju pravne pomoči za svoje območje in na tej podlagi uskladiio
in opredelijo interese organizacij združenega dela ter drugih samoupravnih organizacij in skupnosti po pravni pomoči ter ob sodelovanju
organov pravosodja, gospodarskih zbornic, Odvetniške zbornice Slovenije in območnih zborov odvetnikov določijo njihove pravice in
obveznost! pri oblikovanju pravne pomoči. Zvezi sindikatov Sloveniie
je Skupščina priporočila, da pospeši oblikovanje ustreznejše in učinkovitejše pravne pomoči pri občinskih svetih, gospodarskim zbornica
")' ,đa delo
f organizacijami
združenega
delaslužbe
opredelijo
uskladijo
za organiziranje
specializirane
pravneinterese
pomoči ter
na
področju ekonomskih odnosov s tujino, Republiškemu sekretariatu za
pravosodje in upravo pa, da v skladu s svojimi nalogami in pristojnostmi spremlja razvoj pravne pomoči in pripravlja v sodelovanju z
Odvetniško zbornico Slovenije strokovne podlage za rešitev tistih
vprašanj ki otežkočajo ustanavljanje služb pravne pomoči in delovnih
skupnosti odvetnikov. V letu 1984 je bila Skupščina SR Sloveniie
seznanjena s stanjem na področju pravne pomoči z informacijo o
izvrševanju zakona o pravni pomoči za obdobje po oktobru 1982. leta.
ki je bila pripravljena kot dodatno informativno gradivo k predloau
zEikona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem pravobranilBistven pomen pravne pomoči, kot ga opredeljuje zakon o pravni
pomoči (Uradni list SRS, št. 23/79), je v tem, da prispeva k zagotavljanju varstva ustavnosti in zakonitosti in s tem k uresničevanju z ustavo
in zakonom določenih družbenoekonomskih in političnih odnosov ter
tako k varstvu svoboščin, pravic človeka in občana, samoupravljanja,
družbene lastnine, samoupravnih in drugih pravic samoupravnih organizacij in skupnosti. Temeljna načela, na katerih je zarajen zakon o
pravni pomoči, so:
pravna pomoč je opredeljena kot dejavnost posebnega družbenega pomena; družbena skupnost mora ustvarjati pogoje, da bo le-ta
dostopna vsem delovnim ljudem in občanom, organizacijam združenega dela ter drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim;
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tako, da delavcem zagotavlja brezplačno pravno pomoč predvsem
s sestavljanjem vlog, v manjši meri pa se jim zagotavlja celovita
pravna pomoč. Večjo pozornost bi bilo potrebno nameniti zagotavljanju pravne pomoči delavcem, ko ti še uveljavljajo svoje pravice v
postopkih pred organi organizacij združenega dela, in tako doseči,
da se bodo sporna razmerja večinoma razreševala v oraanizaciiah
samih.
V organizacijah združenega dela doslej ni bilo večjega interesa
po oblikovanju posebnih delovnih skupnosti - služb pravne
pomoči. Prednost teh služb je v tem, da bi bila zaradi koncentracije
kadrov v njih omogočena specializacija, kar bi prišlo še posebej do
izraza, če bi bilo omogočeno zagotavljanje teh storitev tudi zainteresiranim subjektom izven okvira organizacije.
Zaenkrat niso podani ugodni pogoji za ustanavljanje manjših
delovnih organizacij služb pravne pomoči. To vprašanje bi bilo
treba rešiti v zvezi s pripravami sprememb in dopolnitev zakona o
združenem delu v sklopu ustreznejše zakonske ureditve pogojev
za ustanavljanje in delovanje manjših delovnih organizacij.
III. Za nadaljnji razvoj pravne pomoči je potrebno zagotoviti, da
bo pravna pomoč v skladu z družbenim razvojem dostopna in
zagotovljena vsem samoupravnim organizacijam in skupnostim ter
delovnim ljudem in občanom in sicer kot celovita, kvalitetna ter v
skladu s potrebami specializirana.
Za doseganje družbenih ciljev in namena pravne pomoči je
potrebno zagotoviti zlasti naslednje:
- občine naj odgovorneje kot doslej izvajajo vlogo, ki jim jo daje
zakon o pravni pomoči; posebno pozornost naj posvetijo zagotavljanju pravne pomoči občanom, ki cene storitev pravne pomoči ne
zmorejo plačati;
- pravno pomoč delavcem pri uveljavljanju njihovih na podlagi
dela pridobljenih pravic je potrebno v skladu s programskimi
usmeritvami Zveze sindikatov Slovenije še naprej razvijati v tej
organizaciji;
- zagotavljanje celovite pravne pomoči naj bo organizirano
tako, da bo omogočeno opravljanje odvetniške dejavnosti ob
hkratni racionalni organizaciji;
- za zagotovitev ustreznejših pogojev za ustanavljanje služb
pravne pomoči bi bilo smotrno racionalizirati postopek ustanavljanja delovnih organizacij, racionalizirati tudi samo njihovo delovanje (v okviru sprememb in dopolnitev zakona o združenem delu);
- v skladu s potrebami družbenega razvoja je potrebno zagotoviti pogoje za večjo specializacijo odvetniških storitev.
Za zagotovitev nadaljnjega razvoja pravne pomoči kot enega od
elementov varstva ustavnosti in zakonitosti niso potrebne spremembe temeljnih načel zakona o pravni pomoči. Potrebno pa je
proučiti posamezne določbe zakona z vidika njihove ustreznosti.
... Posekibno
pri sama
zagotavljanju
pomoči
ima
občina,
je poodgovornost
zakonu dolžna
ali skupnopravne
z drugimi
občinami
zagotoviti pravno pomoč;
- pravna pomoč se zagotavlja z organiziranimi oblikami pravne
pomoči (službe pravne pomoči, ki se oblikujejo kot delovne skupnosti
ali organizirajo kot delovne organizacije, delovne skupnosti odvetnikov in odvetniki, ki opravljajo odvetniško dejavnost z osebnim delom
samostojno kot poklic), v katerih dajejo pravno pomoč odvetniki;
- organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije
in skupnosti morajo delavcem in delovnim ljudem zagotavljati brezplačno pravno pomoč z dajanjem pravnih nasvetov in sestavljanjem
vlog, kadar ti pred organi teh organizacij uveljavljajo svoje na podlagi
dela pidobljene pravice (takoimenovana minimalna pravna pomoč); te
organizacije in skupnosti ter družbenopolitične in druge družbene
organizacije ter društva pa lahko zagotavljajo svojim delavcem in
članom tudi celovito pravno pomoč pri uveljavljanju njihovih na podlagi dela pridobljenih pravic;
- odvetnik in druga oseba, ki daje pravno pomoč, je pri tem neodvisna in samostojna in jo daje v skladu z ustavo, zakonom in samoupravnimi splošnimi akti ter načeli socialistične morale;
- samoupravno organiziranje nosilcev pravne pomoči (Odvetniška
moč^'03 ^'0ven^8' °bm°čn' zbori odvetnikov, združenja pravne poZakon o pravni pomoči se v preteklem obdobju v določenih segmentih ni uresničeval v pričakovanem obsegu. Zlasti to velja glede ustanavljanja in razvoja posameznih organiziranih oblik pravne pomoči Pri
izvajanju nekaterih določb zakona so se pojavljala vprašanja, ki jih
obravnavamo v tej informaciji in ki jih je v interesu nadaljnjega razvoja
pravne pomoči treba ustrezno razrešiti. Informacija je pripravljena kot
podlaga za obravnavo stanja izvajanja zakona ter kot osnova za opredelitev, ali in v katerih določbah bi bilo potrebno zakon o pravni
pomoči zaradi nadaljnjega razvoja pravne pomoči spremeniti oziroma
dopolniti, zlasti pa tudi za opredelitev o tem, na katerih ožjih področjih
je treba pravno pomoč v nadaljnjem obdobju poudarjeno razvijati.
Informacija je pripravljena na podlagi zbranih podatkov in poročil
z rn ce
cDtrof
b? obstoječih
' Slovenije,
Gospodarske
zbornice
v SR
Sloveniji,
služb
pravne pomoči
terSlovenije,
pravnih občin
služb
nekaterih večjih organizacij združenega dela, podatkov Zveze sindikata Slovenije ter- na podlagi drugih podatkov, ki se evidentirajo v
Republiškem sekretariatu za pravosodje in upravo v okviru spremljanja
stanja in razreševanja problemov na področju pravne pomoči.
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II. STANJE ZAGOTAVLJANJA PRAVNE POMOČI
1. Zagotavljanje pravne pomoči z organiziranimi
oblikami pravne pomoči
Pravna pomoč v SR Sloveniji se zagotavlja z organiziranimi oblikami,
določenimi z zakonom'. Pravno pomoč zagotavljajo štiri službe pravne
pomoči, oblikovane kot delovne skupnosti, ena služba pravne pomoči,
organizirana kot delovna organizacija in 305 odvetnikov, ki odvetniško
dejavnost opravljajo z osebnim delom samostojno kot poklic (v nadaljevanju: odvetniki posamezniki). Ni pa ustanovljena nobena delovna
skupnost odvetnikov.
