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SKUPŠČINA
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Odbori za družbenopolitični sistem
zborov Skupščine SR Slovenije
Delovno besedilo
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o volitvah v skupščine (ESA-891)
I. Ustavna podlaga
Ustavna podlaga, na kateri temelji predlog za izdajo zakona, je
podana v amandmaju XXXVI in XXXVII k ustavi SR Slovenije, ki
urejata volitve v skupščine družbenopolitičnih skupnosti.
II Načela, na katerih temelji zakon in poglavitne rešitve
Izhajajoč iz navedene ustavne podlage je bilo potrebno pri
oblikovanju zakona upoštevati zlasti naslednja načela:
- da so volitve v skupščine družbenopolitičnih skupnosti nepo-(
sredne in tajne,
- da kandidate za delegate v ustrezne zbore skupščin družbenopolitičnih skupnosti predlagajo delovni ljudje in občani in njihove organizacije,
- da kandidate za delegate določajo delovni ljudje in občani na
zborih volilcev s tajnim glasovanjem oziroma s podpisovanjem
oziroma skupine občanov in organizacij delovnih ljudi občanov za
družbenopolitični zbor.
Glede aktivne volilne pravice zakon izhaja iz ustavne določbe,
da delegate za zbor združenega dela volijo delovni ljudje, ki so
zaposleni oziroma opravljajo dejavnost na območju volilne enote,
pri delegatih za druge zbore pa se ta pravica daje občanom, ki
imajo stalno prebivališče na območju volilne enote.
Pri pasivni pravici pa zakon izhaja iz načela, da je lahko za
delegata zbora združenega dela izvoljen delovni človek, ki je
zaposlen oziroma opravlja dejavnost v volilni enoti, za delegata
zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora pa
občan, ki ima stalno prebivališče na območju občine; za volitve
v Zbor občin in Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije je
izvoljen občan, ki ima stalno prebivališče na območju SR SloveZakon določa postopek predlaganja in določanja kandidatov in
kandidatnih list. Tako se predvideva, da za zbor združenega dela,
zbor krajevnih skupnosti in zbor občin predlagajo in določajo
volilci posamične kandidate, za družbenopolitični zbor pa se
lahko poleg posamičnih kandidatov predlagajo in določajo tudi
kandidatne liste.
O predlogih kandidatov oziroma kandidatnih list odločajo
volilci na zborih volilcev s tajnim glasovanje. Zakon določa
potrebno podporo, ki jo mora dobiti posamezen kandidat oziroma
kandidatna lista. Tudi predlogi kandidatov oziroma kandidatnih
list, določenih s podpisovanjem, morajo dobiti ustrezno podporo.
Pri volitvah v družbenopolitične zbore velja, da se vse kandidatne liste, ne glede na to, kako so se določile (na zborih volilcev,
s podpisovanjem, liste političnih organizacij) pošljejo pristojnemu
organu SZDL, kjer se z dogovorom ugotovi sestava vseh kandidatnih list in določi zbirna lista.
Delegati naj bi se praviloma volili po volilnih enotah. Predvideva
se, naj bi se volilne enote za zbor združenega dela oblikovale kot
doslej po posameznih področjih dela, pri čemer bi se v volilni
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enoti volil eden ali več delegatov. Volilna enota za zbor krajevnih
skupnosti se oblikuje tako da ima vsaka krajevna skupnost vsaj
enega delegata. Volilna enota za Zbor občin Skupščine SR Slovenije se oblikuje na območju občine, tako da se v vsaki volilni enoti
voli en delegat. Kot druga pa je predlagana rešitev, da je vsaka
občina ena volilna enota. Volilne enote za Družbenopolitični zbor
Skupščine SR Slovenije naj bi se oblikovale tako, da se v vsaki
volilni enoti voli več delegatov, v skladu z načelom, da se en
delegat voli na približno enako število prebivalcev. Za volitve
v občinske družbenopolitične zbore pa se lahko območje občine
razdeli na več volilnih enot ali pa je celotno območje občine ena
volilna enota.
Glede glasovanja velja skupna opredelitev za volitve v zbor
združenega dela, zbor krajevnih skupnosti in zbor občin, kjer
volilci glasujejo za posamezne kandidate; glasujejo lahko za največ toliko kandidatov, kolikor delegatov se voli v volilni enoti. Za
delegate pa naj bi bili izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največ
glasov. Glede volitev v družbenopolitični zbor zakon poleg osnovnega besedila predvideva še variantne rešitve.Pri razdelitvi mandatov za družbenopolitični zbor zakon izhaja iz proporcionalnega
načela. To pomeni, da se mandati razdelijo med posamičnimi
listami proporcionalno številu glasov, ki jih je dobila posamična
lista. Pri volitvah v Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije
pa je predviden tudi poseben način razdelitve ostanka glasov
z list.
Zakon predvideva povrnitev nujnih stroškov izvoljenim delegatom in kandidatom, ki so dobili na volitvah določeno število
glasov.
Zakon pa podrobno ne ureja volitev in odpoklica članov delegacij v organizacijah in skupnostih in to prepušča splošnim aktom
organizacij in skupnosti, ki naj ta vprašanja uredijo ob primerni
uporabi določb tega zakona.
Posamezne rešitve v predlogu za izdajo niso širše prikazane, ob
upoštevanju dejstva, da so le-te širše prikazane v obrazložitvi
osnutka zakona ter zajete v osnutku zakona. Ob tem pa je
potrebno upoštevati tudi dejstvo, da so delegati zborov Skupščine
SR Slovenije z izhodišči volilne zakonodaje že bili seznanjeni na
zborih Skupščine SR Slovenije dne 26.10.1989 in informacijo
o teh izhodiščih podprli.
III. Finančne posledice
Glede finančnih posledic je v danem trenutku težko dati točne
ocene potrebnih sredstev za izvedbo tega zakona oziroma volitev.
Pripravljen je sicer grob izračun, ki temelji na dosedanjih zakonodajnih rešitvah. Po ocenah iz oktobra 1989 bi tako izvedbo volitev
stala cca 101 milijarda din. Glede na spremenjeno zakonodajo in
ob upoštevanju visoke inflacije bo treba to številko do predloga
zakona ponovno preveriti.

Delovni osnutek

o volitvah v skupščine
Prvi del
SPLOŠNE DOLOČBE
I. Temeljne določbe
l.člen
Ta zakon ureja volitve in odpoklic delegatov skupščin družbe2

nopolitičnih skupnosti ter volitve in odpoklic članov delegacij
v organizacijah in skupnostih.
2. člen
Volitve v skupščine družbenopolitičnih skupnosti so neposredne in tajne.
3. člen
Delegati se volijo za štiri leta in so lahko največ dvakrat zaporedoma izvoljeni v isto skupščino.
poročevalec

4. člen
Delegati se volijo po volilnih enotah, razen, če ta zakon ne
določa drugače.
Volilne enote za posamezen zbor skupščine družbenopolitične
skupnosti določa zakon ali odlok skupščine občine oziroma
posebne družbenopolitične skupnosti.
II. Volilna pravica
5. člen
Pravico voliti in biti voljen za delegata ima občan in delovni
človek, ki je dopolnil 18 let starosti.
6. člen
Pravico voliti in biti voljen za delegata zbora združenega dela
ima delavec v podjetju in drugih organizacijah in skupnostih ter
v drugih oblikah opravljanja dejavnosti, če v teh organizacijah
oziroma skupnostih dela najmanj polovico delovnega časa, ter
delovni ljudje, ki delajo v kmetijstvu, obrti in samostojnih poklicih.
Delavec, ki dela v več organizacijah oziroma skupnostih skupaj
najmanj polovico ali več kot polovico delovnega časa, ima volilno
pravico v tisti organizaciji oziroma skupnosti, ki jo sam izbere.
Za delegata zbora združenega dela v volilni enoti je lahko
izvoljen delovni človek, ki ima pravico voliti v volilni enoti.
Pravico voliti delegate zbora združenega dela ima delovni človek, ki je dopolnil 15 let starosti.
Aktivne vojaške osebe in civilne osebe v službi JLA volijo delegate zbora združenega dela na način in po postopku, ki ga določa
ta zakon, če z zveznim zakonom ni drugače določeno.
V organizacijah na področju izobraževanja imajo pravico voliti
in biti voljeni za delegate v zbor združenega dela tudi študentje in
učenci, ki so dopolnili 18 let.
Pravico voliti delegate zbora združenega dela imajo tudi tujci.
7. člen
Pravico voliti delegate zbora krajevnih skupnosti oziroma Zbora
občin Skupščine SR Slovenije ima občan, ki ima stalno prebivališče na območju krajevne skupnosti oziroma občine oziroma
volilne enote.
Pravico biti voljen za delegata zbora krajevnih skupnosti ima
občan, ki ima stalno prebivališče na območju občine, v Zbor občin
Skupščine SR Slovenije pa občan, ki ima stalno prebivališče na
območju SR Slovenije.
VARIANTA (na drugi odstavek): Pravico biti voljen za delegata
v zbor krajevnih skupnosti oziroma Zbor občin Skupščine SR
Slovenije ima občan, ki ima stalno prebivališče na območju
volilne enote.
8. člen
Pravico voliti delegata v družbenopolitični zbor ima občan, ki
ima stalno prebivališče na območju volilne enote.
Pravico biti voljen za delegata družbenopolitičnega zbora ima
občan, ki ima stalno prebivališče na območju družbenopolitične
skupnosti, v katere zbor se voli.
9. člen
Na območju, kjer živijo skupaj s pripadniki slovenskega naroda
tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, morata
biti v skupščinah občin ustrezno zastopani ti narodnosti.
Italijanska in madžarska narodnost imata vsaka vsaj po enega
delegata v vsakem zboru Skupščine SR Slovenije.
10. člen
Pravico voliti delegata narodnosti imajo volilci na območju
volilne enote ter drugi pripadniki narodnosti v občinah, ki imajo
narodnostno mešana območja.
Pravico biti voljeni za delegata narodnosti imajo samo pripadniki narodnosti.
11. člen
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na volitve delegatov
v občinske skupščine, se smiselno uporabljajo tudi za volitve
delegatov skupščine posebne družbenopolitične skupnosti.
III. Razpis volitev
12. člen
Vsako četrto leto se volijo vsi delegati vseh zborov skupščine
družbenopolitične skupnosti na splošnih volitvah.
Splošne volitve razpiše predsednik Skupščine SR Slovenije.
Razpis se objavi v Uradnem listu SR Slovenije.
poročevalec

13. člen
Splošne volitve morajo biti opravljene najpozneje 15 dni pred
iztekom mandata delegatov prejšnjega sklica. Delegati novega
sklica nastopijo mandatno dobo z dnem verifikacije mandata
Verifikacija mandata se opravi najkasneje v osmih dneh po izteku
mandata delegatov prejšnjega sklica.
14. člen
Volitve se razpišejo najprej tri mesece in najkasneje dva meseca
pred iztekom mandata prejšnjega sklica. Z razpisom se določi dan
glasovanja kot tudi dan, od katerega začno teči roki za izvedbo
volitev.
15. člen
Javna volilna propaganda se mora končati najkasneje 24 ur
pred dnem glasovanja.
VARIANTA: Ta člen se črta.
IV. Glasovanje
16. člen
Volilci glasujejo osebno. Nihče ne more glasovati po pooblaščencu.
Glasuje se tajno z glasovnicami.
Tistemu, ki je vpisan v volilni imenik, se ne sme odvzeti glasovalna pravica in tudi ne preprečiti glasovanje.
17. člen
Volilcu morata biti zagotovljeni svoboda in tajnost glasovanja.
Nihče ne sme biti klican na odgovornost zaradi glasovanja, niti se
ne sme od njega zahtevati, naj pove, kako je glasoval oziroma
zakaj ni glasoval.
V. Volilni organi
18. člen
Postopek volitev in odpoklica delegatov vodijo volilne komisije
in volilni odbori (v nadaljnjem besedilu: volilni organi).
Volilne komisije se imenujejo za štiri leta, volilni odbori pa za
vsake volitve delegatov.
19. člen
Člani volilnih komisij in volilnih odborov ter njihovi namestniki
so lahko samo osebe, ki imajo volilno pravico.
Član volilne komisije ali volilnega odbora ne more hkrati kandidirati na teh volitvah; če član volilne komisije ali volilnega odbora
sprejme kandidaturo, mu po zakonu preneha funkcija člana oziroma namestnika v teh organih.
20. člen
Volilni organ je sklepčen, če so navzoči vsi člani oziroma njihovi
namestniki. Če tudi tako ni možno zagotoviti sklepčnosti volilnega
organa, je volilni organ sklepčen, če so navzoči katerikoli namestniki.
Državni organi, organi družbenopolitičnih in drugih organizacij
morajo pomagati volilnim organom pri njihovem delu ter jim na
njihovo zahtevo dati podatke, ki jih potrebujejo pri svojem delu.
21. člen
Pri delu volilnih organov so lahko navzoči tudi predstavniki
kandidatov oziroma kandidatnih list.
22. člen
Volilne komisije so:
1. občinske volilne komisije in volilne komisije posebnih družbenopolitičnih skupnosti;
2. volilne komisije volilnih enot;
3. republiška volilna komisija.
Določbe, ki se nanašajo na občinske volilne komisije, se primerno uporabljajo tudi za volilne komisije posebnih družbenopolitičnih skupnosti.
23. člen
Občinsko volilno komisijo in volilno komisijo volilne enote
sestavljajo predsednik, tajnik in trije člani.
V volilni komisiji volilne enote, v kateri se volijo delegati pripadnikov narodnosti za zbore Skupščine SR Slovenije, mora biti vsaj
en član pripadnik narodnosti.
Republiško volilno komisijo sestavljajo predsednik, tajnik in pet
članov.
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Predsednik, tajnik in vsak član volilne komisije imajo namestnike.
24. člen
Občinsko volilno komisijo imenuje občinska skupščina.
Republiško volilno komisijo in volilno komisijo v volilni enoti za
volitve delegatov Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije imenuje Skupščina SR Slovenije.
25. člen
Za predsednika republiške volilne komisije in njegovega
namestnika se imenujeta sodnika Vrhovnega sodišča SR Slovenije; predsednik in namestnik volilne komisije v volilni enoti in
občinske volilne komisije pa se imenujeta izmed sodnikov temeljnih in višjih sodišč z območja volilne enote oziroma občine.
Imenovanje in spremembe republiške volilne komisije in volilne
komisije v volilni enoti za volitev delegatov Skupščine SR Slovenije se objavljajo v Uradnem listu SR Slovenije; imenovanja in
spremembe v občinskih volilnih komisijah pa v uradnem glasilu,
v katerem se objavljajo predpisi občinske skupščine.
26. člen
Občinska volilna komisija:
1. skrbi za zakonitost volitev delegatov zborov občinske skupščine;
2. ugotovi, ali so posamične kandidature ali liste kandidatov za
volitev delegatov zborov občinske skupščine v skladu z zakonom
in jih objavi;
3. določa volišča;
4. imenuje volilne odbore;
5. ugotavlja rezultate izida glasovanja na voliščih in razglasi,
kateri delegati so izvoljeni v občinsko skupščino ter daje poročila
o izidu glasovanja;
6. opravlja neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
7. opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon.
Občinska volilna komisija, ki je na sedežu volilne enote, opravlja
tudi naloge volilne komisije volilne enote za volitve zborov Skupščine SR Slovenije.
Občinska volilna komisija določi, katere volilne spise in v katerem roku in na kakšen način ji mora poslati volilni odbor.
27. člen
Volilna komisija volilne enote za volitve delegatov Skupščine
SR Slovenije:
1. skrbi za zakonitost volitev delegatov, ki se volijo v volilni
enoti;
2. ugotavlja, ali so posamične kandidature oziroma liste kandidatov v skladu z zakonom in jih objavi;
3. ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri delegati so
izvoljeni v volilni enoti ter daje poročila o izidu glasovanja;
4. opravlja neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
5. opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon.
28. člen
Republiška volilna komisija:
1. skrbi za zakonitost volitev in enotno uporabo določb tega
zakona, ki se nanašajo na postopek;
2. usklajuje delo občinskih volilnih komisij ter volilnih komisij
volilnih enot in jim daje strokovna navodila v zvezi z izvajanjem
tega zakona ter nadzoruje njihovo delo;
3. predpiše obrazce za izvrševanje tega zakona;
4. določa enotne standarde za volilni material in druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil ter nadzoruje, kako se ti
standardi in pogoji upoštevajo;
5. objavlja rezultate volitev delegatov zborov Skupščine SR
Slovenije;
6. ugotavlja izid glasovanja v Družbenopolitični zbor Skupščine
SR Slovenije po 91. in 92. členu tega zakona;
7. opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon.
Republiška volilna komisija določi, katere volilne spise, v kakšnem roku in na kakšen način ji mora poslati občinska oziroma
volilna komisija v volilni enoti.