Posebna delovna skupnost za zagotavljanje pravne pomoči (v skladu
z 31. členom zakona o pravni pomoči) je bila oblikovana leta 1980 v
SOZD ABC Pomurka. Pravno pomoč v njej zagotavlja pet odvetnikov.
Leta 1985 je bila oblikovana takšna posebna delovna skupnost v SOZD
Emona, kjer zagotavljajo pravno pomoč trije odvetniki. V letu 1986 je
bila oblikovana služba pravne pomoči kot delovna skupnost v SOZD
Hmezad. Pravno pomoč v tej službi zagotavljajo od 1. 1. 1987 trije,
odvetniki. S 1. 1. 1987 je bila oblikovana posebna delovna skupnost
služba pravne pomoči tudi v DO Kovinotehna v Celju. Sprožen je tudi '
postopek za vpis njenih delavcev v imenik odvetnikov.
Odvetniki v službah pravne pomoči, oblikovanih kot delovnih skupnostih, zagotavljajo pravno pomoč organizacijam združenega dela, ki
so statusno povezane v SOZD, ter delavcem v teh združenih organizacijah. Pravno pomoč zagotavljajo z vseh pravnih področij.
Službo pravne pomoči Jesenice, organizirano kot delovno organizacijo (v skladu z 32. členom zakona o pravni pomoči), sta v začetku leta
1984 ustanovili občini Jesenice in Radovljica. Služba je bila konstituirana sredi leta 1985, v oktobru tega leta pa sta delavca, ki dajeta
pravno pomoč, pridobila status odvetnika. Služba pravne pomoči
zagotavlja pravno pomoč samoupravnim organizacijam in 2skupnostim
ter delovnim ljudem in občanom z vseh pravnih področij. V skladu z
določbami akta o ustanovitvi te delovne organizacije zagotavlja služba
brezplačno? pravno pomoč občanom, ki zaradi slabega premoženjskega stanja stroškov pravne pomoči ne zmorejo. V skladu z ustanovitvenim aktom so brezplačne tudi vse informacije in nasveti strankam.
Stroške brezplačne pravne pomoči krijeta ustanoviteljici. Brezplačna
pravna pomoč se je doslei največkrat zagotavljala v preživninskih in
razveznih zadevah, pa tudi v nepravdnih zadevah in v zadevah varstva
pravic delavcev.
V zadnjih letih iz leta v leto narašča število odvetnikov posameznikov
(od 246 leta 1983 na 274 leta 1985 in 305 leta 1987). Še vedno obstaja
določena neustrezna regionalna razporejenost odvetnikov posameznikov," saj jih ima kar 39% sedež v mestu Ljubljana, 11% v mestu
Mariboru, ostalo pa odpade na druge kraje v SR Sloveniji. Pri tem na
območju sedmih občin (Cerknica, Hrastnik, Idrija, Litija, Logatec,
Mozirje, Zagorje ob Savi) nima sedeža niti en odvetnik, na območju
petnajstih (Črnomelj, Dravograd, Grosuplje, Ilirska Bistrica, Kočevje,
Laško, Metiika, Ormož, Postojna, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem,
Ribnica, Sežana, Tolmin, Tržič) pa le eden.
Največ odvetnikov je bilo v obdobju zadnjih treh let vpisanih iz vrst
nosilcev pravosodnih funkcij (37) ter iz združenega dela (36), manjši
del (18) pa iz vrst odvetniških pripravnikov. Tudi v letu 1987 se za
samostojno opravljanje
odvetniške dejavnosti usposablja le 22 odvetniških pripravnikov,5 od tega 13 v mestu Ljubljana.
Odvetniki posamezniki zagotavljajo pravno pomoč delovnim ljudem
in občanom. Letno
nudi v povprečju celovito pravno pomoč odvetnik
posameznik 1776 fizičnim in civilno-pravnim osebam. Zagotavljajo pa
jo tudi organizacijam združenega dela (tudi takšnim, ki imajo sicer
svoje pravne službe) ter drugim samoupravnim
organizacijam in skupnostim. V povprečju zastopa en odvetnik 76 družbenih pravnih oseb.
Pravno pomoč zagotavljajo odvetniki posamezniki z vseh pravnih
področjih.
2. Zagotavljanje pravne pomoči z drugimi
oblikami
Pravna pomoč se razen z organiziranimi oblikami pravne pomoči
zagotavlja tudi na druge načine v skladu z zakonom o pravni pomoči.
Ena od takih oblik so pravne službe v organizacijah združenega dela,
ki za organizacije opravljajo tudi pravna opravila, ki sodijo med opravila in dejanja pravne pomoči. Pravne službe so oblikovane predvsem v
večjih organizacijah združenega
dela s področja gospodarstva, v manjših pa največkrat ne7, zlasti pa tudi ne v organizacijah s področij
družbenih dejavnosti. Diplomirani pravniki v teh pravnih službah
dajejo v določeni meri pravno pomoč tudi delavcem v organizaciji
združenega dela v obliki pravnih nasvetov in s sestavljanjem vlog.
Vendar je pri tem potrebno ugotoviti, da delavci, kadar gre za uveljavljanje njihovih na podlagi dela pridobljenih pravic (in so v spornem
razmerju z organizacijo združenega dela oziroma z ostalimi združenimi delavci), večinoma zaradi bojazni, da jim pravna pomoč ne bo
dana nepristransko, le-te ne iščejo znotraj organizacije združenega
dela.
Pravna pomoč delavcem pri uveljavljanju njihovih na podlagi dela
pridobljenih pravic se zagotavlja predvsem v okviru organizacij Zveze
sindikatov Slovenije. Na podlagi stališč o pravni pomoči in načinu
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organiziranja pravnih služb pri občinskih svetih Zveze sindikatov Slovenije (sprejetih leta 1981 in dopolnjenih leta 1982) je bila organizirana
pravna pomoč v vseh občinskih svetih Zveze sindikatov, razen v enem
(Grosuplje). Celovita pravna pomoč, to je pravna pomoč, ki obsega vsa
opravila in dejanja pravne pomoči, se zagotavlja v okviru Kraško
obalnega sveta Zveze sindikatov, mestnih svetov Zveze sindikatov v
Ljubljani in Mariboru ter Občinskega sveta Zveze sindikatov v Novi
Gorici. V Ljubljani zagotavljajo celovito pravno pomoč tudi štirje odvetniki na podlagi pogodbe z Republiškim svetom Zveze sindikatov Slovenije. V 40 občinskih svetih je pravna pomoč organizirana pogodbeno z
v večini primerov diplomiranimi pravniku s pravosodnim izpitom in v 6
primerih z odvetnikom. V Medobčinskem svetu Zveze sindikatov v
Zasavju nudi pravno pomoč pravnik. V štirih občinskih svetih (Ribnica,
Ravne na Koroškem, Dravograd in Radlje ob Dravi) se nudi pravna
pomoč v okviru pravne pomoči pri skupščini občine, v. občinskem
svetu v Krškem pa nudi pravno pomoč vodstvo občinskega sveta. Ena
osnovna organizacija Zveze sindikatov (v Železarni Ravne) ima sklenjeno pogodbo z odvetnikom, ki delavcem zagotavlja celovito pravno
pomoč v delovnih sporih.
Po podatkih za ieto 1985 je bila pravna pomoč s strani Zveze
sindikatov nudena 10.266 delavcem, od tega dobri polovici (5589) s
strani odvetnikov pri Republiškem svetu Zveze sindikatov Slovenije,
3143 delavcem s strani mestno in regijsko zagotovljene
pravne
pomoči, ostalo pa v občinskih svetih Zveze sindikatov.8 Pravna pomoč
je bila največkrat nudena s področja osebnih dohodkov (v 2130 primerih), v zvezi z uveljavljanjem pravic iz socialnega varstva (v 1710
primerih), v zvezi s sklenitvijo in prenehanjem delovnega razmerja (v
1346 primerih) ter v zvezi z razporeditvijo delavcev (v 383 primerih) in
disciplinskimi postopki (v 919 primerih).
Od skupnega števila 10.266 je bilo za njih v 1685 (16,6%) primerih
pismeno posredovano, od tega pa je bilo pred sodišči združenega dela
sproženih 768 sporov (7,8%).
Za pravno pomoč pri uveljavljanju njihovih na podlagi dela pridobljenih pravic se delavci pogosto obračajo tudi na.družbene pravobranilce
samoupravljanja, ki letno nudijo pravne nasvete s tega področja okroa
4000 delavcem.
Pravno pomoč delavcem zagotavljajo tudi sodišča združenega dela v
obliki pravnih nasvetov in s sestavljanjem vlog. Tako je npr. Sodišče
združenega dela v Ljubljani, ki vodi evienco zagotavljanja pravne
pomoči, le-to nudilo 791 strankam v letu 1985 (sestavljene so bile 204
pismene vloge), v prvi polovici leta 1986 pa 434 strankam (sestavljenih
je bilo 81 pismenih vlog).
Podatki o obsegu zastopanja delavcev v delovnih sporih pred sodišči
združenega dela s strani odvetnikov oziroma drugih pooblaščenih
oseb, ki zagotavljajo delavcem celovito pravno pomoč, se statistično
ne spremljajo. Sodišče združenega dela v Ljubljani ocenjuje, da
zajema to zastopanje okrog 30-40% od skupnega števila obravnavanih delovnih sporov (skupna udeležba odvetnikov v postopkih pred
tem sodiščem se ocenjuje na 60-80%), druga, predvsem manjša,
sodišča združenega dela pa ugotavljajo, da so delavci, razen v odškodninskih spornih zadevah, večinoma brez celovite pravne pomoči.
Redna sodišča zagotavljajo pravno pomoč občanom pri uveljavljanju in varstvu njihovih pravic v zadevah iz njihove pristojnosti. Pravno
pomoč zagotavljajo z brezplačnimi pravnimi nasveti, z drugimi opravili
in dejanji pa v obsegu, kot ga določajo procesni predpisi. Sestavljajo
pogodbe, za katere se zahteva sodna oblika, dajejo pa tudi pravno
pomoč socialno ogroženim občanom, za katere je očitno, da ne bi
zmogli stroškov pravne pomoči pri odvetniku. Letno enote enega
temeljnega sodišča v SR Sloveniji .nudijo pravno pomoč nekaj tisoč
občanom.
V zadevah iz upravne pristojnosti zagotavljajo pravno pomoč z
dajanjem pravnih nasvetov, v skladu s procesnimi predpisi tudi s
sestavljanjem vlog, upravni organi.
Brezplačno pravno pomoč občanom, ki zaradi slabega premoženjskega stanja teh stroškov ne morejo plačevati, zagotavljajo razen
občin Jesenice in Radovljica še nekatere druge občine v SR Sloveniji,
in sicer tako, da sklepajo pogodbe z odvetniki posamezniki. Na podlagi
teh pogodb občine krijejo stroški pravne pomoči navedenim občanom
v določenih osnovnih zadevah, največkrat pa delno (npr. le za pravne
nasvete, ne pa tudi za zastopanje pred sodišči). Na tak način zagotavljajo pravno pomoč npr.9 občine Idrija, Hrastnik (diplomiran pravnik s
pravosodnim izpitom), Slovenj Gradec, Šmarje pri Jelšah, Šentjur pri
Celju in Žalec.
Posebno obliko zagotavljanja pravne pomoči predstavlja izvajanje
svetovalne dejavnosti Gospodarske zbornice Slovenije10 na različnih
pravnih področjih s posebnim poudarkom na področju pravnih vprašanj ekonomskih odnosov s tujino. Vsebina in oblika svetovalne dejavnosti na tem področju je različna glede na naravo predmeta, dejavnost,
velikost in kadrovsko opremljenost organizacij združenega dela.
Pravna pomoč obsega sodelovanje zborničnih strokovnjakov v obliki
priprave osnutkov pogodb, sodelovanja pri razgovorih, vodenja sodnih
postopkov in sestave vlog predvsem pri pogodbah o višjih oblikah
gospodarskega sodelovanja s tujino, kjer zbornica sodeluje praktično
pri vsaki pogodbi, ki jo sklepajo organizacije združenega dela iz
Slovenije. Tako je Gospodarska zbornica v letu 1985 sodelovala pri
sklepanju 111 pogodb, v letu 1986 pri sklepanju 107 pogodb, večinoma
s področja dolgoročne proizvodne kooperacije (89 oziroma 94).
Poudariti je potrebno tudi dajanje pravne pomoči zbornice pri obrambi
slovenskih izvoznikov v večini od v zadnjem času odprtih protidumpinških postopkov organov EGS, ZDA in Avstralije ter strokovno in operapriloga poročevalca

tivno pomoč pri izterjavi nekaterih velikih terjatev slovenskih organizacij v tujini. Vzporedno s svetovno dejavnostjo se izvaja za področje
ekonomskih odnosov s tujino tudi izobraževalna" dejavnost. Zbornica
pripravlja tudi vzpostavitev informacijskega sistema glede pravnih
vprašanj zunanjetrgovinskega poslovanja in se s tem vključuje v celovit
projetk pravnega informacijskega sistema v SR Sloveniji.
Gospodarska zbornica nudi pravno pomoč organizacijam združenega dela tudi na drugih področjih, zlasti pri urejanju družbenoekonomskih odnosov združevanja dela in sredstev na osnovah skupnega
prihodka, skupnega dohodka in svobodne menjave dela, vprašanjih
samoupravne organiziranosti organizacij združenega dela in drugih
samoupravnih organizacij in skupnosti, urejanju odnosov na trgu
združevanju samostojnega osebnega dela z družbenim ipd.
Pravna pomoč se zagotavlja tudi v številnih drugih oblikah, kot npr. s
pravnimi nasveti preko sredstev javnega obveščanja, v okviru raznih
društev in združenj ipd.
3. Drugi vidiki izvajanja zakona
Kot pomemben element urejanja družbenoekonomskega položaia
odvetnikov |e bila leta 1984 sprejeta tarifa za storitve pravne pomoči s
katero se določa cena posameznih storitev pravne pomoči oziroma
povračilo za vloženo delo v skladu z osnovami in merili, določenimi v
družbenem dogovoru o merilih za vrednotenje storitev pravne pomoči
(ki so ga v letu 1981 sklenili Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
območni zbori odvetnikov in občinske skupščine). S tem je bila postavljena boljša podlaga za zagotavljanje ustreznega družbenoekonomskega položaja odvetnikov. Tarifa predstavlja pretežni del podlage za
zagotavljanje dohodka odvetnikov posameznikov, del pa se zagotavlja
po elementih svobodne menjave dela. V povprečju en odvetnik posameznikzagotavlja pravno pomoč trem12 družbenopravnim osebam na
podlagi pogodbe, s katero uporabnik in izvajalec pravne pomoči urejata medsebojne odnose. Pač pa se po elementih svobodne menjave
dela pretežno pridobiva dohodek v oblikovanih delovnih skupnostih —
službah pravne pomoči.
Odvetniki v službah pravne pomoči in odvetniki posamezniki so
Združeni in samoupravno organizirani v Odvetniški zbornici Slovenije
ter v okviru nje v regijsko oblikovanih območnih zborih odvetnikov
Območni zbori odvetnikov oziroma Odvetniška zbornica Slovenije
opravlja poleg zakonsko in statutarno opredeljenih nalog tudi naloge
ki bi Jih po zakonu o pravni pomoči morala opravljati združenja pravne
pomoči, ki niso ustanovljena.
Ustanovitev združenja pravne pomoči je glede na zakonske določbe
(ol. 55. člen zakona o pravni pomoči) vezana na oblikovanje ustreznega števila družbeno organiziranih oblik pravne pomoči (služb
pravne pomoči kot delovnih organizacij oz. delovnih skupnosti ali
delovnih skupnosti odvetnikov), ki pa po naši oceni še ni doseženo na
nobenem območju, kjer te organizirane oblike pravne pomoči že
delujejo. Po predhodni določbi tretjega odstavka 74. člena zakona se
torej zaenkrat naloge združenj pravne pomoči v celoti uresničujejo po
območnih zborih odvetnikov, ki so oblikovani po območjih temeljnih
sodišč. Za opravljanje nalog združenj pravne pomoči pa območni zbori
odvetnikov niso ustrezno organizirani (nimajo organizacijskih aktov in
sredstev, ki jih zakon predvideva za združenja pravne pomoči), kar je
razlog, da se njihova dejavnost praviloma omejuje na področje organizacijske narave (oblikovanje tarife za storitve pravne pomoči, dejanje
mnenj o izpolnjevanju določenih pogojev za vpis v imenik odvetnikov
ipd.).
III. OCENA STANJA
Zakon o pravni pomoči daje široke možnosti zagotavljanja pravne
pomoči tako z vidika organizacijskih oblik dajanja pravne pomoči kot z
vidika različnosti družbenih subjektov, ki so nosilci pravic in obveznosti na področju razvoja pravne pomoči.