1. umre;
2. izgubi volilno pravico;
3. je s pravnomočno sodbo sodišča obsojen na kazen zapora
daljšo od šest mesecev ali na hujšo kazen;
4. je odpoklican;
5. odstopi;
6. mu je bila s pravnomočno sodno odločbo popolnoma odvzeta opravilna sposobnost;
7. nastopi delo oziroma funkcijo, zaradi katere ne bi mogel biti
izvoljen za delegata.
Delegatu preneha mandat z dnem, ko zbor ugotovi, da so
nastopili razlogi iz prejšnjega odstavka.
Delegatu ne preneha mandat iz 3. točke tega člena, če zbor,
katerega delegat je, sklene, da lahko opravlja delegatsko funkcijo.
31. člen
Če delegatu preneha mandat v zboru pred potekom mandatne
dobe, se izvoli namesto njega nov delegat.
Če preneha mandat delegatu družbenopolitičnega zbora, razen,
če je delegat odstopil, postane delegat za preostanek mandatne
dobe tisti kandidat z iste kandidatne liste, ki bi bil izvoljen, če ne bi
bil izvoljen delegat, ki mu je prenehal mandat in če v roku osem
dni sporoči, da sprejema mandat, sicer se ta pravica prenese na
naslednjega kandidata.
Če je delegatu prenehal mandat manj kot eno leto pred potekom mandatne dobe, se nadomestne volitve za zbor občin razpišejo na predlog občinske skupščine, za zbor krajevnih skupnosti
na predlog skupščine krajevne skupnosti, za zbor združenega
dela na predlog konference delegacij, za družbenopolitični zbor
pa na predlog delegata, ki je odstopil oziroma na predlog predlagatelja liste.
Predlog je treba podati predsedniku skupščine najkasneje v 30
dneh od ugotovitve, da je delegatu prenehal mandat.
Delegat, ki je izvoljen na nadomestnih volitvah ima mandat do
izteka mandatne dobe te skupščine.
32. člen
Nadomestne volitve razpiše predsednik skupščine ustrezne
družbenopolitične skupnosti najkasneje v 15 dneh po ugotovitvi
zbora o prenehanju mandata oziroma po prejemu predloga iz 31.
člena tega zakona.
Od dneva razpisa do dneva glasovanja ne sme preteči manj kot
45 in ne več kot 60 dni.
Razpis se objavi v uradnem glasilu ustrezne družbenopolitične
skupnosti.
Drugi del
VOLILNE ENOTE
33. člen
Za volitve delegatov zbora združenega dela se določijo volilne
enote tako, da tvorijo volilno enoto delovni ljudje v podjetjih,
organizacijah in skupnostih, ki so povezane predvsem z delom in
odnosi v družbeni reprodukciji ter kmetje, obrtniki in delovni
ljudje v samostojnih poklicih v skladu z načelom, da so v zboru
zastopana vsa področja družbenega dela.
Število delegatskih mest posameznih področij družbenega dela
v zboru združenega dela se določi glede na število delovnih ljudi
ter glede na pomen, ki ga imajo posamezna področja za družbeni
razvoj. Pri določitvi števila delegatov se ne upošteva število študentov oziroma učencev.
V volilni enoti za zbor združenega dela se voli eden ali več
delegatov.
34. člen
Volilne enote za zbor krajevnih skupnosti se oblikujejo tako, da
ima vsaka krajevna skupnost v zboru krajevnih skupnosti najmanj
enega delegata.

29. člen
, Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori, ki tudi skrbijo za
pravilnost in tajnost glasovanja. Volilni odbor se postavi za vsako
volišče. Za vsako volišče se določi najmanj en volilni odbor.
Volilni odbor sestavljajo predsednik in dva člana; vsak od njih
ima namestnika.

35. člen
V Zboru občin Skupščine SR Slovenije imajo občine po enega
delegata na približno enako število prebivalcev s tem, da ima
vsaka občina najmanj po enega delegata.
Volilna enota za Zbor občin Skupščine SR Slovenije se oblikuje
na območju občine tako, da se v vsaki volilni enoti voli en delegat.
VARIANTA (na 2. odstavek): Volilna enota za Zbor občin Skupščine SR Slovenije je občina.
Mesto Ljubljana in Skupnost obalnih občin Koper tvorita vsaka
volilno enoto in se v vsaki voli po enega delegata.

VI. Prenehanje mandata in nadomestne volitve
30. člen
Delegatu preneha mandat če:

36. člen
Za volitve delegatov zborov Skupščine SR Slovenije na narodnostno mešanih območjih se oblikujejo posebne volilne enote.
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37. člen
Volilne enote za Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije
se oblikujejo tako, da se v vsaki volilni enoti voli več delegatov
v skladu z načelom, da se en delegat voli na približno enako
število prebivalcev.
38. člen
Za družbenopolitični zbor skupščine občine se občina lahko
razdeli na volilne enote.
39. člen
Volilne enote in njihova območja z navedbo krajev oziroma
krajevnih skupnosti oziroma navedbo dejavnosti organizacij in
skupnosti, ki na določenem območju tvorijo volilno enoto za
zbore občinske skupščine, določi občinska skupščina. Razdelitev
občine na volilne enote se razglasi najpozneje tri mesece pred
potekom mandata občinskih skupščin. Vsaka volilna enota ima
svojo zaporedno številko.
40. člen
Volilne enote in druga vprašanja za njihovo oblikovanje za
volitve delegatov v zbore Skupščine SR Slovenije določa zakon.
Tretji del
KANDIDIRANJE
41. člen
Kandidiranje obsega predlaganje in določanje kandidatov in
kandidatnih list.
42. člen
Kandidate določajo volilci na zborih volilcev ali s podpisovanjem.
Liste kandidatov za družbenopolitični zbor določajo organizacije delovnih ljudi in občanov, ki so registrirane kot politične
organizacije v skladu z določbami zakona, druge organizacije
delovnih ljudi in občanov in skupine občanov s podpisovanjem,
volilci pa na zborih volilcev oziroma s podpisovanjem. Na listi
kandidatov morata biti najmanj dva kandidata in največ toliko,
kolikor se jih voli v volilni enoti.
VARIANTA (na prvi stavek 2. odstavka): Liste kandidatov za
družbenopolitični zbor določajo organizacije delovnih ljudi in
občanov, ki so registrirane kot politične organizacije v skladu
z določbami zakona, druge organizacije delovnih ljudi in občanov
in skupine občanov s podpisovanjem, posamezne kandidate pa
volilci na zborih volilcev oziroma s podpisovanjem.
Na seznamu kandidatov mora biti število kandidatov večje, kot
se jih voli.
Vsakdo lahko kandidira samo v eni volilni enoti in na eni
kandidatni listi pri volitvah v isto skupščino.
Kandidate za delegate narodnosti določijo tudi organizacije in
skupnosti narodnosti na narodnostno mešanih območjih.
Če se sprejme varianta k 2. odstavku, je potrebno v vseh drugih členih ustrezno
črtati liste kandidatov, določene na zborih volilcev.
I. Kandidiranje na zborih volilcev
43. člen
Kandidate za delegate zbora združenega dela predlagajo
delovni ljudje in njihove organizacije v podjetjih in drugih organizacijah in skupnostih ter kmetje, obrtniki in delovni ljudje v samostojnih poklicih v volilni enoti.
Kandidate za delegate zbora krajevnih skupnosti in zbora občin
ter kandidate oziroma liste kandidatov za delegate družbenopolitičnega zbora predlagajo občani in njihove organizacije v volilnih
enotah, ki so določene za volitve v te zbore.
Nihče ne more biti kandidat za delegata v dveh ali več zborih
iste skupščine.
44. člen
Predlog kandidature se vloži pisno. Predlog mora vsebovati
navedbo skupščine in zbora, za katero se vlaga kandidatura,
oznaka volilne enote, naziv predlagatelja, osebne podatke kandidatov - ime, priimek, rojstni podatki, poklic ter stalno prebivališče in zaposlitev. Predlogu mora biti priloženo pisno soglasje
kandidata, da je pripravljen sprejeti kandidaturo, lahko pa je
priložena tudi kratka obrazložitev.
Predlog liste kandidatov zbora volilcev mora, poleg podatkov iz
prejšnjega odstavka, vsebovati tudi ime liste in soglasje vseh
kandidatov.
poročevalec