Uresničevanje zakona je v realnih družbenih okvirih vezano na dvoje
poglavitnih trendov, ki delujeta na stopnjo zagotovljenosti pravne
pomoči v nasprotujočih si smereh. Na eni strani so potrebe po pravni
pomoči povezane z normativno preobsežnim in po sprejetih družbenih
ocenah prezapletenim pravnim sistemom. Po drugi strani pa so možnosti zagotavljanja pravne pomoči vezane na realne ekonomske možnosti tako družbe v celoti kot posameznih vrst subjektov, ki naj pravno
pomoč bodisi zagotavljajo, bodisi uporabljajo. Ugotoviti moramo, da v
preteklem obdobju, na katero se ta informacija nanaša, noben od teh
trendov na splošno stopnjo zagotovljenosti pravne pomoči ni vplival
ugodno. Obseg in število pravnih norm bi morali spraviti v okvire, ki bi
bili družbeno potrebni in racionalni, kar bi pozitivno vplivalo tudi na
obseg potreb po pravni pomoči. V preteklem obdobju so šli trendi na
tem področju prej v obratno smer kot pa v smer racionalizacije pravnega sistema. K temu prispeva tudi dejstvo (ki je lahko vzrok in hkrati
posledica takšnih trendov), da številni samoupravni in drugi subjekti
premalo vestno in odgovorno izpolnjujejo oziroma ne izpolnjujejo
svojih pravic, obveznosti in odgovornosti v skladu s pozitivnimi predpisi, kar povečuje tudi potrebe po pravni pomoči. Ekonomske možnosti zagotavljanja pravne pomoči so se pomembno zmanjšale spričo
omejevanja rasti porabe in spričo realnega padca dohodka številnih
samoupravnih organizacij in skupnosti, pa tudi individualnih uporabnikov pravne pomoči. To negativno vpliva po eni strani na možnost
vzpostavljanja določenih organizacijskih oblik pravne pomoči, na
drugi strani pa na stopnjo dostopnosti pravne pomoči v primerih, ko je
zanjo treba prispevati določeno odmeno.
priloga poročevalca

Ob upoštevanju realnih družbenih potreb po pravni pomoči in tudi
realnih družbenih možnostih zagotavljanja pravne pomoči lahko ocenimo, da je stanje zagotavljanja pravne pomoči na območju naše
republike glede na število izvajalcev celovite pravne pomoči (odvetnikov) ter glede na število in razprostranjenost drugih oblik zagotavljanja
pravne pomoči (pravne službe, pravna pomoč pri organizacijah sindikata, svetovalna služba Gospodarske zbornice Slovenije, pravna
pomoč pri sodiščih in drugih državnih organih ter v samoupravnih
organizacijah in skupnostih ipd.) na splošno sprejemljivo ter da je
pravna pomoč načeloma zagotovljena vsakemu subjektu, ki jo v določenih okoliščinah potrebuje.
Ob tej splošni oceni pa je treba ugotoviti, da je stopnja zagotovljenosti pravne pomoči različna na posameznih območjih. Delni pokazatelj
tega je tudi regionalna razporeditev odvetnikov posameznikov. Pri tem
je potrebno ugotoviti, da število odvetnikov narašča bolj ravno v krajih
kjer je njihova koncentracija že sedaj velika. Iz poročil občin izhajajo
na eni strani ugotovitve, da stanje zagotavljanja pravne pomoči na
njihovem območju ni v celoti zadovoljivo, na drugi strani pa nemalo
slovenskih občin ocenjuje, da je zagotavljanje pravne pomoči na
njihovem območju glede na obstoječe družbene razmere dokaj dobro
in ustrezno. Vendar se ni mogoče strinjati s takšnimi ocenami, kadar
občine (kot npr. Idrija, Ribnica 3, Cerknica) menijo, da ob zagotavljanju
pravne pomoči v obliki nasvetov in sestavljanja vlog na njihovem
območju ni dodatnih potreb po organiziranih oblikah pravne pomoči,
čes da zadošča, če celovito pravno pomoč zagotavlja en odvetnik iz
drugega kraja npr. enkrat tedensko ali celo enkrat mesečno. Takšne
ocene občin so povezane tudi z ugotovitvami, da občina doslej ni
nastopala kot pobudnik za organiziranje pravne pomoči, ker iz organizacij združenega dela, krajevnih skupnosti in samoupravnih interesnih
skupnosti v tej smeri ni bilo pobud, iz česar sklepajo, da je zagotavljanje pravne pomoči v teh sredinah v sedanjih oblikah zadovoljivo.
Menimo, da takšne ocene in stališča občin izhajajo iz napačnega
pojmovanja oz. nerazumevanja vloge občine, ki jo ta ima na področju
zagotavljanja pravne pomoči. V skladu z zakonom o pravni pomoči
(tretji odstavek 3. člena), ki zavezuje občino, da sama ali v sodelovanju
z drugimi občinami zagotovi pravno pomoč, mora biti občina tista, ki
ugotavlja in spremlja stanje zagotavljanja pravne pomoči in na podlagi
njegove kritične presoje nastopa predvsem kot prvi pobudnik organiziranja pravne pomoči in v sodelovanju s samoupravnimi organizacijami
in skupnostmi zagotavlja materialne, kadrovske in druge pogoje za
njeno delovanje. Zato kljub že navedenim družbenoekonomskim možnostim, ki v določeni meri določajo okvire pravne pomoči, ocenjujemo
da občine niso bile vedno (oziroma ne vse) sposobne izpeljati vloge iri
odgovornosti, ki jim jo je zakon o pravni pomoči naložil za zagotovitev
pravne pomoči na njihovem območju.
Poleg regionalno različne razporeditve pravne pomoči v republiki je
različna stopnja zagotavljanja pravne pomoči tudi glede na določene
kategorije subjektov - uporabnikov, različna pa je tudi na posameznih
področjih. Kot pozitivna ocenjujemo prizadevanja Gospodarske zbornice Slovenije za zagotavljanje pravne pomoči na področju ekonomskih odnosov s tujino, ki so odraz potreb v organizacijah združeneoa
dela^Memmo, da bi morali tudi na drugih področjih na podlagi ugotovljenih potreb po pravni pomoči prizadevanja usmeriti v večjo specializacijo pravne pomoči, saj sedanje stanje na tem področju na ustreza
več potrebam družbenega razvoja. To zaostajanje je po naši oceni
posledica dejstva, da individualni nosilci pravne pomoči - odvetniki
posamezniki - praviloma nimajo močnejšega interesa za specializirano dejanje pravne pomoči na določenem ožjem pravnem področju
ker jim to ne zagotavlja socialne varnosti. Druge oblike pravne pomoči
v katerih pa bi bila specializacija mogoča, kot npr. delovne organizacije, pa se doslej niso organizirale iz drugih razlogov.
Specializacija je eden od elementov kvalitete pravne pomoči, katere
stopnja je prav tako različna. Zato bo potrebno razvoj pravne pomoči
usmeriti tudi v večjo strokovnost in specializiranost, pravno pomoč pa
v skladu s tem organizirati tako, da bo zagotovljena rast takšne kvalitete saj bo le tako v celoti in učinkovito lahko opravljala svojo funkcijo.
Glede na navedene razlike v stopnji zagotovljenosti pravne pomoči
samoupravnim organizacijam in skupnostim ter delovnim ljudem in
občanom menimo, da bi morali vsi nosilci razvoja pravne pomoči
podrobneje analizirati stanje pravne pomoči na njihovem območiu
oziroma področju ter na podlagi tega ukrepati za zagotovitev nadaljnjega razvoja pravne pomoči.
Ob navedenem menimo, da je potrebno opozoriti tudi na poiav
zakotnega pisastva, za katerega je značilno, da ga uradno ne beležimo
v večjem obsegu, vendar pa tako odvetniki kot sodišča posredno
ugotavljajo, da ta pojav obstaja. Ocenjujemo, da le s kazenskim pregonom ki je v teh primerih izredno težak (dokazovanje, da se nekdo »za
plačilo ukvarja s tem«), tega pojava ne bo možno izkoristiti, pač pa
lahko k njegovemu odpravljanju bistveno pripomore razvita kvalitetna
in dostopna pravna pomoč.
V zvezi z zagotavljanjem pravne pomoči delavcem pri uveljavljanju
njihovih na podlagi dela pridobljenih pravic, ki je eno od poudarjenih
področij pravne pomoči, ocenjujemo, da ta še vedno ni zagotovljena v
zadostni meri.
'
Dosedanje izkušnje kažejo, da zagotavljanje tekoimenovane minimalne pravne pomoči (7. člen zakona o pravni pomoči) v organizacijah
Združenega dela ne poteka v skladu s pričakovanji zakona, saj delavci
pri uveljavljanju na podlagi dela pridobljenih pravic večinoma zaradi
nezaupanja niti ne iščejo pravne pomoči znotraj organizacije. Zaradi
obstoječe kolizije interesov delavca, ki uveljavlja svoje pravice, in
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ostalih delavcev oziroma organizacije, s katero je delavec v spornem
razmerju, diplomirani pravniki v organizacijah združenega dela ne
morejo hkrati zagotavljati pravne pomoči delavcu in opravljati opravil
pravne pomoči za organizacijo. To velja še toliko bolj za zagotavljanje
celovite pravne pomoči delavcu pri uveljavljanju na podlagi dela pridobljenih pravic v skladu z 8. členom zakona o pravni pomoči. Iz istih
razlogov tudi odvetniki v službah pravne pomoči, oblikovanih kot
delovnih skupnostih, ne morejo zagotavljati hkrati pravne pomoči
delavcu, ki uveljavlja na podlagi dela pridobljene pravice, in organizaciji združenega dela. Pač pa lahko tako diplomirani pravniki v pravnih
službah organizacij kot odvetniki v delovnih skupnostih veliko prispevajo k preprečevanju nastanka spornih razmerij s svojim prispevkom
pri pravnem urejanju razmerij v organizacijah združenega dela.