45. člen
Predlogi kandidatur oziroma list kandidatov se pošljejo predsedniku občinske skupščine v roku 15 dni po razpisu volitev.
Predloge kandidatur za Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije in predloge kandidatur oziroma list kandidatov za Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije pošlje predsednik
občinske skupščine na območju volilne enote predsedniku občinske skupščine na sedežu volilne enote v roku treh dni. Predsednik
občinske skupščine po sedežu volilne enote pošlje vse predlagane kandidature oziroma liste kandidatov predsednikom občinskih skupščin z območja te volilne enote najkasneje v roku treh
dni.
46. člen
Predsednik občinske skupščine je dolžan vse predloge kandidatur oziroma list kandidatov (skupaj z morebitnimi obrazložitvami) poslati najkasneje 21. dan po razpisu volitev vsem zborom
volilcev v volilni enoti.
47. člen
Zbor volilcev za določanje kandidatov za zbor združenega dela
skliče delavski svet ali drug organ upravljanja podjetja, druge
organizacije oziroma skupnosti.
Zbore volilcev kmetov, obrtnikov in delovnih ljudi v samostojnih
poklicih skliče predsednik zbora združenega dela občinske
skupščine za volilno enoto ali njen del.
Če statut podjetja, druge organizacije in skupnosti ne določa
drugače, je zbor volilcev sklepčen, če je na njem navzočih najmanj 10 delovnih ljudi.
Problem majhnih enot bo treba še proučiti.
48. člen
Zbor volilcev za določanje kandidatov za zbor krajevnih skupnosti, zbor občin ter družbenopolitični zbor skliče predsednik
skupščine krajevne skupnosti ali drugega ustreznega organa krajevne skupnosti za območje volilne enote oziroma za del te enote
za volitve v zbor krajevnih skupnosti.
Zbor volilcev tvorijo vsi občani, s stalnim prebivališčem na
območju volilne enote, za katero je sklican zbor volilcev, ki imajo
volilno pravico. Zbor volilcev se lahko opravi, če je navzočih
najmanj 20 volilcev iz krajevne skupnosti, na območju kjer je manj
500 prebivalcev pa najmanj 10 volilcev.
49. člen
Zbor volilcev vodi predsedstvo zbora, ki ga izvolijo člani zbora
izmed sebe na predlog sklicatelja.
O predlogih kandidatur oziroma list kandidatov odločajo volilci
na zborih volilcev s tajnim glasovanjem, razen če zbor soglasno
sklene drugače.
50. člen
Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo volilci na
zborih volilcev.
Za kandidate oziroma kandidatne liste so določeni kandidati, če
so v volilni enoti dobili podporo volilcev, in sicer:
- za zbor združenega dela občinske skupščine in zbor krajevnih skupnosti najmanj 30 glasov;
- za družbenopolitični zbor občinske skupščine najmanj 50
glasov;
- za Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije najmanj 100 glasov;
- za Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije najmanj
200 glasov.
51. člen
O delu zbora volilcev se vodi zapisnik. Zapisnik podpišejo
predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja.
Zapisnik o delu zbora volilcev obsega: dan in uro začetka zbora
in kraj, označbo volilne enote in območja, kjer je bil zbor; označbo
območja oziroma organizacije in skupnosti, za katero je bil sklican zbor; ime in priimek članov predsedstva zbora, zapisnikarja in
overiteljev zapisnika; število navzočih udeležencev zbora; kateri
kandidati oziroma liste kandidatov so bile predlagane in koliko
glasov so prejeli posamezni kandidati oziroma liste kandidatov in
kateri kandidati oziroma liste kandidatov so dobile potrebno podporo na zboru; druge okoliščine, ki so pomembne za delo zbora.
52. člen
Sklicatelj zbora je dolžan sklicati zbor volilcev najkasneje v treh
dneh po prejemu predlogov kandidatur. Zbori volilcev morajo biti
opravljeni najkasneje v sedmih dneh po sklicu.
Sklicatelj zbora mora zapisnike o opravljenih zborih volilcev
poslati najkasneje v roku treh dni občinski volilni komisiji.
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Volilna komisija po prejemu zapisnikov ugotovi, kateri predlagani kandidati oziroma liste kandidatov so dobili potrebno podporo zborov volilcev v volilni enoti oziroma kolikšno podporo so
dobili. Volilna komisija pošlje liste kandidatov in spisek kandidatov za družbenopolitični zbor občinske skupščine oziroma republiške skupščine pristojnemu organu SZDL. Spisek kandidatov za
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije pa volilni komisiji
v volilni enoti (varianta: republiški volilni komisiji). Za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije ugotovi volilna komisija
v volilni enoti, kateri kandidati so dobili potrebno podporo in
obvesti kandidate.
Za zbor združenega dela in zbor krajevnih skupnosti občinske
skupščine ter Zbor občin Skupščine SR Slovenije ugotovi občinska volilna komisija, kateri kandidati so dobili potrebno podporo
in obvesti kandidate.
II. Določanje kandidatov s podpisovanjem
53. člen
Kandidate ali kandidatne liste lahko določijo volilci tudi s podpisovanjem.
Za kandidate so določeni tisti predlagani kandidati, ki so dobili
podporo volilcev v volilni enoti in sicer:
- za zbor združenega dela občinske skupščine in zbor krajevnih skupnosti najmanj 30 podpisov,
- za družbenopolitični zbor občinske skupščine najmanj 50
podpisov,
- za Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije najmanj 100 podpisov,
- za Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije najmanj
200 podpisov.
Enaka podpora je potrebna za kandidatne liste.S statutom
samoupravne narodnostne skupnosti se lahko določi manjša podpora volilcev.
54. člen
Volilec lahko odda svojo podporo s podpisom samo enemu
kandidatu ali kandidatni listi za posamezen zbor na predpisanem
obrazcu.
Obrazec podpiše volilec pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice.
VARIANTA (na 1. odstavek): Volilec lahko odda podporo s podpisom največ trem kandidatom ali kandidatnim listam za posamezen zbor na predpisanem obrazcu.
55. člen
Podpora s podpisi se lahko daje od dneva, ki je določen za
začetek postopka za predlaganje kandidatov, do dneva, ki je
določen za predložitev kandidatur.
Predlagatelj kandidature oziroma liste kandidatov mora do zadnjega dneva roka oddati pristojni volilni komisiji predlog kandidature oziroma liste kandidatov s soglasjem kandidata oziroma
kandidata ter s predpisanim najmanjšim številom podpisov.
Pristojna volilna komisija uvrsti kandidate, ki so dobili potrebno
število podpisov, v spisek kandidatov. Kandidature oziroma liste
kandidatov za družbenopolitični zbor pošlje pristojnim organom
SZDL.
III. Določanje kandidatov za družbenopolitični
zbor v organizacijah delovnih ljudi in občanov
56. člen*
Kandidatne liste za družbenopolitični zbor lahko določijo organizacije delovnih ljudi in občanov, ki so v skladu z zakonom
o političnem združevanju registrirane kot politične organizacije.Kandidatno listo določi organizacija po postopku, določenim
s pravili te organizacije, v katerem sodelujejo člani v temeljnih
organizacijskih oblikah te organizacije; lista se določi s tajnim
glasovanjem.
Organizacija delovnih ljudi in občanov, ki je registrirana za
celotno območje republike, lahko vloži liste kandidatov za Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije v vsaki volilni enoti
Organizacija delovnih ljudi in občanov, ki je registrirana vsaj v eni
občini v volilni enoti, lahko vloži kandidatno listo le v tej volilni
enoti, v kateri je organizirana, v drugih volilnih enotah pa le, če
dobi potrebno podporo volilcev s podpisovanjem.
Kandidatno listo za družbenopolitični zbor občinske skupščine
lahko vloži organizacija delovnih ljudi in občanov, ki je organizirana za območje občine.
57. člen*
Zapisnik o delu organa, ki je določil kandidatno listo, se skupaj
s kandidatno listo in s soglasji kandidatov pošlje pristojnemu
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organu SZDL v volilni enoti najkasneje 22 dni pred dnem glasovanja. Ta organ zabeleži dan in uro prispetja kandidatne liste.
Iz zapisnika mora biti razviden način, kdo in kako je določil
kandidatno listo.
Pristojni organ SZDL pred sestavo zbirne liste obvesti kandidata, da je določen na dveh ali več kandidatnih listah. Kandidat
mora v roku 48 ur sporočiti, katero kandidaturo sprejema.
Če kandidat v tem roku ne sporoči, se šteje, da je sprejel
kandidaturo na listi, ki je prva prispela.
Lista nosi ime organizacije, ki jo je določila. Ce je listo določilo
več organizacij ali so jo določili volilci, pa naziv liste.
* Določbe iz 56. In 57. člen« izha|ajo iz predpostavke, da bo zakon o političnem
združevanju sprejet pred razpisom volitev. V nasprotnem bo treba v prehodnih
določbah določiti, da do uveljavitve zakona o političnem zdruievan|u Štejejo za
politične organizacije tiste organizacije, ki se s svojimi pravili proglasijo za
politične organizacije. Politične organizacije določajo kandidatne liste skladno
s svojimi pravili.
58. člen
Organizacije delovnih ljudi in občanov skupaj s predstavniki list
volilcev z dogovorom v okviru SZDL ugotovijo sestavo vseh kandidatnih list in določijo zbirno listo.
Na listo posamičnih kandidatov, ki so jih določili volilci na
zborih volilcev ali s podpisovanjem, se vpišejo kandidati po vrstnem redu glede na dobljeno podporo volilcev. Število kandidatom
na tej listi ni omejeno.
Določbe v 1. in 2. odstavku se smiselno uporabljajo tudi za
določitev seznama posamičnih kandidatov, za volitve delegatov
pripadnikov narodnosti.
59. člen
Na zbirno listo se vpišejo vse liste po naslednjem vrstnem redu:
najprej se vpišejo liste organizacij, ki so vložile kandidatne liste
v vseh volilnih enotah. Vrstni red med njimi se določi z žrebom.
Nato se vpišejo ostale kandidatne liste po vrstnem redu, ki se
določi z žrebom. Na koncu se vpiše lista posamičnih kandidatov.
VARIANTA: Vrstni red vseh list na zbirni listi se določi z žrebom
v volilni enoti.
Zbirna lista se pošlje pristojni volilni komisiji.
IV. Ugotavljanje zakonitosti kandidatur
in kandidatnih list
60. člen
Vse kandidature in kandidatne liste se predložijo pristojni volilni
komisiji najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja. Volilna komisija
takoj ugotovi, ali posamezni kandidat ni določen za kandidata za
več zborov iste skupščine. Pristojne volilne komisije takoj pošljejo
republiški volilni komisiji podatke o kandidatih in kandidatnih
listah. Republiška volilna komisija ugotovi, ali posamezen kandidat ni določen za kandidata za več zborov Skupščine SR Slovenije
oziroma ne kandidira v več volilnih enotah. O tem pristojna volilna
komisija takoj obvesti kandidata. Če kandidat v 48 urah po prejemu obvestila ne sporoči, katero kandidaturo sprejema, se šteje,
da je sprejel kandidaturo na listi, ki je bila prva vložena.
61. člen
Ko prejme ustrezna volilna komisija kandidature ali liste kandidatov, takoj preizkusi, če so sestavljene po določbah tega zakona
in, če so bile pravočasno vložene.
62. člen
Če volilna komisija ugotovi formalne pomanjkljivosti posamezne kandidature ali na posamezni listi kandidatov, zahteva
takoj, najkasneje pa v 24 urah, od sklicatelja zbora volilcev oziroma predlagatelja, da jih v treh dneh odpravi.
Če volilna komisija ugotovi, da je postopek določanja kandidatov tako pomanjkljiv, da ni mogoče ugotoviti, če je kandidatura
oziroma kandidatna lista dobila podporo oziroma kolikšno podporo je dobila, zahteva od sklicatelja zbora volilcev oziroma predlagatelja odpravo pomanjkljivosti. Ce pa ugotovi, da pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti, zavrne kandidaturo oziroma kandidatno
listo.
Če volilna komisija ugotovi, da je kandidatura oziroma kandidatna lista prepozno vložena, jo zavrne. Kandidatno listo zavrne
tudi v primeru, če formalne pomanjkljivosti niso bile pravočasno
odpravljene.
Odločbo iz prejšnjega odstavka pošlje volilna komisija sklicatelju zbora volilcev oziroma predlagatelju.
63. člen
Če predlagana kandidatura ali lista kandidatov nima pomanjkljivosti oziroma so bile formalne pomanjkljivosti odpravljene, volilna
komisija ugotovi njeno zakonitost in jo objavi.
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Odločbo o zavrnitvi oziroma o ugotovitvi skladnosti z zakonom
mora volilna komisija izdati najpozneje v treh dneh potem, ko je
bila kandidatura ali lista kandidatov predložena; če pa je bila lista
dana v popravo, pa najpozneje v treh dneh potem, ko prejme
komisija popravljeno listo, oziroma ko preteče rok za popravo.
64. člen
Ce v postopku kandidiranja ni bilo določeno več kandidatov,
kot jih je potrebno izvoliti, se glede manjkajočega števila kandidatov kandidacijski postopek ponovi. V tem primeru lahko volilna
komisija s posebno odločbo določi dodaten rok za predložitev
kandidatur po določbah tega zakona, ki mora biti zaključen najkasneje v treh dneh pred dnem glasovanja.
Ce tudi ponovni kandidacijski postopek ne omogoči izvedbe
volitev, se razpišejo naknadne volitve v volilni enoti.
65. člen
če zaradi postopka iz prvega odstavka prejšnjega člena določanja in preizkusa nove oziroma dopolnjene liste kandidatov, ni
mogoče opraviti volitev v roku iz razpisa volitev, se opravijo
naknadne volitve najpozneje sedem dni po ugotovitvi, da je nova
lista v skladu z zakonom. Naknadne volitve razpiše pristojna
volilna komisija.
66. člen
Kandidat lahko odstopi od kandidature najkasneje deset dni
pred dnem glasovanja. Odstop od kandidature se poda pisno
ustrezni volilni komisiji.
67. člen
Če se število kandidatov na seznamu kandidatov zmanjša tako,
da ni več večje od števila delegatov, ki jih je potrebno izvoliti, se
ponovi postopek kandidiranja po določbah iz 64. člena tega
zakona.
68. člen
Pristojna volilna komisija sestavi za zbor združenega dela, zbor
krajevnih skupnosti in zbor občin seznam pravnoveljavnih kandidatur v volilni enoti glede na dobljeno podporo v kandidacijskem
postopku in ga objavi. Vse kandidature oziroma seznami kandidatov morajo biti objavljeni najpozneje pet dni pred dnem glasovanja.
69. člen
Določbe tega zakona o delu volilne komisije pri ugotavljanju
zakonitosti liste kandidatov za delegate se primerno uporabljajo
tudi v postopku za ugotavljanje zakonitosti kandidatne liste za
člane delegacij.
Četrti del
GLASOVANJE NA VOLIŠČIH
I. Organizacija in delo na volišču
70. člen
Volišča določi občinska volilna komisija.
Volišča imajo zaporedno številko.
71. člen
Za vsako volišče se določi poseben prostor. Prostor, kjer se
glasuje, mora biti urejen tako, da je zagotovljeno tajno izpolnjevanje glasovnic. Volišče mora biti opremljeno s kabinami, boksi,
zagrinjali, pregradami ali na drug način, ki preprečuje opazovanje
volilca pri izpolnjevanju glasovnic.
VARIANTA (na drugi stavek): Volišče mora biti opremljeno
s kabinami, ki preprečujejo opazovanje volilca pri izpolnjevanju
glasovnic.
Na dan glasovanja je prepovedana vsaka agitacija na volišču.
Za volišče se šteje zgradba, v kateri se glasuje, in dvorišče te
zgradbe.
72. člen
Volilne komisije pripravijo pravočasno za vsa volišča, ki so jih
določile, potrebno število glasovalnih skrinjic, tiskanih glasovnic
in drug volilni material.
Na volišču je treba razobesiti razglase o potrditvi seznama
kandidatov oziroma kandidatnih list, o katerih se glasuje.
73. člen
Na dan pred volitvami se zberejo predsednik in člani volilnega
odbora v prostoru, kjer se bo glasovalo in prevzamejo potrebno
glasovalno skrinjico, potrebno število glasovnic, overjeni volilni
poročevalec

imenik za območje volišča, overjene razglase iz prejšnjega člena
in drugo, kar je potrebno.
II. Glasovanje
74. člen
Glasovanje traja nepretrgoma od 7. do 19. ure. Volišče, na
katerem so glasovali vsi, v volilni imenik vpisani volilci, se lahko
zapre že pred 19. uro.
Volilni odbori lahko s sporazumom s pristojno volilno komisijo
določijo, da se glasovanje začne pred 7. uro ali konča po 19. uri,
če je to potrebno, da se omogoči glasovanje delovnim ljudem, ki
imajo različen delovni čas.
Volilni odbor lahko v sporazumu s pristojno volilno komisijo
določi, da traja glasovanje na volilni dan najmanj 12 ur tudi
v drugačnem času, kot je določen v prejšnjem odstavku, če to
zahteva delovni proces v organizaciji oziroma skupnosti.
Ne glede na določbo drugega in tretjega odstavka se glasovanje
ne more začeti pred 4. uro zjutraj in ne končati po 23. uri.
75. člen
Volilni odbor v organizaciji oziroma skupnosti lahko v soglasju
z občinsko volilno komisijo izjemoma določi, da delavci, ki so na
volilni dan odsotni, glasujejo pred dnem, če gre za večje število
delavcev in zaradi delovnega procesa ni mogoče zagotoviti njihove navzočnosti na ta dan.
Glasovanje delavcev iz prejšnjega odstavka se ne more opraviti
prej kot pet dni pred dnem glasovanja.
Volilni odbor določi čas glasovanja iz prvega odstavka tega
člena. O delu volilnega odbora pri glasovanju se sestavi poseben
zapisnik.
76. člen
Volilna komisija lahko obvesti volilca o dnevu glasovanja in
o volišču, na katerem je vpisan v volilni imenik in pod katero
številko je volilec vpisan.
77. člen
Volilec glasuje osebno na volišču, na katerem je vpisan v volilni
imenik.
Glasovanje se opravi z glasovnico.
Glasovnica mora biti sestavljena tako, da je iz nje razvidno:
zbor, za katerega se voli, oznaka volilne enote, ime in priimek
kandidatov po enakem vrstnem redu, kot so navedeni v seznamu
in način glasovanja.
Glasovnica mora biti sestavljena tako, da so vsi kandidati in
kandidatne liste enakopravno predstavljeni.
78. člen
Volilec najprej pove svoj priimek in rojstno ime, po potrebi pa
tudi svoje prebivališče. Če je potrebno, lahko predsednik ali član
volilnega odbora za posameznika ugotovi njegovo istovetnost
z osebnim dokumentom ali na kak drug način. Istovetnost se
lahko ugotovi na podlagi vsakega osebnega dokumenta, ki izkazuje osebne podatke volilca.
Nato obkroži predsednik ali član volilnega odbora zaporedno
številko pred imenom posameznika v volilnem imeniku in mu
pojasni, kako se glasuje ter mu izroči glasovnico. Če kdo v volilnem imeniku pomotoma ni vpisan, glasuje na podlagi potrdila
pristojnega organa, da je vpisan kot volilec za območje volišča, na
katerem želi glasovati. To se vpiše v zapisnik; potrdilo se priloži
zapisniku.
Člani volilnega odbora morajo volilcu na njegovo zahtevo
ponovno pojasniti, kako se glasuje. Pri tem se ne sme na nikakršen način vplivati na odločitev volilca pri glasovanju.
79. člen
Volilni odbor ne sme odreči glasovanja nikomur, ki je vpisan
v volilnem imeniku za to volišče in tudi ne osebam, ki so se
izkazale s potrdili. Če ima član volilnega odbora glede posameznih volilcev ki hočejo glasovati, kakšno pripombo, se ta vpiše
v zapisnik. Če hoče glasovati nekdo, pa je njegovo ime v volilnem
imeniku že obkroženo, se njegov priimek, rojstno ime, poklic in
prebivališče ter njegova morebitna izjava vpišejo v zapisnik, glasovati pa mu volilni odbor ne dovoli.
80. člen
Volilec lahko glasuje za največ toliko kandidatov, kolikor se voli
delegatov v volilni enoti, vendar samo za tiste, katerih imena so
vpisana na glasovnici.
Volilec izpolni glasovnico za zbor združenega dela, zbor krajevnih skupnosti in zbor občin tako, da obkroži zaporedno številko
pred imenom kandidata oziroma kandidatov, za katere želi glasovati.
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Volilec izpolni glasovnico za družbenopolitični zbor tako, da
glasuje bodisi za posamezno listo bodisi za največ toliko posameznih kandidatov z ene ali več list, kolikor se jih voli v tej volilni
enoti.
I. VARIANTA (na tretji odstavek): Volilec izpolni glasovnico za
družbenopolitični zbora tako, da glasuje za največ toliko posameznih kandidatov z ene ali več list, kolikor se jih voli v tej volilni
enoti.
II. VARIANTA (na tretji odstavek): Volilec izpolni glasovnico za
družbenopolitični zbor tako, da glasuje za eno od list kandidatov;
če glasuje za listo posamičnih kandidatov, lahko glasuje tudi za
posamezne kandidate s te liste, vendar največ za toliko kandidatov, kolikor se jih voli v tej volilni enoti.
81. člen
Ko volilec izpolni glasovnico, jo odda v glasovalno skrinjico in
odide z volišča.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče
ugotoviti, za katere kandidate ali katero listo je volilec glasoval,
sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je posameznik
glasoval za več kandidatov, kot je potrebno izvoliti delegatov.
82. člen
Glasovnica je veljavna tudi, če je volilec glasoval na drugačen
način, kot je določeno v 80. členu, pa je iz nje jasno razvidno, za
katere kandidate oz. liste je glasoval.
83. člen
Ves čas glasovanja morajo biti navzoči vsi člani volilnega
odbora oziroma njihovi namestniki.
Ves čas glasovanja so lahko navzoči predstavniki posameznih
kandidatov oziroma list. Kdo so predstavniki, je potrebno sporočiti občinski volilni komisiji najpozneje tri dni pred dnem glasovanja. Vsak kandidat oziroma kandidatna lista ima lahko največ po
enega predstavnika na volišču. Volilna komisija mu izda potrdilo,
s katerim se le-ta izkaže pri volilnem odboru.
Predsednik volilnega odbora skrbi s pomočjo drugih članov
odbora za red in mir na volišču. Če je treba lahko zahteva predsednik volilnega odbora pomoč delavcev milice. Dokler so delavci
milice na volišču, so pod njegovim vodstvom in je glasovanje
prekinjeno.
Nihče ne sme priti na volišče z orožjem ali nevarnim orodjem,
razen delavci milice iz prejšnjega odstavka.
84. člen
Če volilec zaradi telesne hibe ali zato, ker je nepismen, ne bi
mogel glasovati tako, kot je določeno v tem zakonu, ima pravico
pripeljati s seboj osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati
glasovnico. O tem odloči volilni odbor in vpiše to v zapisnik.
85. člen
O glasovanju se piše zapisnik; vanj se vpišejo vsi pomembni
dogodki na volišču.
Na zahtevo vsakega člana volilnega odbora in vsakega predstavnika kandidatov oziroma kandidatnih list, se vpišejo v zapisnik
posamezne okoliščine, njegovo posebno mnenje in njegove pripombe k zapisniku. Zapisnik podpišejo vsi člani volilnega odbora.
86. člen
Delovni ljudje in občani, ki na dan volitev niso v kraju svojega
stalnega prebivališča, ker služijo vojaški rok ali so na vojaških
vajah, lahko glasujejo po pošti v volilni enoti, v kateri je njihovo
stalno prebivališče.
Po pošti lahko glasujejo tudi oskrbovanci domov za starejše
občane, ki nimajo stalnega bivališča v domu.
Glasovanje po pošti se lahko opravi tudi pred dnem, ki je
določen z razpisom kot dan glasovanja.
III. Ugotavljanje izida glasovanja na voliščih
87. člen
Ko je glasovanje končano, volilni odbor brez prekinitve začne
ugotavljati izide glasovanja. Najprej prešteje neuporabljene glasovnice ter jih da v poseben omot in omot zapečati. Nato ugotovi
po volilnem imeniku in po potrdilu skupno število tistih, ki so
glasovali, odpre glasovalno skrinjico in ugotovi za vsakega kandidata oziroma kandidatno listo posebej, koliko je dobil glasov in
koliko glasovnic je neveljavnih.
88. člen
O delu volilnega odbora pri ugotavljanju izida glasovanja se
sestavi zapisnik. Vanj se vpiše: koliko je na območju volišča
volilnih upravičencev po volilnem imeniku, koliko volilcev je gla8

sovalo po volilnem imeniku, koliko jih je glasovalo s potrdilom in
koliko jih je skupno glasovalo po glasovnicah, koliko glasov je
dobil posamezen kandidat oziroma lista kandidatov in koliko
glasovnic je bilo neveljavnih.
V zapisnik se vpišejo tudi morebitna posebna mnenja in pripombe članov volilnega odbora in predstavnikov kandidatov oziroma kandidatnih list.
Zapisnik podpišejo vsi-člani volilnega odbora.
Predsednik volilnega odbora razglasi izid glasovanja na volišču,
vendar ne pred 19 uro.
Zapisnik o svojem delu in drug volilni material pošlje volilni
odbor pristojni občinski volilni komisiji.
IV. Ugotavljanje volilnih izidov
89. člen
Volilna komisija, ki ugotavlja volilne izide, ugotovi, koliko volilcev je vpisano v volilni imenik, koliko od njih je glasovalo, koliko
jih je glasovalo po pošti, koliko glasov je dobil vsak kandidat
oziroma vsaka kandidatna lista in koliko glasovnic je bilo neveljavnih. Volilna komisija priključi glasovnicam, ki so bile oddane na
voliščih, tudi glasovnice, ki so prispele po pošti najpozneje tri dni
po dnevu glasovanja.
90. člen
Pristojna volilna komisija ugotovi za zbor združenega dela in
zbor krajevnih skupnosti občinske skupščine ter za Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije, kateri kandidati
so bili izvoljeni. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje
število glasov v volilni enoti. Če sta dva kandidata med njimi
dobila enako število glasov, se med njima opravi žreb. Žreb opravi
volilna komisija ob navzočnosti obeh kandidatov oziroma njunih
predstavnikov.
Volilna komisija v volilni enoti pošlje volilne spise o izidu glasovanja v Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije republiški volilni komisiji, ki objavi, kateri kandidati so bili
izvoljeni za delegate.
V javni razpravi je treba proučiti predlog za dvokrožni sistem volitev v zbor
krajevnih skupnosti in zbor občin. Dvokrožni sistem se opravi v primeru, če dva
ali trije kandidati ne bi dobili več kot 50 % glasov. V tem primeru se volitve
ponovijo med prvouvr&čenimi.
91. člen
Volilna komisija v volilni enoti ugotovi za vsako listo kandidatov
za Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije skupno število
glasov, ki so bili oddani za listo. To število se pomnoži s številom
kandidatov na listi. Zmnožku se prišteje število glasov, ki so bili
oddani za posamezne kandidate na listi. Seštevek se deli s številom kandidatov na listi.
Število glasov, oddanih za listo posamičnih kandidatov, se
ugotovi tako, da se sešteje število glasov, oddanih za posamezne
kandidate na listi in deli s številom delegatov, ki se volijo v volilni
enoti, oziroma s številom kandidatov na listi, če je to število
manjše od števila delegatov, ki se volijo v volilni enoti. Če je volilec
glasoval za listo kot celoto, se šteje, da je glasoval za toliko
kandidatov na listi po vrstnem redu, kolikor delegatov se voli
v volilni enoti, razen če je število kandidatov na listi manjše.
Število mandatov, ki jih dobi posamezna lista, se ugotovi
s količnikom, ki se izračuna tako, da se skupno število veljavnih
glasovnic, oddanih v volilni enoti, deli s številom delegatov, ki se
volijo v volilni enoti. S tem količnikom se deli število glasov za
listo, ugotovljeno na način iz prvega odstavka tega člena. Listi
pripada toliko mandatov, kolikorkrat je količnik vsebovan v številu
glasov za listo. Preostanek glasov se prenese v republiški zbirnik
za razdelitev mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah.
S posamezne liste je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov je dobila lista. S posamezne liste so izvoljeni kandidati po
vrstnem redu na listi, razen, če so posamezni kandidati dobili
večje število glasov, kot jih je dobila lista kot celota. V tem primeru
so izvoljeni - po vrstnem redu dobljenih glasov - najprej tisti
posamezni kandidati z liste, ki so dobili več glasov, kot jih je
dobila lista kot celota, nato pa kandidati po vrstnem redu na listi.
Na listi posamičnih kandidatov pa so izvoljeni tisti kandidati, ki so
dobili največ glasov.
Če bo sprejela katerakoli varianta iz 80. člena, se mora ta čien spremeniti.
92. člen
Ostanki glasov istoimenskih list se po razdelitvi mandatov
v volilnih enotah seštejejo na ravni republike. Nerazdeljeni mandati se dodelijo listam z največjimi skupnimi ostanki glasov po
D Hondtovem sistemu.
Izvoljeni so tisti kandidati, ki so v katerikoli volilni enoti dobili
največ glasov, razen, če je organizacija oziroma skupina občanov,
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ki nastopa s svojimi listami najmanj v dveh volilnih enotah, najkasneje sedem dni pred dnem glasovanja, predložila republiški volilni
komisiji spisek kandidatov z njenih kandidatnih list z vrstnim
redom, ki se upošteva pri dodelitvi preostanka mandatov na ravni
republike.
Na listah posamičnih kandidatov, ki jim pripadajo mandati na
podlagi skupnih ostankov glasov, so izvoljeni tisti kandidati, ki so
dobili največje število glasov.
Pri razdelitvi ostanka na republiški ravni se ne upošteva tiste
liste, katerih skupno število glasov v republiki ne presega 2,5
% veljavnih glasovnic.
VARIANTA: Četrti odstavek se črta.
93. člen
Za volitve delegatov v družbenopolitični zbor občinskih skupščin se uporabljajo določbe tega zakona o volitvah v Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije, če je občina razdeljena na
volilne enote in se ugotavljajo volilni izidi na način, določen v 91.
in 92. členu tega zakona. Če občina ni razdeljena na volilne enote,
se ugotavljajo volilni izidi na način, določen v 91. členu tega
zakona. Mandati, ki niso razdeljeni, se dodelijo listam z največjim
preostankom glasov.
Če za družbenopolitični zbor občinske skupščine ni vložena
nobena lista, se rok za vlaganje kandidatnih list in posamičnih
kandidatur podaljša za sedem dni. Isti postopek velja, če je vložena samo ena lista oziroma kadar so bile vložene samo posamične kandidature in na listi posameznih kandidatov ni več kandidatov, kot se jih voli.
Če tudi po tem roku ni vložena dodatna lista ali kandidatura, se
opravi postopek po določbah 64. in 65. člena tega zakona.
94. člen
Če volilna komisija ugotovi, da so bile pri volitvah na voliščih
nepravilnosti, ki bi utegnile vplivati na izid volitev, se razveljavi
glasovanje na posameznih ali na vseh voliščih ter odredi ponovne
volitve v obsegu, v katerem je bilo glasovanje razveljavljeno.
O tem obvesti občinsko skupščino oziroma Skupščino SR Slovenije.
95. člen
O delu volilne komisije pri ugotavljanju volilnih izidov se piše
zapisnik. Vanj se vpišejo podatki iz 89. člena in osebni podatki
izvoljenih kandidatov ter morebitne pripombe članov volilne
komisije in predstavnikov kandidatov oziroma kandidatnih list.
Zapisnik podpišejo vsi člani volilne komisije.
96. člen
Volilni izid volitev v občinsko skupščino se objavi v uradnem
glasilu, v katerem se objavljajo občinski predpisi.
Izid glasovanja za izvolitev delegatov Skupščine SR Slovenije
pošlje občinska oziroma volilna komisija v volilni enoti Republiški
volilni komisiji, ki ugotovi na podlagi volilnih spisov izid glasovanja o izvolitvi delegatov v posamezne zbore Skupščine SR Slovenije, ki se objavi v Uradnem listu SR Slovenije.
97. člen
Določbe zakona, ki veljajo za volitve delegatov v Zbor občin
Skupščine SR Slovenije, se smiselno uporabljajo za volitve delegatov pripadnikov narodnosti v Družbenopolitični zbor Skupščine
SR Slovenije.
Peti del
PONOVNE IN NADOMESTNE VOLITVE
TER ODPOKLIC
I. Ponovne volitve
98. člen
Ponovne volitve se opravijo, če se razveljavijo volitve zaradi
nepravilnosti pri volitvah.
Ponovne volitve se opravijo na podlagi obstoječih kandidatur
oziroma kandidatnih list.
99. člen
Če razveljavi pristojna volilna komisija volitve zaradi nepravilnosti pri glasovanju, ki so bile samo na posameznih voliščih, se
ponovi glasovanje samo na tistih voliščih.
100. člen
Ponovne volitve razpiše občinska volilna komisija oziroma
volilna komisija v volilni enoti. Če je razveljavila volitve republiška
volilna komisija, razpiše volitve ta komisija.
poročevalec