Glede na navedeno menimo, da je še toliko pomembnejši nadaljnji
razvoj pravne pomoči v organizacijah Zveze sindikatov Slovenije. Ocenjujemo, da je pravna pomoč v okviru Zveze sindikatov Slovenije v
zadnjih letih dosegla določen napredek, vendar moramo hkrati ugotoviti, da je še vedno organizirana večinoma tako, da delavcem zagotavlja brezplačno pravno pomoč predvsem z nasveti oz. s sestavljanjem
vlog, v manjši meri pa se jim zagotavlja celovita brezplačna pravna
pomoč pri uveljavljanju na podlagi dela pridobljenih pravic, čeprav
tudi podatki o zagotavljanju pravne pomoči potrjujejo, da se delavci
veliko večkrat obračajo po pravno pomoč tja, kjer je le-ta stalno in
bolje organizirana in celovita. Menimo, da bo potrebno večjo pozornost nameniti zagotavljanju pravne pomoči delavcem, ko ti še uveljavljajo svoje pravice v postopkih pred organi organizacij združenega
dela, in tako doseči, da se bodo sporna razmerja večinoma razreševala
v organizacijah samih in brez posredovanja sodišč.
V zvezi z zagotavljanjem pravne pomoči v organizacijah Zveze sindikatov menimo, da je pomemben še en vidik, in sicer, da lahko celovito
pravno pomoč delavcu pri uveljavljanju na podlagi dela pridobljenih
pravic v skladu z zakonom o pravni pomoči zagotavlja samo oseba, ki
izpolnjuje vse pogoje, ki se zahtevajo za odvetnika (zato npr. te pravne
pomoči ne more nuditi pravnik) in se je tudi dolžna ravnati po vseh
določbah zakona, ki veljajo za odvetnika. Z vidika teh načelnih zahtev
bi bilo po naši oceni ustrezno dograjevati organiziranost pravne
pomoči v organizacijah Zveze sindikatov". Skladna z navedenim so tudi
stališča in usmeritve za delovanje pravne pomoči v Zvezi sindikatov
Slovenije, ki jih je Predsedstvo Republiškega sveta Zveze sindikatov
Slovenije sprejelo v januarju letošnjega leta.
Ob sprejemu zakona o pravni pomoči se je pričakovalo, da se bodo
široko uveljavile službe pravne pomoči, oblikovane kot delovne skupnosti. Vendar ugotavljamo, da v organizacijah združenega dela (kjer
obstajajo ekonomske možnosti za njihovo oblikovanje) doslej ni bilo
večjega interesa po oblikovanju teh posebnih delovnih skupnosti.
Ocenjujejo namreč, da s sedanjimi oblikami (pravne službe oziroma
sodelovanje z odvetniki posamezniki) v celoti zadovoljujejo potrebe po
pravni pomoči, oblikovanje posebne delovne skupnosti pa ob večjih
stroških in dodatnem administrativnem delu ne predstavlja bistveno
večje kvalitete. S takšnimi ocenami se z vidika zagotavljanja pravne
pomoči organizacijam združenega dela do določene mere lahko strinjamo. Ob tem pa je treba ugotoviti, da imajo te službe pravne pomoči
z vidika zagotavljanja pravne pomoči delavcem, razen v primerih, ko
zaradi kolizije interesov to ni možno, določene prednosti, ker odvetniki
v teh službah lahko zagotavljajo delavcem celotivo pravno pomoč v
njihovih drugih pravnih zadevah. Prednost teh služb pa je po našem
mnenju tudi v tem, da bi bila v njih zaradi koncentracije kadrov
omogočena specializacija. Slednje bi še posebej prišlo do izraza, če bi
bilo omogočeno nuđenje specializiranih storitev tudi zainteresiranim
subjekom izven okvira organizacije (kar bi pomenilo preseganje sedanje določbe drugega odstavka 31. člena zakona o pravni pomoči).
Verjetno bi bil v takšnem primeru podan tudi večji interes organizacij
združenega dela za organiziranje služb pravne pomoči. Oblikovanje
treh delovnih skupnosti služb pravne pomoči v zadnjih dveh letih po
našem mnenju kaže določen napredek, ki bi mu morali omogočati
nadaljnji razvoj.
Po sprejemu skupščinskih sklepov v letu 1982 so potekale številne
aktivnosti, ki naj bi pripeljale do ustanovitve služb pravne pomoči kot
delovnih organizacij v okviru regij, ustanovljena pa je bila le ena.
Menimo, da so utemeljene ocene skupščin občin," po katerih ustanovitev teh delovnih organizacij v sedanjih družbenoekonomskih razmerah ni smotrna. Takšne ocene izhajajo tako iz razlogov finančne narave
(predvsem zagotovitev dokaj visokih sredstev za ustanovitev in začetek
delovanja), kakor tudi iz razloga dolgotrajnega postopka ter pogojev,
ki jih zakon o združenem delu zahteva za ustanovitev in delovanje
delovne organizacije. Za ustanovitev delovne organizacije je potrebno
pripraviti elaborat o družbenoekonomski opravičenosti, zagotoviti
začetna sredstva za ustanovitev in delovanje, izpeljati postopek ustanavljanja in konstituiranja (priprava tudi vseh samoupravnih splošnih
aktov), kar vse pomeni bistveno več sredstev in časa v primerjavi s
sredstvi in časom, ki so potrebna za začetek delovanja individualne
odvetniške pisarne. Takšne razlike pa se nadaljujejo tudi v samem
delovanju. Zato moramo ob dejstvu, da veljavni predpisi enako kot
večje obravnavajo tudi najmanjše delovne organizacije, ugotoviti, da bi
se cena storitev pravne pomoči, ki bi jo dajale službe pravne pomoči,
organizirane kot delovne organizacije, nujno morala razlikovati od
cepe, po kateri dajejo pravno pomoč odvetniki posamezniki, ker poslovanje delovne organizacije glede na zahtevnost predpisov zahteva več
režijskih stroškov kot poslovanje odvetnika posameznika. Zaenkrat
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torej niso podani ugodni pogoji za ustanavljanje manjših delovnih
organizacij služb pravne pomoči. To vprašanje bi bilo treba v zvezi s
pripravami sprememb in dopolnitev zakona o združenem delu rešiti v
sklopu ustreznejše zakonske ureditve pogojev za ustanavljanje in
organiziranost manjših delovnih organizacij. Ne glede na ekonomski
vidik ustanavljanja teh služb pravne pomoči pa bo vsaj na nekaterih
območjih treba upoštevati tudi dejstvo, da bi se s koncentracijo odvetnikov v službi pravne pomoči lahko dejansko zmanjšal krog izvajalcev
celovite pravne pomoči.
Krog izvajalcev pravne pomoči bi se zmanjšal (kljub istemu številu
odvetnikov) tudi v primeru ustanavljanja delovnih skupnosti odvetnikov. Zato menimo, da njihovo ustanavljanje v manjših krajih ne bi
prispevalo k učinkovitejšemu zagotavljanju pravne pomoči. V večjih
centrih, kjer je koncentracija odvetnikov posameznikov bistveno večja,
do ustanavljanja te oblike ni prišlo, ker ni interesa med odvetniki
posamezniki po združevanju dela v delovnih skupnostih, pa tudi prostorski pogoji za to niso ugodni.
Ocenjujemo, da je število odvetniških pripravnikov v SR Sloveniji
premajhno, ker menimo, da bi le-ti morali predstavljati glavno kadrovti sko bazo za odvetništvo, saj so za opravljanje odvetniške dejavnosti
potrebne določene posebne izkušnje, povezane z naravo odvetnikovega dela. Kot razlog za tako nizko število odvetniških pripravnikov
navajajo odvetniki predvsem dejstvo, da jim je potrebno zagotoviti
ustrezen družbenoekonomski položaj. Zato se zastavlja vprašanje, ali
se ne bi bilo ustrezno zgledovati po sistemu v SR Hrvatski, kjer velja
dogovor, da ima pred družbenoekonomskim položajem v času odvetništva prednost pridobitev ustreznih izkušenj.
Zagotovitev ustreznega družbenoekonomskega položaja odvetnikom po našem mnenju ne dopušča zniževanja cen storitev pravne
pomoči. Ob tem ugotavljamo, da bi tudi, če bi bistveno (npr. za
polovico) znižali ceno storitev pravne pomoči, še vedno obstajale
določene kategorije uporabnikov, ki te cene ne bi zmogle. Zato bo ta
vprašanja potrebno reševati na drug način.
Pravna pomoč na sodiščih je sicer ena od oblik brezplačne pravne
pomoči delovnim ljudem in občanom, vendar ocenjujemo, da je zaradi
obremenjenosti sodišč z rednim delom ni možno širiti. Problematično
je tudi zagotavljanje pravne pomoči na manjših sodiščih združenega
dela, pa tudi na manjših enotah temeljnih sodišč, ker ni primerno, da
sodnik nastopa v zadevi hkrati v funkciji pravne pomoči in sodni
funkciji.
Ocenjujemo, da je sicer ustrezno, da obstajajo tudi druge dokaj
široke možnosti zagotavljanja pravne pomoči (predvsem v obliki pravnih nasvetov), vendar menimo, da imajo lahko le omejeno funkcijo, ker
so v njihovem izvajanju tudi določene pomanjkljivosti. Ena od takih je
npr. pri dajanju pravnih nasvetov preko sredstev javnega obveščanja,
kjer tisti, ki daje pravno pomoč velikokrat nima vpogleda v celotno
zadevo in je pravna pomoč v takih primerih lahko tudi pomanjkljiva ali
neustrezna. Javno objavljanje pravnih nasvetov mora biti usmerjeno
torej na primere, katerih dejanska podlaga je dajalcu pravne pomoči
znana v celoti in v katerih odgovori na zastavljena vprašanja lahko
pozitivno vplivajo na razvoj pravne obveščenosti.
IV. SKLEPNE UGOTOVITVE IN USMERITVE TER
PREDLOGI
1. Sklepne ugotovitve
Uresničevanje zakona o pravni pomoči je povezano na eni strani z
normativno preobsežnim in prezapletenim pravnim sistemom, v okviru
katerega številni samoupravni in drugi subjekti premalo vestno izpolnjujejo svoje pravice, obveznosti in odgovornosti, ki jim jih nalagajo
zakoni in drugi predpisi, na drugi strani pa s stanjem in možnostmi
družbenoekonomskega razvoja. Obe okoliščini v določeni meri tudi
negativno vplivata na stopnjo zagotavljanja pravne pomoči. V teh
okvirih lahko ocenjujemo, da je stanje zagotavljanja pravne pomoči na
splošno sprejemljivo. Obstajajo pa razlike pri zagotavljanju pravne
pomoči po posameznih območjih, prav tako tudi na posameznih
področjih, glede na določene kategorije subjektov-uporabnikov,
različna pa je tudi kvaliteta pravne pomoči.
Zagotavljanje minimalne pravne pomoči v organizacijah združenega
dela ne poteka v celoti v skladu s cilji zakona, zato je še toliko
pomembnejši napredek, ki je bil dosežen pri razvoju pravne pomoči
delavcem pri uveljavljanju na podlagi dela pridobljenih pravic delavcem v okviru.Zveze sindikatov Slovenije. Vendar je ta še vedno organizirana tako, da delavcem zagotavlja brezplačno pravno pomoč predvsem s pravnimi nasveti in sestavljanjem vlog, v manjši meri pa celovito
pravno pomoč.
V organizacijah združenega dela doslej ni bilo večjega interesa za
oblikovanje posebnih delovnih skupnosti - služb pravne pomoči kljub
temu, da je prednost teh služb v tem, da bi bila zaradi koncentracije
kadrov v njih omogočena specializacija, ki je na posameznih področjih
gospodarskih in družbenih dejavnosti glede na stopnjo njihovega
razvoja danes že nujna.
Veljavna zakonska ureditev ne daje ustreznih pogojev za ustanavljanje manjših delovnih organizacij služb pravne pomoči. To vprašanje bi
bilo treba rešiti v zvezi s pripravami sprememb in dopolnitev zakona o
združenem delu v sklopu ustreznejše zakonske ureditve pogojev za
ustanavljanje in delovanje manjših delovnih organizacij.
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Število odvetniških pripravnikov v SR Sloveniji je premajhno, čeprav
bi le-ti morali predstavljati osnovno kadrovsko bazo za odvetništvo.
2. Splošne usmeritve za nadaljnji razvoj pravne
pomoči
Za nadaljnji razvoj pravne pomoči je potrebno zagotoviti, da bo
pravna pomoč v skladu z družbenim razvojem dostopna in zagotovjena vsem samoupravnim organizacijam in skupnostim ter delovnim
ljudem in občanom in sicer kot celovita, kvalitetna ter v skladu s
potrebami specializirana. Zagotavljanje pravne pomoči naj bo organizirano tako, da bo omogočeno učinkovito opravljanje odvetniške
dejavnosti ob hkratni racionalni organizaciji na vsem območju repubhke in na vseh pravnih področjih. Zato bi organizacijsko obliko
morale določati konkretne potrebe in možnosti v posameznih okoljih,
ubcine bi morale na svojem območju dosledneje izvajati naloge ki jim
v z vez z
'pomoči,
. zlasti
[ zagotavljanjem
pravne pomoči
o pravni
še na tistih področjih,
kjer jedoloča
njihovazakon
aktivnost
za
usklajen razvoj pravne pomoči neizogibna (analiziranje potreb po
pravni pomoci^agotavljanje prostorskih pogojev itd.). Pravno pomoč
delavcem pri uveljavljanju na podlagi dela pridobljenih pravic ie
potrebno razvijati predvsem v organizacijah Zveze sindikatov Slovenije
v skladu s programskimi usmeritvami Zveze sindikatov v smeri celovite
brezplačne pravne pomoči. Nosilci te pravne pomoči naj bodo organib0d Pn da an,u ravne
stojni
°
'
P
Pomoči neodvisni in samoZa zagotovitev ustreznejših in boljših pogojev za ustanavljanje služb
pravne pomoči kot delovnih organizacij bi bilo potrebno za niihovo
poslovanje uveljaviti principe, ki se predvidevajo v okviru priprave
sprememb in dopolnitev zakona o združenem delu za organizacijo
Združenega dela drobnega gospodarstva (družbenoekonomski in
drugi samoupravni odnosi se urejajo z enim samoupravnim splošnih
aktom, ne voh se organ upravljanja, knjigovodstvo in evidence
pomembne za delo, se vodijo na enostaven način ipd.), ustrezno bi bilo
tudii nekoliko_poenostaviti sam postopek ustanavljanja delovne organizacije. Z možnostjo racionalizacije organizacije in delovanja delovne
organizacije bi bile v večjih poslovnih sistemih (SOZD) dane tudi
ugodnejše možnosti, da se službe pravne pomoči v njih organizirajo
kot delovne organizacije.
Storitve v službah pravne pomoči, ki jih ustanavljajo organizacije
združenega dela, bi morale biti dostopne za širši krog uporabnikov in
pn tem ne b» smeli postavljati nesmotrnih omejitev. Z razvojem teh
služb bi bilo možno v skladu s potrebami družbenega razvoja in
Za9 ,av ia,i boljše po
odvetn!škfhUsZtomfv.
° '
9°ie za specializacijo
Ob načrtnejšem strokovnem izpopolnjevanju odvetnikov, ki bi lahko
zagotovilo večjo kvaliteto odvetniškega dela, bi moralo postati odvetniško pripravništvo močnejša kadrovska baza za odvetnike.

3. Predlogi ukrepov
V skladu z navedenim je za dosego družbenih ciljev in namena
pravne pomoči, kot je opredeljen v zakonu o pravni pomoči, potrebno
zagotoviti, da vsi nosilci razvoja pravne pomoči podrobneje analizirajo
stanje pravne pomoči na svojem območju oziroma področju ter na
podlagi tega ukrepajo za izboljšanje stanja zagotavljanja pravne
pomoči. Potrebno pa je zagotoviti predvsem tudi naslednje:
, vsaki dejavnosti
občini v SR
je potrebno vzagotoviti
odvetniške
vsajSloveniji
z enim odvetnikom,
občinah, vopravljanje
katerih so
sedeži sodišč oz. njihovih enot, pa vsaj z dvema. To naj občine
zagotavljajo z načrtnim vodenjem ustrezne kadrovske politike in politike zagotavljanja poslovnih prostorov ter drugih materialnih pogoiev
za izvajanje pravne pomoči.
V sedanjih družbenoekonomskih razmerah naj občine glede na to
da pravne pomoči na sodiščih zaradi obremenjenosti z rednim delom
ni možno siriti, posebno pozornost posvetijo zagotavljanju pravne
pomoči občanom, ki zaradi svojega premoženjskega stanja cene storitev pravne pomoči sami niso sposobni plačati. Občina naj to zagotavlja
na podlagi pogodbe z odvetnikom ali na drug primeren način.
Občine, zlasti tiste, v katerih primanjkuje diplomiranih pravnikov, naj
skrbijo za takšno kadrovsko politiko, da bodo zagotovljeni kadri za
izvajanje pravne pomoči. Odvetniško pripravništvo naj zato občine
stimulirajo z ustreznimi davčnimi olajšavami odvetnikom, ki zaposlujejo pripravnike, ta vidik naj upoštevajo tudi pri zagotavljanju ustreznih
prostorov za opravljanje odvetniške dejavnosti.
-Odvetniška zbornica Slovenije naj več pozornosti posveti načrtneišemu preusmerjanju odvetniških kadrov na območja, kjer je zagotavljanje celovite pravne pomoči deficitarno, pri čemer naj neposredno
sodeluje z občinami in drugimi odgovornimi nosilci razvoia pravne
pomoči.