V odločbi o razpisu volitev je treba navesti dan glasovanja
ponovnih volitev.
II. Nadomestne volitve
101. člen
Nadomestne volitve se opravijo, če delegatu preneha mandat iz
razlogov, navedenih v 30. členu tega zakona.
Nadomestne volitve se opravijo po določbah tega zakona, ki
veljajo za splošne volitve delegatov.
Na nadomestnih volitvah za družbenopolitični zbor je izvoljen
kandidat, ki je dobil največ glasov.
III. Odpoklic
102. člen
Postopek za odpoklic delegata se opravi na način in po
postopku za njegovo volitev, če ni s tem zakonom drugače določeno.
103. člen
Postopek za odpoklic delegata se začne na pobudo volilca, če
ga je s podpisi podprlo 5 % volilcev v volilni enoti.
Predlog se s podpisi pošlje pristojni volilni komisiji, ki predpiše
glasovanje o odpoklicu.
104. člen
Če se predlaga odpoklic delegata družbenopolitičnega zbora,
se predlog s podpisi pošlje pristojnemu organu SZDL v volilni
enoti.
Pristojni organ SZDL je dolžan v roku desetih dni predlog
posredovati pristojni volilni komisiji, ki razpiše odpoklic.
105. člen
Predlog mora vsebovati ime in priimek delegata, katerega odpoklic se predlaga, in oznako zbora skupščine družbenopolitične
skupnosti, lahko pa tudi razloge, zaradi katerih se predlaga odpoklic. Predlogu mora biti predloženo s tem zakonom določeno
število podpisov.
106. člen
Pristojna volilna komisija ugotovi, ali je predlog za odpoklic
sestavljen v skladu z določbami tega zakona. Pri tem primerno
uporablja določbe tega zakona glede postopka za ugotavljanje
zakonitosti liste kandidatov oziroma kandidatur.
107. člen
Če volilna komisija ne zavrne predloga za odpoklic, se razpiše
v roku 15 dni glasovanje o odpoklicu posameznega delegata in
določi dan glasovanja. Glasovanje o odpoklicu delegata razpiše
pristojna volilna komisija.
Od dneva razpisa do dneva glasovanja mora preteči najmanj 15
dni in ne več kot 30 dni.
Razpis glasovanja o odpoklicu se objavi na način kot razpis
glasovanja o volitvah.
108. člen
Pristojna volilna komisija mora najkasneje v treh dneh po razpisu glasovanja o odpoklicu določiti volišče.
O odpoklicu delegata glasujejo volilci v volilni enoti. Delegat je
odpoklican, če je za odpoklic glasovala več kot polovica volilcev,
ki so glasovali.
109. člen
Volilna komisija izdela poročilo o izidu glasovanja o odpoklicu
ter ga objavi na način kot poročilo o izidu glasovanja o izvolitvi.
Volilna komisija obvesti o izidu glasovanja o odpoklicu delegata
in zbor, katerega član je.
Šesti del
VOLITVE DELEGACIJ
110. člen
Delovni ljudje in občani volijo delegacije v organizacijah in
skupnostih, če s statutom ne določijo, da opravlja funkcijo delegacije delavski svet oziroma ustrezen organ upravljanja.
Delegacije delovnih ljudi in občanov v organizacijah in skupnostih, ki imajo skupnega delegata v ustreznem zboru skupščine
družbenopolitične skupnosti, oblikujejo konferenco delegacij ali
drugo obliko povezovanja, zaradi oblikovanja skupnih stališč za
delo in odločanje tega delegata v skupščini.
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111. člen
Postopek volitev in odpoklica članov delegacij uredijo organizacije in skupnosti v svojih aktih primerno določbam tega zakona, ki
veljajo za volitve in odpoklic delegatov.

temeljno sodišče, če gre za odločitev občinske volilne komisije;
če gre za odločitev republiške volilne komisije oziroma volilne
komisije v volilni enoti za izvolitev delegatov v Skupščino SR
Slovenije, je pristojno sodišče Vrhovno sodišče SR Slovenije.

112. člen
Aktivne vojaške osebe in civilne osebe v službi v oboroženih
silah SFRJ oblikujejo in volijo delegacije na način in po postopku,
k> ga določa ta zakon, če z zveznim zakonom ni drugačedoločeno.

119. člen
Zoper odločitev volilne komisije, ki lahko vpliva na verifikacijo
mandata v skupščini družbenopolitične skupnosti, razen zoper
odločbo iz 117. člena, ima vsak kandidat in vsak volilec pravico do
pritožbe na pristojni zbor občinske oziroma republiške skupščine.
Ti lahko opozorijo zbor občinske oziroma republiške skupščine
tudi na nepravilnosti v kandidacijskem postopku ter pri delu
posameznega volilnega odbora.
Delegat, o čigar odpoklicu se je glasovalo, in vsak volilec ima
pravico, da proti odločbi pristojne volilne komisije v zvezi z odpoklicem delegata vloži pritožbo na pristojni zbor občinske oziroma
republiške skupščine.
Pritožba, ki se vloži najpozneje do dneva volitev oziroma do
dneva glasovanja o odpoklicu, se vloži prek pristojne volilne
komisije; pozneje se pritožba vloži pri pristojnemu zboru občinske oziroma republiške skupščine.
Pritožbo na pristojni zbor občinske oziroma republiške skupščine je treba vložiti najpozneje do prve seje skupščine, pritožbi, ki
se nanaša na ponovne, naknadne in na nadomestne volitve ali na
glasovanje o odpoklicu, pa najpozneje 15 dni do dneva volitev
oziroma glasovanja o odpoklicu.
Pristojni zbor odloča o pritožbi ob verifikaciji mandata.

Sedmi del
STROŠKI ZA VOLITVE
113. člen
Vsaka družbenopolitična skupnost krije iz svojih sredstev stroške za volitve delegatov v njeno skupščino.
Do povrnitve določenega dela stroškov so upravičeni po tem
zakonu kandidati, ki so bili na volitvah izvoljeni oziroma so dobili
najmanj . . ..% glasov volilcev, potrebnih za izvolitev.
Osnova za izračun povrnitve določenega dela stroškov delegatu
oziroma kandidatu je število glasov, ki jih je prejel na volitvah.
O višini sredstev odloči ustrezno delovno telo skupščine družbenopolitične skupnosti.
Stroške volitev delegacij v organizacijah in skupnostih in stroške za oblikovanje konferenc delegacij, krijejo te organizacije in
skupnosti.
114. člen
Kandidati imajo pravico zbirati sredstva od občanov, organizacij in skupnosti za kritje stroškov volitev. Prispevek posameznemu
kandidatu ali kandidatni listi lahko da vsak posameznik do največ
enega povprečnega osebnega dohodka v SR Sloveniji, organizacija pa do 10 povprečnih osebnih dohodkov v SR Sloveniji. Po
opravljenih volitvah je vsak kandidat oziroma organizacija delovnih ljudi in občanov dolžna podati poročilo o zbranih in porabljenih sredstvih pristojnemu delovnemu telesu skupščine družbenopolitične skupnosti. Vsi stroški se obračunavajo po veljavnih predpisih. Višek zbranih sredstev se nameni v humanitarne namene.
* Financiranje organizacij in skupnosti v postopku predlaganja in določanja
kandidatov bo urejeno v zakonu o političnem združevanju, zato ga tu ne urejamo.
Delovna skupna za pripravo zakona je podprla osnovne intence tega člena,
vendar je treba te rešitve še vsestransko proučiti.
Osmi del
VARSTVO VOLILNE PRAVICE
I. Ugovori in pritožbe
115. člen
Zaradi nepravilnosti v postopku kandidiranja ali v postopku
dajanja podpisov ter zaradi nepravilnosti pri delu volilnega
odbora pri volitvah oziroma pri glasovanju o odpoklicu, ima vsak
prizadeti kandidat in vsak volilec pravico vložiti ugovor pri pristojni volilni komisiji,
116. člen
Će ugotovi pristojna volilna komisija na podlagi ugovorov, ki so
bili vloženi pred potekom roka, določenega za predložitev kandidature oziroma kandidatne liste v presojo skladnosti z zakonom,
takšne nepravilnosti v postopku kandidiranja, ki so ali bi lahko
bistveno vplivale na določitev kandidature oziroma liste kandidatov, razveljavi kandidacijski postopek ter odredi, da se v določenem času opravi nov kandidacijskih postopek.
Če ugotovi pristojna volilna komisija na podlagi ugovora zaradi
nepravilnosti pri delu volilnega odbora takšne nepravilnosti pri
delu volilnega odbora, ki so ali bi lahko bistveno vplivale na izid
volitev, razveljavi glasovanje na volišču, na katerem je vodil glasovanje ta volilni odbor ter odredi ponovne volitve v obsegu, v katerem je bilo glasovanje razveljavljeno.
117. člen
Zoper odločbo volilne komisije, s katero se zavrne predlog
kandidature oziroma kandidatne liste, ali ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji za potrditev kandidature oziroma kandidatne liste,
imajo vlagatelji predloga pravico pritožbe na pristojno sodišče;
pritožba mora biti vložena v 48. urah po prejemu odločbe. Pristojno sodišče mora odločiti o pritožbi najpozneje v 48. urah po
prejemu pritožbe.
118. člen
Pristojno sodišče iz prejšnjega člena je krajevno pristojno
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120. člen
Zoper odločitve pristojne volilne komisije, ki ne vplivajo na
verifikacijo mandata, razen zoper odločbe iz 116. člena tega
zakona, lahko vloži pritožbo prizadeti volilec oziroma kandidat na
pristojno sodišče najpozneje v dveh dneh po odločitvi.
II. Kazenske določbe
121. člen
Z denarno kaznijo od
do
dinarjev ali s kaznijo zapora do ... dni se kaznuje za prekršek:
1. kdor v nasprotju s 83. členom tega zakona pride na volišče
z orožjem ali nevarnim orodjem, kdor brez naročila predsednika
volilnega odbora ukaže, da se pripelje na volišče oborožena sila
ali jo sam pripelje;
2. kdor se na volišču nespodobno obnaša;
3. kdor agitira na volišču oziroma krši volilni mir;
4. kdor ravna v nasprotju s 15. členom tega zakona;
5. kdor potem, ko je glasoval, ali ko se ugotovi, da ni vpisan
v volilni imenik, na opomin predsednika volilnega odbora noče
oditi z volišča;
6. kdor ovira delo volilnega odbora ali volilne komisije;
7. kdor zbira sredstva v nasprotju s 114. členom;
8. kdor ne predloži v skladu s 114. členom finančno poročilo;
9. kdor ne vplača ostanka sredstev po 114. členu.
Deseti del
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
122. člen
Do sprejema zakona, ki bo določil narodnostno mešana
območja, se uporabljajo določbe statutov občin na narodnostno
mešanih območjih.
123. člen
I. VARIATNA:
Do uveljavitve zakona o političnem združevanju se štejejo za
politične organizacije tiste organizacije in skupnosti, ki se s svojimi pravili proglasijo za politične organizacije. Te organizacije
lahko predlagajo liste kandidatov za delegate družbenopolitičnega zbora v vseh volilnih enotah, če štejejo več kot 500 članov
oziroma, če imajo organizirane oblike delovanja vsaj v eni občin'
v eni volilni enoti.
II. VARIANTA:
Če do razpisa volitev zakon o političnem združevanju ne bo
sprejet, politične organizacije določajo kandidatne liste v skladu
s svojimi pravili in zanje ne veljajo določbe 56. člena tega zakona.
124. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR
Slovenije.
poročevalec

Zbori Skupščine SR Slovenije so na sejah dne 26.10.1989 ob
obravnavi informacije delovne skupine odborov za družbenopolitični sistem vseh treh zborov Skupščine SR Slovenije za pripravo
predloga izhodišč za volilno zakonodajo podprli to informacijo,
hkrati pa so naložili skupino naj pripravi predloge za izdajo
zakonov z osnutki zakonov s področja volilne zakonodaje ter jih
preko odborov predloži zborom Skupščine SR Slovenije v obravnavo.
Skupina je na podlagi sprejetih izhodišč pripravila osnutek
zakona o volitvah v skupščine.
Zakon ureja volitve in odpoklic delegatov skupščin družbenopolitičnih skupnosti, medtem ko ureditev volitev in odpoklica
članov delegacij v organizacijah in skupnostih prepušča splošnim
aktom teh organizacij in skupnosti, ki ta vprašanja uredijo ob
primerni uporabi določb tega zakona, ki veljajo za volitve in
odpoklic delegatov.
Osnutek zakona predvideva, da se delegati volijo v volilnih
enotah.
Volilne enote za zbor združenega dela se oblikujejo kot doslej
po posameznih področjih, pri čemer je predvideno, da se v volilni
enoti lahko voli eden ali več delegatov.
Volilna enota za zbor krajevnih skupnosti se oblikuje tako, da
ima vsaka krajevna skupnost vsaj enega delegata.
Volilna enota za Zbor občin Skupščine SR Slovenije se oblikuje
na območju občine, tako da se v vsaki volilni enoti voli en delegat.
Predlagana je bila variantna rešitev, po kateri je vsaka občina ena
volilna enota (nobena občina se ne deli na več volilnih enot). Ta
varianta je bila predlagana za primere, da bo izvoljen za delegata
v Zboru občin izmed več kandidatov tisti kandidat, ki dobi največ
glasov (relativna večina oziroma enokrožni sistem). Pri enokrožnem sistemu je namreč po mnenju predlagteljev variante bolje, da
se v občini z dvema delegatskima mestoma delegata voli v občini
kot celoti, ker je s tem podana večja verjetnost, da bo volja volilcev
ustrezneje predstavljena v skupščini.
Volilne enote za Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije
se oblikujejo tako, da se v vsaki volilni enoti voli več delegatov,
v skladu z načelom, da se en delegat voli na približno enako
število prebivalcev. Za volitve v družbenopolitični zbor občinske
skupščine pa se lahko območje občine razdeli na več volilnih enot
ali pa je celotno območje občine ena volilna enota.
Posebne volilne enote se določijo za volitev delegatov narodnosti.
Volilne enote za zbore Skupščine SR Slovenije bo določil poseben zakon, volilne enote za zbore občinskih skupščin oziroma
posebnih družbenopolitičnih skupnosti pa določijo občinske
skupščine oziroma skupščine posebnih družbenopolitičnih skupnosti s svojimi odloki.
Delegate zbora združenega dela volijo delovni ljudje, ki so
zaposleni oziroma opravljajo dejavnost na območju volilne enote,
delegate v druge zbore pa volijo občani, ki imajo stalno prebivališče na območju volilne enote.
Glede pasivne volilne pravice zakon določa naslednja načela:
- za delegata zbora združenega dela je lahko izvoljen delovni
človek, ki je zaposlen oziroma opravlja dejavnost v volilni enoti;
- za delegata zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega
zbora je lahko izvoljen občan, ki ima stalno prebivališče na
območju občine;
- v Zbor občin in Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije je lahko izvoljen občan, ki ima stalno prebivališče na območju
SR Slovenije.
Volilni organi, ki vodijo postopek volitev in odpoklica delegatov
so volilne komisije in volilni odbori. Volilne komisije so občinske
volilne komisije in volilne komisije posebnih družbenopolitičnih
skupnosti, volilne komisije volilnih enot za volitve delegatov
v zbore republiške skupščine in republiška volilna komisija. Zakon
ne predvideva volilnih komisij v volilnih enotah za volitve delegatov za zbore občinskih skupščin.
Občinska volilna komisija opravlja naloge v zvezi z volitvami
delegatov v zbore občinske skupščine. Občinska volilna komisija
na sedežu volilne enote za volitve delegatov v zbore republiške
skupščine pa opravlja tudi naloge volilne komisije volilne enote.
Občinska volilna komisija določa volišča in imenuje volilne
odbore. Volilni odbor se imenuje za vsako volišče. Volišče se
določi za volitve v vse zbore skupščin družbenopolitičnih skupnosti. Za vse volitve, ki se opravljajo istočasno se določijo ista
volišča in isti volilni odbori.
V dosedanjih razpravah se je izoblikovalo stališče, da je pri
oblikovanju volilnih komisij potrebno paziti na to, da bodo pluralistično sestavljene.
Postopek kandidiranja obsega predlaganje in določanje kandidatov in kandidatnih list.
poročevalec

Za zbor združenega dela, zbor krajevnih skupnosti in zbor občin
se predlagajo in določajo posamični kandidati, za družbenopolitični zbor pa se poleg posamičnih kandidatov lahko predlagajo in
določajo tudi kandidatne liste političnih in drugih organizacij in
formalno neorganiziranih skupin občanov, ki niso organizirani
v organizacijah.
Posamične kandidate za vse zbore določijo volilci na zborih
volilcev ali s podpisovanjem.
Glede določanja kandidatnih list za družbenopolitične zbore so
predlagane različne variante. Po osnovnem besedilu osnutka
zakona določajo kandidatne liste za družbenopolitične zbore
organizacije delovnih ljudi in občanov kot tudi volilci na zborih
volilcev ali s podpisovanjem. Kot variantna je ponujena rešitev, po
kateri liste kandidatov za družbenopolitične zbore določajo organizacije delovnih ljudi in občanov, ki so registrirane kot politične
organizacije, v skladu z določbami zakona, druge organizacije
delovnih ljudi in občanov ter skupine občanov z zbiranjem podpisov; to pomeni, da po tej rešitvi liste kandidatov za družbenopolitični zbor ne bi bilo mogoče določati na zborih volilcev, ampak bi
zbori volilcev za ta zbor lahko postavljali le posamične kandidature (smisel predloga je v poenostavitvi). Osnutek zakona tudi
predvideva, da bi politične organizacije registrirale po zakonu
o političnem združevanju lahko poslale kandidatne liste po demokratičnem postopku (sodelovanje članstva, tajno glasovanje)
v skladu s svojimi pravili, če pa zakon o političnem združevanju ne
bi bil pravočasno sprejet pa bo zakon o volitvah v prehodnih
določbah določil, da v tem primeru tudi politične organizacije
postavljajo kandidatne liste enako kot vse druge organizacije in
skupine občanov, to je z zbiranjem podpisov.
Zbori volilcev določajo kandidate oziroma kandidatne liste na
podlagi pismenih predlogov, ki se pošljejo predsedniku občinske
skupščine v roku 15 dni po razpisu volitev. Predlog lahko vloži
vsak volilec ali skupina volilcev v volilni enoti. Predloge kandidatnih list pa lahko vloži tudi politična organizacija.
Zbor volilcev za določanje kandidatov za zbor združenega dela
skliče delavski svet ali drug organ upravljanja, zbore volilcev
kmetov, obrtnikov in delovnih ljudi v samostojnih poklicih pa
skliče predsednik zbora združenega dela občinske skupščine.
Zbor volilcev za določanje kandidatov za druge zbore pa skliče
predsednik skupščine krajevne skupnosti.
O predlogih kandidatov oziroma kandidatnih list odločajo
volilci na zborih volilcev praviloma s tajnim glasovanjem. Zakon
določa potrebno podporo, ki jo mora dobiti posamezen kandidat
oziroma kandidatna lista na zborih volilcev.
Kandidate in kandidatne liste določajo volilci s podpisovanjem
tako, da vsak volilec, ki želi dati podporo določenemu kandidatu
ali kandidatni listi podpiše pred organom, ki vodi evidenco volilne
pravice poseben obrazec, ki ga predpiše republiška volilna komisija. Volilec lahko da svojo podporo s podpisom samo enemu
kandidatu ali kandidatni listi za posamezen zbor. (Varianta: Ta
omejitev se črta iz razloga, ker občan tudi na zboru volilcev lahko
da podporo več kandidatom). Zaradi zagotovitve tajnosti pa naj bi
se na obrazcu osebnih podatkov tistega, ki podpiše obrazec
označil le zbor, za katerega kandidate ali kandidatno listo se
namerava dati podporo. Podpisani obrazen odda predlagatelju
kandidature oziroma liste kandidatov. Zakon določa, kakšna podpora je potrebna za posamično kandidaturo ali kandidatno listo za
posamezne zbore. V razpravi je bilo izraženo tudi stališče, da naj
se v zakonu posebej poimenujejo posamezne vrste list.
Zapisniki zborov volilcev in predlogi kandidatur oziroma kandidatnih list, ki so dobili potrebno podporo volilcev s podpisovanjem se v določenem roku pošljejo pristojni volilni komisiji. Ta
sestavi spiske posamičnih kandidatov za posamezne zbore, ki so
dobili potrebno podporo volilcev. Posamezni kandidati se razvrstijo na spisku po vrstnem redu, glede na dobljeno podporo.
Spiske posamičnih kandidatov in kandidatne liste za družbenopolitični zbor, ki so jih določili volilci na zborih volilcev ali s podpisovanjem, pošlje volilna komisija pristojnemu organu SZDL.
Kandidatne liste za družbenopolitični zbor občinske skupščine
lahko vloži politična organizacija, ki je registrirana za območje
občine. Kandfdatne liste za družbenopolitični zbor republiške
skupščine lahko vložijo politične organizacije, ki so registrirane
za celotno območje republike. Politična organizacija, ki je registrirana v vsaj eni občini na območju volilne enote, lahko vloži
kandidatno listo samo v tej volilni enoti, v drugih volilnih enotah
pa le, če dobi potrebno podporo volilcev s podpisovanjem.
Politične organizacije pošljejo kandidatne liste pristojnemu
organu SZDL. Te organizacije, skupaj s predstavniki kandidatnih
list, ki so jih določili volilci na zborih volilcev ali s podpisovanjem,
in predstavniki individualnih kandidatov z dogovorom v okviru
SZDL ugotovijo sestavo vseh kandidatnih list in določijo zbirno
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listo. Na zbirno listo se kot posebna lista vključi lista posamičnih
kandidatov, ki so jih določili volilci na zborih volilcev ali s podpisovanjem. Na vsaki kandidatni listi, razen na listi individualnih
kandidatov je lahko največ toliko kandidatov, kolikor delegatov se
voli v volilni enoti. Na listi individualnih kandidatov število kandidatov ni omejeno.
Nihče ne more biti kandidat za delegata v dveh ali več zborih
iste skupščine. Vsakdo lahko kandidira samo v eni volilni enoti in
samo na eni kandidatni listi.
Kdor je določen za kandidata za več zborov iste skupščine ali
v več volilnih enotah ali na več kandidatnih listah, mora v določenem roku sporočiti, katero kandidaturo sprejema. Če tega ne
stori, se šteje, da je določen za kandidata na listi, ki je prva
prispela pristojnemu organu.
Kandidat lahko odstopa od kandidature v določenem roku pred
dnevom glasovanja. Če v postopku kandidiranja ni bilo določeno
več kandidatov, kot se jih voli ali če je do tega prišlo zaradi
odstopa kandidatov, se ponovi postopek kandidiranja za manjkajoče kandidate.
Pri volitvah v zbor združenega dela, zbor krajevnih skupnosti in
zbor občin glasujejo volilci za posamezne kandidate. Glasujejo
lahko za največ toliko kandidatov, kolikor delegatov se voli
v volilni enoti. Za delegate so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili
največ glasov.
Pri volitvah v družbenopolitični zbor so se izoblikovale naslednje variante:
- volilec glasuje bodisi za posamezno listo bodisi za največ
toliko posameznih kandidatov z ene ali več list, kolikor se jih voli
v tej volilni enoti,
- volilec glasuje za posamezne kandidate z ene ali več list,
- volilec glasuje za eno od kandidatnih list; če glasuje za listo
posameznih kandidatov lahko glasuje za posamezne kandidate
s te liste.
Mandati se razdelijo med posameznimi listami proporcionalno
številu glasov, ki jih je dobila posamezna lista. Glasovi, oddani za
listo kot celoto in glasovi, oddani za posamezne kandidate na listi,
se seštejejo tako, da se vsak glas, oddan za listo kot celoto,
pomnoži s številom kandidatov na listi, temu zmnožku pa se
prištejejo glasovi, ki so bili oddani za posamezne kandidate na
listi. Število mandatov, ki jih dobi posamezna lista, se ugotovi
z volilnim količnikom, ki se izračuna tako, da se skupno število
veljavnih glasov cjeli s številom delegatov, ki se volijo v volilni
enoti.

Listi pripada toliko mandatov, koiikorkrat je količnik vsebovan
v številu glasov za listo. Pri volitvah v družbenopolitični zbor
občinske skupščine se mandati, ki niso razdeljeni na ta način,
dodelijo listam z največjim preostankom glasov.
Pri volitvah v Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije se
ostanki glasov istoimenskih list po razdelitvi mandatov v volilni
enoti seštejejo na ravni republike. Nerazdeljeni mandati se razdelijo listam z največjim skupnim ostankom glasov po D.Hondtovem
sistemu. Po tem sistemu se skupni ostanek glasov istoimenskih
list deli z vsemi števili od 1 do števila nerazdeljenih mandatov.
Nerazdeljeni mandati se razdelijo istoimenskim listam z najvišjimi
količniki. Pri razdelitvi se ne upoštevajo tiste kandidatne liste, ki
niso dobile več kot 2,5% glasov v republiki. V razpravi je bil podan
tudi predlog, da ta omejitev odpade.
Osnutek zakona predvideva, da se izvoljenim delegatom in
kandidatom, ki so dobili na volitvah določeno število glasov povrnejo nujni stroški v zvezi z volitvami. Osnova za izračun povrnitve
teh stroškov je število glasov, ki jih je kandidat dobil na volitvah.
O višini povračila odloča ustrezno delovno telo pristojne skupščine. Osnutek zakona tudi predvideva, da imajo kandidati pravico
zbirati sredstva od občanov, organizacij in skupnosti za kritje
stroškov volitev in določa zgornjo mejo posameznega prispevka
ter dolžnost kandidatov oziroma političnih organizacij, da o višini
zbranih in porabljenih sredstev poročajo pristojnemu delovnemu
telesu ustrezne skupščine. Višek zbranih sredstev se odvede
v humanitarne namene.
Skupno stališče skupine je bilo, da so udeleženci volitev upravičeni do določenega dela stroškov, vendar pa so bili izraženi
pomisleki ali je v to normo treba z zakonom posebej določati
možnost pridobivanja sredstev s strani organizacij in posameznikov ter tudi višino teh sredstev.
Sprejem zakona o volitvah v skupščine družbenopolitičnih
skupnosti bo vsekakor imel za vse družbenopolitične skupnosti
določene finančne posledice. Poleg finančnih obremenitev,
s katerimi so bile obremenjene družbenopolitične skupnosti že
dosedaj pa bo prišlo do dodatnih finančnih obremenitev zaradi
nekaterih sprememb v volilni zakonodaji in to tako na ravni občine
kot na ravni republike. Pri tem je potrebno posebej opozoriti na
stroške za zagotovitev tajnosti volitev kot tudi na stroške, ki bi se
pokrivali organizacijah oziroma kandidatom, ki sodelujejo pri
volitvah.

IZHODIŠČA
za pripravo proračuna SR Slovenije z bilanco sredstev (ESA-894)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 9. 11. 1989
obravnaval:
- IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO ZAKONA O PRORAČUNU SR
SLOVENIJE ZA LETO 1990 Z BILANCO SREDSTEV,
ki vam jih pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215.
člena in 253. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
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
UVOD
1. Izhodišča za oblikovanje proračuna SR Slovenije za leto 1990
sestavljajo:
1. kratka ocena gospodarske aktivnosti na prehodu v leto 1990
s prvo oceno možnosti razvoja v prihodnjem letu
II. bilanca nalog in sredstev za leto 1989, ki se bodo v letu 1990
zagotavljala v okviru proračuna SR Slovenije, sestavljena iz
- bilance nalog in sredstev splošnih potreb
- bilance nalog in sredstev družbenih dejavnosti
- bilance dela nalog in sredstev gospodarske infrastrukture
2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je pri pripravi izhodišč za
oblikovanje integralnega proračuna republike za prihodnje leto
izhajal iz ocene možne gospodarske aktivnosti do konca leta 1989
in za leto 1990 z globalnimi bilančnimi izračuni, ki jih je pripravil
Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje. Ocena možne gospodarske aktivnosti pomeni aktualizacijo analize o izvajanju srednjeročnega plana in informacij o tekočih gospodarskih gibanjih, ki
jih je Izvršni svet posredoval Skupščini SR Slovenije v letošnjem
letu. Globalni bilančni izračuni za SR Slovenijo v letih 1986-1989
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določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za
finance.
- Milivoj SAMAR, lan Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za družbeno planiranje,
- Franc JAMŠEK, direktor zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje.
ter prve projekcije razvoja v letu 1990 pa so pripravljeni kot
strokovno-dokumentacijska podlaga za odločanje Skupščine
o globalni delitvi družbenega proizvoda in sprejemanje nalog na
področju skupnih družbenih potreb v SR Sloveniji za leto 1990
v proračunski razpravi.
3. Bilanca nalog in sredstev skupnih družbenih potreb v SR
Sloveniji je pripravljena v skladu z usmeritvami, ki jih je Izvršni
svet opredelil v Poročilu o izvajanju ustavnega zakona za izvedbo
amandmajev IX do LXXXIX k Ustavi SR Slovenije. V bilanci so za
leto 1989 prikazani na enotnih metodoloških izhodiščih programi
in naloge, ki se bodo v letu 1990 - kot prehodnem letu do
oblikovanja novih sistemskih rešitev - izvajale preko proračuna
SR Slovenije. Tako bilanca ne vsebuje sredstev skupnosti pokojninskega invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji in sredstev, ki se
na podlagi posebnega zakona združujejo za razširjeno reprodukcijo na nekaterih področjih gospodarske infrastrukture. Bilanca
tudi ne vsebuje podrobnejšega pregleda nalog in programov
v občinah, temveč le globalne ocene njihovega obsega. Posebej
so prikazani ocenjeni učinki predlaganih prenosov nalog in sredstev iz občinske na republiško raven.
poročevalec