Odvetniška zbornica naj sproži postopek ponovne presoje določil
kolektivne pogodbe, ki opredeljuje družbenoekonomski položai odvetniških pripravnikov.
-Osnovne organizacije Zveze sindikatov naj si prizadevajo da bo
delavcem zagotovljena pravna pomoč že pri uveljavljanju njihovih na
podlagi dela pridobljenih pravic v organizacijah združenega dela, kar
bo omogočalo, da se bodo sporna razmerja v večji meri razreševala
brez posredovanja sodišč.
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-Gospodarska zbornica Slovenije naj nadaljuje in še poglobi svoje
aktivnosti pri nuđenju pravne pomoči organizacijam združenega dela
na različnih pravnih področjih.
V sodelovanju z Odvetniško zbornico Slovenije naj Gospodarska
zbornica Slovenije svoje aktivnosti usmeri tudi v ugotavljanje potreb in
zagotavljanje pogojev za oblikovanje specializiranih oblik pravne
pomoči na vseh področjih družbeno-ekonomskih odnosov.
-Republiški sekretariat za pravosodje in upravo naj v skladu s
svojimi pristojnostmi spremlja stanje na področju zagotavljanja pravne
pomoči ter na tej podlagi daje pobude in predloge ter pripravlja
strokovne podlage za skladnejši in učinkovitejši razvoj pravne pomoči
v SR Sloveniji.
4. Naloge pri dograjevanju zakona o pravni
pomoči
Glede na oceno stanja zagotavljanja pravne pomoči menimo, da za
zagotovitev nadaljnjega razvoja pravne pomoči kot enega'od elementov varstva ustavnosti in zakonitosti niso potrebne spremembe temeljnih načel zakona o pravni pomoči. Glede ureditve posameznih vprašanj ozjroma ustreznosti posameznih določb zakona o pravni pomoči
pa Izvršni svet meni, da bi jih bilo ustrezno reševati oziroma spreminjati ob predhodnem upoštevanju sprememb ustave in zakona o združenem delu. Zato bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije proučil z
vidika potrebnosti sprememb in dopolnitev zlasti naslednje določbe
zakona o pravni pomoči:
-določbi 7. in 8. člena zakona glede ustreznosti opredelitve zagotavljanja pravne pomoči organizacij združenega dela delavcem pri uveljavljanju na podlagi dela pridobljenih pravic;
-določbo 20. člena zakona v smeri dopolnitve pogojev za odvetnika,
tudi v smeri dopolnitve v skladu z drugim odstavkom 212. člena in 250.
členom ustave SR Slovenije (poslovanje v slovenskem jeziku in enakopravna uporaba jezikov narodnosti);
-določbo 31. člena zakona v smeri drugačnega statusa teh služb
pravne pomoči, tako da bi storitve lahko opravljale tudi za tretje osebe
ter v smeri možnosti oblikovanja delovne skupnosti v okviru DPO (ZSS)
glede na določbo prvega in tretjega odstavka 379. člena zakona o
združenem delu;
-nekatere določbe zakona, ki se nanašajo na delovanje Odvetniške
zbornice Slovenije (zlasti določbe, ki urejajo funkcioniranje skupščine
Odvetniške zbornice - 58. člen - ter območnih zborov odvetnikov 56. člen) in odgovornost za opravljanje odvetniške dejavnosti (dopolnitev 64. člena v smeri uvedbe posebnega organa - disciplinskega
tožilca - za zagotovitev učinkovitejšega vodenja disciplinskih postopkov ter opredelitev disciplinske odgovornosti odvetniških pripravnikov) glede na dosedanje izkušnje pri njihovem izvajanju.

1 Po prvem odstavku 6. člena zakona o pravni pomoči so organizirane oblike
pravne pomoči: službe pravne pomoči (ki se oblikujejo kot delovne skupnosti ali
organizirajo kot delovne organizacije), delovne skupnosti odvetnikov in odvetniki, ki odvetniško dejavnost opravljajo samostojno kot poklic.
2 V letu 1985 je Služba pravne pomoči zagotavljala pravno pomoč v 1610
zadevah. Med vrstami zadev izstopajo civilne zadeve (348), pooodbe (249) in
zemljiškoknjižni predlogi (246).
3 V letu 1985 je služba nudila celovito brezplačno pravno pomoč v 138
zadevah. Brezplačno pravno pomoč je nudila tudi s preko 2000 pravnimi nasveti
4 Podatki po stanju na dan 20. 2.1987.
5 V SR Hrvatski je ob 806 odvetnikih evidentiranih 207 pripravnikov.
6 Vir podatkov: Rezultati in analiza ankete »Slovensko odvetništvo 1986«
Odvetniška zbornica Slovenije, Ljubljana 1986.
7 V OZD s področja gospodarstva je (po podatkih sekretariata IS za kadrovska vprašanja) zaposlenih 483 diplomiranih pavnikov s pravosodnim izpitom
vendar jih je kar 58% v Ljubljani, v 14 slovenskih občinah pa v OZD s področja
gospodarstva ni zaposlen noben diplomiran pravnik s pravosodnim izpitom.
8 Podatke je zbral Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije na podlagi
poročil 21 občinskih ter mestnih oz. regijskih svetov Zveze sindikatov Slovenije.
9 Po podatkih, s katerimi razpolagamo na podlagi poročil občin.
Slovenije
je edinadejavnost.
gospodarska
zbornica v Jugoslaviji,"J® kiGospodarska
na opisan zbornica
način izvaja
svetovalno
Organizacijo
in način
izvajanja te dejavnosti ureja Pravilnik o organiziranju In izvajanju strokovnosvetovalne pomoči s področja prava mednarodnih gospodarskih poslov, ki ga je
sprejela Skupščina Gospodarske zbornice v začetku letošnjega leta.
11 Gospodarska zbornica Slovenije je v preteklem letu skupaj s pravno
fakulteto v Ljubljani organizirala In izvedla prvi podiplomski tečaj prava mednarodnih gospodarskih poslov. V preteklem letu je bil izveden tudi poseben
program izobraževanja slovenskih poslovnežev v Ameriki, v okviru katerega se
je 30 udeležencev seznanjalo z ameriško pravno ureditvijo, finančnimi predpisi
in marketingom na ameriškem trgu. Obe izobraževalni obliki bosta v letošnjem
letu ponovljeni.
'
12. Glej opombo na strani 5.
13 V tej občini ima od 16. 2. 1987 sedež en odvetnik posameznik.
14 V Novem mestu, Ljubljani, Mariboru, ter na območju posavske regije je bila
ocena sprejeta še pred sprožitvijo postopka za ustanovitev delovne organizacije; na območju celjske regije, v Domžalah in Kamniku pa na podlagi izdelanih
elaboratov o družbenoekonomski opravičenosti ustanovitve delovne organiza-
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MNENJE
Komisije za pravosodje Skupščine SR Slovenije k informaciji o uresničevanju
zakona o pravni pomoči

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je 12. 3. 1987 predložil na podlagi programa dela zborov Skupščine SR Slovenije za leto 1987 (II. del) Informacijo o uresničevanju
zakona o pravni pomoči, ki so jo obravnavala pristojna
delovna telesa.
Objavljamo mnenje Komisije za pravosodje Skupščine
SR Slovenije, ki povzema tudi mnenja ostalih delovnih
teles.
Komisija za pravosodje Skupščine SR Slovenije je na seji dne 7. julija
1987 ponovno obravnavala Informacijo o uresničevanju zakona o
pravni pomoči, ki jo je Skupščini SR Slovenije predložil njen Izvršni
svet. To je storila v skladu z njenim sklepom ob prvi obravnavi informacije v mesecu aprilu, ko se je zavezala, da se bo kot matično skupščinsko delovno telo, na podlagi obravnav v skupščinskih delovnih telesih
ter drugih razprav o tej informaciji, opredelila do problematike uresničevanja zakona o pravni pomoči in o tem obvestila delegatsko skupščino.
Predloženo informacijo so obravnavali še odbori za družbenopolitični sistem vseh treh skupščinskih zborov, Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije in Svet za družbenopolitični sistem pri
Predsedstvu RK SZDL; informacijo so obravnavali in se do posameznih
vprašanj zagotavljanja pravne pomoči po zakonu o pravni pomoči
opredeljevali tudi Odvetniška zbornica Slovenije, Služba za razvoj
samoupravljanja in pravna vprašanja pri Gospodarski zbornici Slovenije, SOZD ABC Pomurka, konkretni pobudi za spremembo zakona o
pravni pomoči pa sta dali skupina delegatov za Zbor občin in Zbor
združenega dela Skupščine SRS iz Murske Sobote, ki daje pobudo, da
se spremeni drugi odstavek 31. člena tako, da bodo lahko odvetniki v
službah pravne pomoči dajali pravno pomoč brez vseh omejitev, in že
leta 1985 Skupščina občine Kamnik in Skupščina občine Domžale, ki
se zavzemata za razširitev kroga organiziranih oblik pravne pomoči iz
6. člena citiranega zakona v smeri prožnejših pogojev za ustanovitev in
delovanje posamezne oblike ter za dopolnitev drugih določb zakona,
ki se navezujejo na predlagane spremembe. V sklopu prizadevanj za
učinkovitejše zagotavljanje pravne pomoči je Predsedstvo republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije sprejelo v mesecu februarju
1987 ugotovitve, stališča in predloge o delovanju službe pravne
pomoči v Zvezi sindikatov Slovenije.