I. OCENA GOSPODARSKE AKTIVNOSTI NA
PREHODU V LETO 1990 S PRVO OCENO
MOŽNOSTI RAZVOJA V PRIHODNJEM LETU
V tekočih gibanjih se v SR Sloveniji kaže nekaj več negativnih
tendenc v gospodarski aktivnosti, kot v preteklih mesecih leta
1989. Dinamika proizvodne rasti, zlasti v industriji, je začela
popuščati, predvsem zaradi težav v plasmaju na domačem trgu
v razmerah, ki jih dodatno zapleta inflacijska dinamika. Glavni
generator letošnje rasti proizvodnje je izvoz, čeprav zaostajanje
tečaja za rastjo proizvodnih stroškov in domačih cen znižuje
dohodkovno učinkovitost izvoza. Zlasti raste izvoz industrije, ki je
v letošnjem letu ob dobri oskrbljenosti s surovinami in reprodukcijskimi materiali iz uvoza, dosegla pozitivno rast. Ob stagnaciji
prodaje na domačem trgu in težavah pri plačilih iz drugih republik
se tudi letos potrjuje nagib slovenske industrije po močnejši in
trajnejši usmerjenosti na tuje trge, dodatno pa je k rezultatom
prispevala dokaj ugodna konjunktura na svetovnih tržiščih (proizvodnja je v splošnem dobro oskrbljena z izvoznimi naročili). Pri
storitvah je rast počasnejša, kot v letu 1988, kar lahko najbolj
pripišemo letošnji manj uspešni turistični sezoni.
Upoštevaje dosedanje rezultate in tendence vendarle lahko
računamo na skupno povečanje v industrijski proizvodnji in prometu ter v zunanji trgovini, tako da kljub drugim negativnim
trendom in tudi gospodarski krizi v povprečju družbeni proizvod,
ki ga ustvarja slovensko gospodarstvo po sedanji oceni naj ne bi
nazadoval. Ocenjujemo, da bomo leto 1989 zaključili s skupno
okoli 0,5% povečanjem realnega družbenega proizvoda oziroma
minimalno pozitivno gospodarsko aktivnostjo.
Upoštevaje izredno dinamične spremembe v slovenskem
gospodarstvu in tudi pritiske po čedalje dinamičnejšemu prilagajanju nastalim tržnim razmeram, z upoštevanjem izvoza kot najpomembnejšega možnega generatorja gospodarske aktivnosti, smo
za leto 1990 ob sedanjem poznavanju trendov, tržnih razmer
doma in na tujih trgih ter procesov v slovenskem gospodarstvu in
pogojev ekonomske politike za leto 1990 za zdaj - v nasprotju
z ocenami, ki veljajo za Jugoslovijo v poprečju (-2%) - za
Slovenijo ocenili kot potencialno možno od 1-2% gospodarsko
rast. Tolikšna, za sedanje razmere optimistično ocenjena gospodarska aktivnost, bo lahko temeljila predvsem na uvozu in izvozu,
tako v proizvodnem kot v tržnem smislu, ob dinamičnih procesih
racionalizacije v gospodarstvu, medtem ko se domača tekoča
poraba ob takem scenariju globalno ne more povečevati. Takšne
ocene gospodarske aktivnosti pa utemeljujejo tudi indikatorji
o rasti števila novonastalih podjetij, kar bi morala rezultirati
v novih proizvodnjah in storitvah oziroma uspešnejši »zapolnitvi«
dosedanjih tržnih praznin ter spodbujanju večje iniciativnosti in
konkurenčnosti.
Z opuščanjem nerentabilnih proizvodenj in stečaji se povečuje
število delavcev, ki iščejo zaposlitev, hkrati so v sedanjih razmerah uspešnejša podjetja previdna pri zaposlovanju. Tako se že
drugo leto zapored zmanjšuje število zaposlenih v gospodarstvu,
po zadnjih podatkih pa se kažejo začetki podobnih tedenc tudi
v negospodarstvu. Ocenjujemo, da se bo trend znižanja zaposlovanja nadaljeval tudi v letu 1990. Toliko bolj, ker tudi v prihodnjem
ne moremo pričakovati preloma na področju investicij. Kljub
impulzom, ki jih dajeta »razvojni dinar« (letos cca 300 novih
objektov) in ugodnejši pogoji investiranja na manj razvitih
področjih v SR Slovenije (cca 400 novih objektov) investicije v SR
Sloveniji v celoti tudi v letošnjem letu realno nazadujejo. Zavod
SRS za družbeno planiranje ocenjuje letos okoli 6% realno nazadovanje naložb. Zaradi težav v zagotavljanju razvojnih sredstev
tudi v trendu zaenkrat ni mogoče računati na možno globalno rast
investicij, kljub temu, da je za slovensko gospodarstvo v sedanji
situaciji modernizacija in tehnološka obnova življenjskega pomena.
Po dveletnem realnem zniževanju realnih osebnih dohodkov bo

v letu 1989 dosežen realni porast za okoli 4% glede na raven
v preteklem letu. Z ukrepi tekoče ekonomske politike je rast
realnih osebnih dohodkov na prehodu v letu 1990 zastavljena
tako, da bi po prvih ocenah v prihodnjem letu v globalu ohranili
realen obseg iz leta 1989.
Na področju družbenih dejavnosti prihaja do pomembnih sprememb v organizaciji in financiranju. Ob ohranjanju medsebojnega
ravnotežja bo dan poudarek razvojnim vidikom tako znotraj teh
dejavnosti kot glede na družbeno razvojno strategijo v celoti.
Zaradi povečevanja števila upokojencev in izvajanja zakona bo
potrebno obseg sredstev SPIZ povečati za nadaljnjih 8 do 9%. Ob
spremembah v organizaciji in financiranju družbenih dejavnosti bi
v prihodnjem letu v globalu ohranili realni obseg teh sredstev iz
leta 1989, splošno porabo pa nekoliko skrčili.
S stališča globalnih bilanc pa ob tem ostaja še odprto vprašanje
pokrivanja obveznosti SR Slovenije do proračuna federacije,
vključno z odprtimi problemi pokrivanja oziroma saniranja javnega dolga.
Odprti so tudi še bilančni računi Slovenije in celotne Juaoslaviie
s tujino.
PRVI ORIENTACIJSKI PRIKAZ SCENARIJA ZA LETO 1990 ZA SR
SLOVENIJO
rast v %
gospodar, rast. (potenc.)

1-2 (ves prirast DP temelji na izvozu)
uvoz (blago in storit.)
11,0 (aktivnost, izpostavljenost
konkurenci)
izvoz (blaga in storit.)
9,0
domača poraba
0-1
(leta
1989
smo
imeli
rast)
investicije
-1,0 (kritično!; po več letih padanja)
zaposlovanje
-0,6 (triletni trend upadanja)
produktivnost
1,5 (racionalizacija v gospod, in
negospod.)
idustrijska proizvodnja
2,0 (pod pogojem, da se ne sesipajo veliki proizvajalci)
kmetijstvo
2,5
gradbeništvo
-1,0 (glede na investicije)
promet
4,0 (zlasti telekomunikacije)
trgovina, turizem
2,0
obrt
4,5
osebni dohodki
0,0 (na zaposlenega do +1)
socialni prejemki
+
pokojnine
8,5 (rast števila upokojencev, izvajanje zak.)
druga »javna« poraba*
-1,0 (ohranitev ravni iz I. 89 za
družb, dej.)
varčevanje prebivalstva
1,0
odlivi v tujino (neto)
(relativni odnos do DP kot I.
1989)
odlivi v fedracijo in druge
(približno kot v letu 1989; odrep. in pokrajine
prto je vprašanje javnega
dolga in zvez. prorač.)
* družbene dejavnosti brez socialnih prejemkov, proračuni
Potencialna gospodarska rast oziroma aktivnost naj bi predvsem temeljila na izvozu. Ključni problem so gospodarske investicije. Za domačo tekočo porabo v globalu z makroekonomskega
stališča za leto 1990 po dveh letih rasti ne vidimo več te možnosti,
posebej še upoštevaje napovedano ekonomsko politiko na zvezni
ravni, ki naj bi po sedanjih napovedih izključno zasledovala deflacijo. Scenarij temelji na še odprtih bilačnih računah do federacije
in s tujino.

PRIMERJAVA RAZLIK V CENAH POTENCIALNIH GIBANJ ZA LETI 1989/90*)
1990
1989
Avstr.
SFRJ
Avstr.
Madž.
SRS
SFRJ
Ital.
SRS
Ital.
Gospodar, rast
0,6
3,6
4,0
0,5
1-2
-2,0
3.2
3,0
izvoz
5.5
10,0
3,0
11
4,5
7,0
9,0
11,0
uvoz
14,5
8,0
2,0
9
18,5
6,0
6,0
11,0
Investicije
-6 !
5,0
-0,0
-1!
2,0
4,0
6,0
11,0
3.6
3,5
-0,5
3,3
osebna poraba
3,0
2
3.3
- os. doh./zap.
4,0
-5,0
1
»javna« poraba
2,9
0,5
18,0
-1
-2,0
2,9
0,5
8,5
deflator
2,7
706,0
6,0
1025,0
6,0
3,3
Viri: Italija: Instituto nazionale SC Rim; Avstrija: WIFO; Madžarska: Kopint
*) Značilno za druge dežele: višja rast investicij izvoza in uvoza kot DP in nižja rast potrošnje; za SRS in SFRJ obratne značilnosti

PRIMERJAVE POSAMEZNIH MAKROEKONOMSKIH A8RE6AT0V Z DRUŽBENIM PROIZVODOM SR SLOVENIJE *)
( DRUŽBENI PROIZVOD SR SLOVENIJE = 100 )
- v t
1986

198?
realizacija

1988

1989
ocena

1990
projekcija

Povpreć
1986-199

I. Izvoz blaga in storitev skupaj
Uvoz blaga in storitev
Saldo izvoza in uvoza blaga
in storitev

29,3
24.4

29.1
23.9

44,9
32.6

47,9
35.5

51.2
38.7

40.4
31.0

4.7

5.1

12.3

12.4

12.6

9.4

II.Osebna poraba prebivalstva

41,9

42.2

36,5

37.4

37.3

39.1

30,9

28,8

25.0

25.7

25.2

?? 1

III.Sredstva za zadovoljevanje
skupnih potreb skupaj
- družbene dejavnosti
- SPIZ

20,i
12,3
8,3

20,7
11,9

18.5
10,7
7,8

21.4
12.5
8.3

21.7
12.3
8.9

20.6
11.9
Q ?

IV. Sredstva za zadovoljevanje
splošnih družb.potreb v SRS
- Neto republiški proračun
" * - Občinski proračuni

3.5
1.9
1,5

3,3
1,8
1,5

2,8
1,7
1,1 »H!

V. Prispevek zvezne«« proračunu

4,7

4,3

3,7

2,4
1,9
0,4

' 1,2
2,7
M

0,9
2,6
0,3

28,9

28,3

25.0

24,7
17,4
7,3

19,4
14,1'
5,3

19,4
13,8
5,7

18,2
12,7
C C
I

17,7
12,4

19,3
14,0
5,8

5,4
2,0

3,6
1,6

3,9
1,6

3,8
1,7

3,6
1,6-

4,2
1,"

- 7,0

0,2

- 2.9

32,0

24,7

"C
.j, <.

Osebni dohodki

- kotizacija
- odliv temeljnega promet,davka
- druge obveznosti iz rep.prorać.
VI.Skupaj sredstva za skupne in
splošne potrebe Uil.+lV.+V.i
VII.Ustvarjene investicije v
osnovna sredstva skupaj
- Proizvodne investicije
- Neproizvodne investicije
od tega:
- Stanovanjske investicije
- Ostale neproizvodne investicije
Vili. Realni prirast zalog
I*. Inflacijski prirast
vrednosti zalog

1,7
14,0

28,0

2,7
1,6
1,«
1,£
!3,5>H

27,i
(27,7!**

t) OPOMBA : V tej tabeli so prikazani posa«ezni makroekonomski agregati porabe, pri čeaer pa posamezni sec njim niso' elenerti
kontne porabe družbenega proizvoda, saj se nekateri med nji»j ! n.pr. sredstva za zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb,
pa tudi osebni dohodki ! v strukturi končne porabe družbenega proizvoda pojavljajo bodisi ;o? ele»ent kategorije
osebne porabe, bodisi kot ele»ent materialnih izdatkov neproizvodnih"dejavnosti sli kot element investicij.
ZATO SE DELE*! POSAMEZNIH S3RE8ATGV PORABE V DRUŽBENEM PROIZVODU, K! SO PRIKAZANI V TEJ TABELI, SE SMEJO'SEST;'.-*:
nI Za leto 1990 je projekcija obveznosti SR Slovenije do proračuna federacije izdelana v dveh variantah. Pc prvi varianti je
upoštevan enak realni obseg teh obveznosti kot v letu 1989, po višji varianti pa je upoštevana 2» realna rast obveznosti
'ki predpostavlja, da. se dele* celotnih obveznosti SR Slovenije do proračuna federacije v družbene® proizvodu SRS v le!'; 19S?
v primerjavi z letos 1989 ne bi znižal).
»»») V letu 1988 je bilo financiranje temeljnih pravosodnih organov prenešenc iz občinskih v republiški proračun
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REALNE STOPNJE RASTI DRU2BENESA PROIZVODA IN POSAMEZNIH A6RE8AT0V PORABE V SR SLOVENIJI
- realne stopnje rasti v I
Povp.letna
stop.rasti
19S1-1995
realiz.

V. Ustvarjene investicije v
osnovna sredstva-skupaj
v tes :
- proizvodne investicije
- neproizvodne investicije

1987
1988
realizacija

Povp.leta.
stop.rast
1984-1991
ocena

1989
ocena

1990
projekc.

0,3
11,0
14,5

2,0
9.2
11,0

0,4
9,2
5,9

2,9
4,2

1,9
0,7

3,2
0,2

0,4
9,4
2,3

3,1
3,3
4,3

1,1
3,1
V

" 2,3
20,6
4,9

- 3,3
- 2,7

23,7
13,7

- 4,6

- 14,3
- 11,5

- 1,5

26,9

5,1

- 11,6

5.6

14,3

3,4

- 2,2
- 0,5

24.6

0,7
11,8

- 11,0
- 12,6

3.7
S,4

17,S
14,3

0,0
8.3

- 8,2
- 3,2

16,9
17.7

0,2

- 16,:
- 13,6

0,6

" 4,5
- 4,8

- 5,0
0,0
(2,0)*

" 2,7
- 2,1

1,4

1,8

" 4,2

- 0,9

- 0,4

- m4

- 0,2

- B,7

- 3,2

- 2,5

0,3

DRU2BEMI PROIZVOD
I. Izvoz blaga in storitev
Uvoz blaga in storitev
II.Osebna poraba prebivalstva
Realni OD na zaposlenega
III.Sredstva za zadovoljevanje
skupnih potreb skupaj
v ter,:
- družbene dejavnosti
- SPIZ
III. Sredstva za splošno
porabo v SR Sloveniji
IV. Prispevek federaciji

1984

Povp.letna
stop.rasti
1986-1983
reali:.

31,1,

- 5,2

- 7,1

19.5

- 6,8

17.6

" 9,?