Predložena informacija Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter
vse obravnave so pokazale, da se zakon o pravni pomoči ne uresničuje
povsem v skladu s pričakovanji ob njegovem sprejemanju; zlasti velja
to za zagotavljanje pravne pomoči prek družbenih oblik nuđenja
pravne pomoči, ki so še vedno na začetni stopnji njihovega razvoja,
tako da je odvetništvo kot samostojna družbena služba, ki jo opravljajo
odvetniki posamezniki, daleč pretežna oblika zagotavljanja pravne
pomoči.
Upoštevajoč tudi vse druge možnosti, da delovni ljudje in občani ter
drugi subjekti dobijo nujno pravno pomoč oziroma pravne nasvete
(sindikati, redna sodišča, sodišča združenega dela, družbeni pravobranilci samoupravljanja, upravni organi, gospodarska zbornica, pravne
službe v delovnih organizacijah idr.), se Komisija za pravosodje pridružuje oceni Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da je ob upoštevanju realnih družbenih potreb po pravni pomoči in tudi realnih družbenih možnosti zagotavljanja pravne pomoči, stanje zagotavljanja pravne
pomoči na območju republike na splošno sprejemljivo; pravna pomoč
je načeloma zagotovljena vsakomur, vendar je stopnja zagotovljenosti
pravne pomoči različna na posameznih območjih, različna je glede na
določene kategorije uporabnikov ter glede na posamezna področja in
na kvaliteto. Komisija za pravosodje je bila na seji seznanjena, da v
nekaterih sedežih občin še vedno ni zagotovljena pravna pomoč,
vendar se stanje zboljšuje; Komisija je podprla prizadevanja in aktivnosti Odvetniške zbornice Slovenije, da se stanje na tem področju
izboljša, vendar pa je menila, da so potrebna širša družbena prizadevanja, zlasti odgovornih dejavnikov v družbenopolitičnih skupnostih in
drugih nosilcev razvoja pravne pomoči na posameznih območjih oziroma področjih, ki naj analizirajo stanje in v skladu s potrebami in
možnostmi ter s primerno politiko zagotovijo, da bo pravna pomoč v
skladu z družbenim razvojem dostopna in zagotovljena vsem samoupravnim organizacijam in skupnostim ter delovnim ljudem in občanom
ter da se bo razvijala v smeri pravočasne, celovite, specializirane, po
potrebi pa tudi brezplačne pravne pomoči.
Dosedanje obravnave so pokazale, da je informacija izvršnega sveta
zlasti pa predlogi ukrepov, ustrezna podlaga za okrepljena prizadeva-
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nja v tej smeri, da pa bo treba v Republiškem sekretariatu za pravosodje in upravo proučiti ali nekatere sedanje določbe zakona o pravni
pomoči ne omogočajo dovolj razvoja pravne pomoči oziroma ali je
treba nekatere sedanje zakonske določbe spremeniti oziroma dopolniti. Svet za družbenopolitični sistem pri Predsedstvu RK SZDL je
ocenil, da so zlasti preveč zahtevni pogoji in dolgotrajni postopki za
ustanovitev in delovanje delovnih skupnosti pravne pomoči temeljni
vzrok za nezainteresiranost odvetnikov za njihovo ustanavljanje. Svet
je tudi menil, da bi ob morebitni spremembi zakona o pravni pomoči
bilo treba nameniti posebno pozornost samoupravni organiziranosti
odvetniške zbornice. V delovnih telesih je bilo ponovno opozorjeno na
vprašanje neustrezne kadrovske politike na tem področju in na
potrebo po ustreznejši zakonski in materialni ureditvi položaja pripravnikov, ki se želijo usposobiti za opravljanje odvetniškega poklica.
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo, Odvetniška zbornica
Slovenije ter pravosodni organi v republiki naj zato proučijo to vprašanje in najdejo rešitve, ki bodo bolj stimulirali mlade diplomirane pravnike, da se bodo odločali za poklic odvetnika. Komisija je ob tem
podprla prizadevanja Odvetniške zbornice Slovenije, ki se je zaradi
reševanja tega kadrovskega vprašanja že povezala s Pravno fakulteto v
Ljubljani. Komisija je tudi menila, da je treba proučiti tudi vse druge
možnosti, da bo pravni pomoči kot dejavnosti posebnega družbenega
pomena in s tem tudi odvetništvu dana ustrezna družbena skrb. Zaradi
njenega hitrejšega razvoja v smeri zakonskih določb in družbenih
potreb, je med drugim treba proučiti ali tak razvoj ne zavira tudi način
določitve davkov in prispevkov, ki odvetniško dejavnost obravnava kot
gospodarsko dejavnost, ne pa kot dejavnost posebnega družbenega
pomena.
Komisija za pravosodje se je zavzela za tak način prehajanja kadrov
tudi iz vrst sodnikov in javnih tožilcev v vrste odvetnikov, ki bo ob
izpolnitvi zakonskih pogojev kar najhitreje omogočil opravljanje odvetniškega poklica. Menila pa je, da je ustrezen predlog Odvetniške
zbornice Slovenije, da bivši sodniki oziroma javni tožilci in njihovi
namestniki ne opravljajo eno leto po prenehanju njihove funkcije
odvetniškega poklica v istem kraju kjer so opravljali delo.
Komisija je menila, da je predvsem iz razlogov, ki jih narekuje praksa
sodišč, najbrže potrebno dopolniti zakon o pravni pomoči tudi z
določbo o obveznem znanju slovenskega jezika, kot pogoja za opravljanje odvetniške dejavnosti.
Proučiti bo treba tudi primernost sedanjih zakonskih določb o označevanju pravnih področij, za katera se je odvetnik odločil, pri njegovem
imenu v firmi oziroma imenu službe pravne pomoči, v imenu delovne
skupnosti odvetnikov in pri imenu odvetnika posameznika, glede na
možnost, da taka označba lahko zavaja, da gre za odvetnika-specialista (2. odstavek £2. člena zakona o pravni pomoči v zvezi z 2. odstavkom 21. člena). Komisija za pravosodje je opozorila, da zakonske
določbe o specializaciji nimajo prave vrednosti, dokler ne bo v celoti
uresničena določba 23. člena zakona o pravni pomoči. Komisija je tudi
opozorila, da ob nesporni koristnosti specializacije odvetnikov, to ne
bi smelo zmanjšati možnosti za nuđenje splošne in celovite pravne
pomoči, zlasti na območjih, kjer primanjkuje odvetnikov. Delegati so
zato meniti, da naj po potrebi to vprašanje spremlja Odvetniška zbornica Slovenije.
Na seji je bilo izraženo mnenje, da glede na vsebino celotnega
zakona ni potrebe po posebni določbi o moralni primernosti odvetnika
v 20. členu zakona.
Komisija za pravosodje je obravnavala pobudo skupine delegatov za
Zbor občin in Zbor združenega dela Skupščine SRS iz Murske Sobote
za spremembo drugega odstavka 31. člena zakona o pravni pomoči ter
pobudo Skupščine občine Kamnik in Skupščine občine Domžale za
spremembo in dopolnitev 6. člena zakona o pravni pomoči. Komisija se
glede na dosedanje razprave in pomembnost vprašanj do pobud ni
dokončno opredelila, temveč se je pridružila mnenju Zakonodajnopravne komisije Skupščine SR Slovenije, ki ga je dala ob obravnavi
Informacije o uresničevanju zakona o pravni pomoči v mesecu aprilu
letos, da je potrebno pri pripravi ustreznih sprememb zakona preučiti
vse možnosti, ki bi bile skladne s pravnim sistemom in z naravo
dejavnosti pravne pomoči ter pri tem upoštevati tudi predvidene spremembe zakona o združenem delu, zaradi česar naj bi priprava sprememb zakona o pravni pomoči potekala sočasno s postopkom za
spremembo zakona o združenem delu. Predlagatelj naj preuči tudi vse
druge predloge, mnenja in pobude za spremembe oziroma dopolnitve
zakona o pravni pomoči in po potrebi pripravi ustrezne zakonske
rešitve. Komisija za pravosodje je tudi menila, da bi bilo zaradi raci-,
onatnosti in iz vsebinskih razlogov smotrno, da bi skupščinski zbori
obravnavali inforamcijo Izvršnega sveta o uresničevanju zakona o
pravni pomoči skupaj s spremembami in dopolnitvami zakona o pravni
pomoči.

priloga poročevalca