" 1,4

- 7,2

24,0

20,3

8,7

" 8,2
8,8
1,6

1,2

2,4

5,4
9,4 "

H> Za leto 1990 je projekcija obveznosti SR Slovenije do proračuna federacije izdelana v dveh variantah. Po prvi varianti je
upoštevan enak realni obseg teh obveznosti kot v letu 1989, po vi4ji varianti pa je upoštevana 2» realna rast obveznosti
tki predpostavlja, da se deleJ celotnih obveznosti SR Slovenije do proračuna federacije v draibene« proizvodu SRS v letu 1989
v primerjavi z letos 1989 ne bi znižal).
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menjenem načinu izplačila osebnih dohodkov (prenos dela izplačil osebnih dohodkov v naslednji mesec in s tem tudi prenos
vplačila prispevkov na kasnejši termin).
Projekcija odhodkov temelji na podatkih republiških samoupravnih interesnih skupnosti, kjer pa teh podatkov SIS niso dostavile, pa so bile narejene projekcije v Zavodu SRS za družbeno
planiranje.
Pri projekcijah je upoštevana rast osebnhi dohodkov izplačanih
v obdobju (metodologija SDK, obrazec R-1). Pri tem pa prihaja do
razkoraka med plačilom v obdobju in za obdobje (zlasti pri zdravstvu), plačilo za obdobje se realizira še v mesecu januarju naslednjega leta, za kar pa bi bilo že potrebno upoštevati tudi osebni
dohodek za obdobje (metodologija Zavoda SR Slovenije za statistiko, obrazec RAD-1).
To pa pomeni, da se bodo nekateri odhodki prikazani za letošnje leto pojavili v naslednjem letu. V bilanci tega problema ni bilo
možno popolnoma razmejiti.
V zadnjih dveh mesecih je predvsem potrebno s prenosom
sredstev iz skupnosti s presežkom na skupnosti s primanjkljajem
uravnotežiti letošnjo celotno bilanco nalog in sredstev, da ne bi
v drugo leto prešli v nekaterih skupnostih s primanjkljajem v drugih pa s povečanim programom.

II. BILANCA NALOG IN SREDSTEV SPLOŠNE
PORABE, DRUŽBENIH DEJAVNOSTI IN DELA
MATERIALNE INFRASTRUKTURE ZA LETO 1989,
KI SE BODO V LETU 1990 ZAGOTAVLJALE
PREKO PRORAČUNA SR SLOVENIJE
Bilanca nalog in sredstev za leto 1989 je oblikovana na podlagi
podatkov, ki so jih posredovale strokovne službe republiških SIS
družbenih dejavnosti in gospodarske infrastrukture po posebni
anketi Zavoda za pripravo bilance nalog v letu 1990.
Republiške samoupravne interesne skupnosti so predložile
podatke o vrednosti svojih programov, oceno programov občinskih samoupravnih interesnih skupnosti (razen za občinske telesnokulturne skupnosti in občinske raziskovalne skupnosti, za
katere podatki niso bili posredovani) in oceno predlaganih prenosov nalog in sredstev iz občinske na republiško raven.
a. programi družbenih dejavnosti so prikazani v osemnajstih
nalogah, ki so vsebinsko tako opredeljene, kot so bile opredeljene
pri pripravi bilance nalog in sredstev SIS družbenih dejavnosti za
leto 1989. Podatki za leto 1988 so kot izhodišče povzeti iz bilance
nalog in sredstev SIS družbenih dejavnosti objavljeni v Poročevalcu št. 8, z dne 4. 4. 1989.
Za leto 1989 so republiške SIS družbenih dejavnosti prikazale
potrebna sredstva za izvedbo posameznih nalog v obdobju
januar-september 1989 po elementih za valorizacijo cen storitev
oz. programov, ter projekcijo potrebnih sredstev po posameznih
nalogah za celo leto 1989, izraženo v povprečnih cenah leta 1989.
Pri projekciji potrebnih sredstev za celo leto v poprečnih cenah
leta 1989 je bil upoštevan indeks rasti bruto OD v višini 1230 in
indeks rasti materialnih stroškov v višini 1330 glede na poprečje
leta 1988.
b. bilanca nalog in sredstev za splošno porabo na ravni republike je pripravljena z upoštevanjem enakih izhodišč kot bilanca
družbenih dejavnosti.
c. bilanca dela nalog in sredstev za gospodarsko infrastrukturo
je pripravljena na enakih predvidevanjih rasti inflacije do konca
leta kot bilanca za družbene dejavnosti in splošno porabo: pri tem
je obseg tega dela programov po veljavnih virih ocenjen na osnovi
podatkov o realizaciji v obdobju januar-september 1989 in ocenjene 25% mesečne rasti do konca leta 1989.
1. BILANCA NALOG DRUŽBENIH DEJAVNOSTI
Ocena vrednosti programov za leto 1989 je bila opravljena na
podlagi podatkov o doseženih gibanjih pri materialnih stroških in
osebnih dohodkih za devet mesecev tega leta. Za celoletno projekcijo leta 1989 pa so za preostale mesece povečani prihodki in
odhodki po 25% mesečno. Do konca leta lahko ob dejanskih
gibanjih pride pri projekciji prihodkov do večjih razlik, ker se
prihodki iz dobička na podlagi davčne osnove gibljejo z enomesečnim zamikom glede na izplačane osebne dohodke; predvsem
je problematična predpostavka o rasti oktobrskih prihodkov, ker
so se v septembru osebni dohodki dvignili za več kot 25%. Pri
oceni prihodkov iz osebnih dohodkov pa je glavni problem v SDreNALOGE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V OBČINAH
ABSOLUTNI PODATKI - LETO 1989
Naloga

Zdravstvo

1.Usposabljanje
8,124
2.Raziskave,razvoj
17,482
3.Ned. sodelovanje
3,468
4.Investicije,oprema
109,010
5.Inforn. dejavnost
6.Financ, zdr. dela
130,573
7.Nagrade
1,286
8.Društva (tudi UDA)
7,245
9. Standard,zavarovanje
10.Soc.prav. iz dela
262,857
11.Solidarnost
108,769
12.Nefor»alna dejav.
13.Socializacija
14.Ohranjanje zdravja 13,181,497
15.Inovativnost
33,631
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PRENOSI NALOG IZ OBČINE NA REPUBLIKO
Poročilo Izvršnega sveta predvideva v letu 1990 prenos dela
nalog iz občin na republiko. To pomeni, da bi se ta del nalog, ki se
je do sedaj financiral na ravni občin (v okviru občinskih SIS
druženih dejavnosti), v letu 1990 financiral na ravni republike
v okviru republiškega proračuna.
Za leto 1990 je predvideno, da naj bi se iz občin preneslo na
raven republike 61,4% dosedanjega programa občinskih SIS družbenih dejavnosti. To pomeni, da bi se obseg nalog financiranih na
ravni republike povečal za 133,7% (indeks 233,7).
Po posameznih dejavnostih je obseg predvidenega prenosa
nalog iz občin na republiko zelo različen:
ZDRAVSTVO - predviden je prenos v višini 95,8% celotnih
sredstev, ki so se do sedaj v celoti financirala na ravni občine.
RAZISKOVALNA DEJAVNOST - ni predviden prenos
IZOBRAŽEVANJE - predviden je prenos v višini 5,4% celotnih
sredstev, kar je zmanjšanje sredstev na ravni občin za 9,2% in
povečanje na ravni republike za 13,4%.
KULTURA - predviden je prenos v višini 28,3% celotnih sredstev, kar predstavlja zmanjšanje sredstev na ravni občin za 64,0%
in povečanje na ravni republike za 50,7%.
OTROŠKO VARSTVO - predviden je prenos v višini 20,7%
celotnih sredstev, kar predstavlja zmanjšanje sredstev na ravni
občin za 32,5% in povečanje na ravni republike za 56,9%.
SOCIALNO SKRBSTVO - predviden je prenos v višini 40,6%,
celotnih sredstev, kar predstavlja zmanjšanje sredstev na ravni
občin za 46,4% in povečanje na ravni republike za 328,6%.
ZAPOSLOVANJE - predviden je prenos v višini 16,1% celotnih
sredstev. Celoten program, ki se je do sedaj financiral na ravni
občin, naj bi se v letu 1990 prenesel na republiško raven.

(poprečne cene 1989, v ailijon din)
Raziskovanje

Izobrazevanje
5,895,450
97,500
319,440

Kultura

Telesna
kultura

Otroško
varstvo

2,233
3.220
3.3C5
225,773
16,408

Socialno Zaposlovanje
skrbstvo
228,207

53
38
2,451

240,000
15,500
874,990

700
91,366

1,405
4,854
552,902

7,401
1,152,512
2,165.856
787,016

123,869
65,262

SKUPAJ
6,134,117
118,202
6,811
654,223
18,859
370,573
3,391
118,965
1,427,892
270,258
1,385,150
65,262
2,165,856
13,181,497
820,647

poročevalec

16.Delovanje sistena
17.Strokovne službe
18.Ostalo
SKUP«

297,905
609,341
14,771,188

0

45,770
62,200
152,230

10,238
29,357

7,703,080

1,177,067

137,222
93,094

22.400
133,843

0

5,072
190,267
2,154

3,548,684

1,126,483

Otroško
varstvo

Socialno Zaposlovanje
skrbstvo

518,607
345,561
926,925

206,294 28,532,796

NALOGE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V REPUBLIKI
ABSOLUTNI PODATKI - LETO 1989 (poprečne cene 1989, v milijon din)
Naloga

Zdravstvo

1.Usposabljanje
2.Raziskave,razvoj
3.Med. sodelovanje
4.Investicije,opre«a
5.Infor». dejavnost
6.Financ, zdr. dela
7.Nagrade
8.Društva (tudi I1DA)
9.Standard,zavarovanje
10.Soc.prav. iz dela
11.Solidarnost
12.Neforialna dejav.
13.Socializacija
14.Ohranjanje zdravja
15.Inovativnost
16.Delovanje siste»a
17.Strokovne službe
18.Ostalo

Raziskovanje

Izobrazevanje

675,599
1,349,460
7,273
174,839
123,417
41,285
250

4,095,646
17,149
30,000
180,652
65,654
150,604
87
1,602
63,798

Kultura

Telesna
kultura

11.933
103,689
63,325
205,773
4,600

2,035
4,071
814
1,154

1,085
41,401

441
407

15,863
1,972

1,547

327,360
1,500
200

337
15
79

5,760

629
102,881

324

123,250
1,742,460
25,572

137,032

10,745
"3,400
2,008

3,397

13.934

3,614
15,467
18,920

714,741
7,500
17,960
15,925

18,645
185,970

765
1,164
452,800

2,714
33,967
882
10,857
10,518
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SKUPAJ
0 2,410,124 4,646,577 1,365,096
67,860 2,028,780
142,741
OPOMBA: Bilanca ne vsebuje sredstev občinskih raziskovalnih dejavnosti in telesnokulturnih skupnosti

1,073
15,305
853

SKUPAJ

5,128,436
1,479,388
101,612
562,755
199,446
191,968
2,628
45,527
166,679
466,734
260,282
1,742,460
25,572
2,714
752,322
39,064
85,087
215,284

806,780 11,467,958

NALOGE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI - SKUPAJ
ABSOLUTNI PODATKI - LETO 1989
Naloga

(poprečne cene 1989, v «ilijon din)

Zdravstvo

Raziskovanje

Izobrazevanje

8,124
1.Usposabljanje
2.Raziskave,razvoj
17,482
3,468
3.Med. sodelovanje
4.Investicije,opre*a
109,010
5.Infor». dejavnost
130,573
6.Financ, zdr. dela
1,286
7.Nagrade
8.Društva (tudi NDA)
7,245
9.Standard,zavarovanje
10.Soc.prav. iz dela
262,857
11.Solidarnost
108,769
12.Neforialna dejav.
13.Socializacija
14.Ohranjanje zdravja 13,181,497
15.Inovativnost
33,631
16.Delovanje siste«a
297,905
17.Strokovne službe
609,341
18.Ostalo

675,599
1,349,460
7,273
. 174,839
123,417
41,285
250

9,991,096
114,649
30,000
500,092
65,654
390,604
87
17,102
938,788

SKUPAJ

14,771,188

Kultura

Telesna
kultura

Otroško
varstvo

Socialno Zaposlovanje
skrbstvo

SKUPAJ

53,270
80,160
168,155

1,501,757
10,238
18,645
215,327

2,714
33,967
882
10,857
10,518

147,967
96,494
2,008

133,853

327,413 11,262,553
1,500 1,597,590
238
108,423
1,216,978
8,211
218,305
562,541
2,170
6,019
6,018
164,492
1,594,571
736,992
452,800
1,645,432
1,807,722
2,191,428
13,184,211
1,572,969
557,671
6,145
430,648
205,572
3,007 1,142,209

2,410,124 12,349,657

2,542,163

67,860

5,577,464

1,269,224

1,013,074 40,000,754

14,216
106,909
66,630
431,546
21,008

2,035
4,071
814
1,154

1,785
132,767

441
407

15,863
1,972

228,207
1,547
337
15
79

629
102,881

324
552,902

1,275,762
1,742,460
2,191,428

260,901
65,262

25,797

21,335

3,614
15,467
18,920

OPOMBA: Bilanca ne vsebuje sredstev občinskih raziskovalnih dejavnosti in telesnokulturnih skupnosti
poročevalec
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VREDNOST PR06RAH0V DRUŽBENIH DEJAVNOSTI
OBČINE (v Milijon din)
Dejavnost
Leto
1988
1. ZDRAVSTVO
2. RAZISKOVANJE
3. IZOBRAŽEVANJE
4. KULTURA
5. TELESNA KULTURA
6. OTROŠKO VARSTVO
7. SOCIALNO SKRBSTVO
8. ZAPOSLOVANJE
SKUPAJ
REPUBLIKA Iv »ilijon din)

1,273,681
548,542
79,468
269,781
87,054
15,967

Leto
1989
14,771,188
7,703,080
1,177,067
3,548,684
1,126.483
206,294
28,532,796
Leto
1989

1. ZDRAVSTVO
2. RAZISKOVANJE
3. IZOBRAŽEVANJE
4. KULTURA
5. TELESNA KULTURA
6. OTROŠKO VARSTVO
7. SOCIALNO SKRBSTVO
8. ZAPOSLOVANJE
SKUPAJ
SKUPAJ Iv Bilijon din!
Dejavnost

186,782
327.918
83,093
3,953
162,630
12.126
21,514
798.016

2,410,124
4,646,577
1,365.096
67.860
2,028,780
142,741
806,780
11,467.958

Strukture v Predviden prenos
letu 1989
na republiko v
(Skupaj = 100) letu 1990 (v t)
51.8
95.8
27.0
9.2
4.1
64.0
12.4
32.5
3.9
46.4
0.7
100.0
61.4
Struktura v
Predvideno
letu 1989 povečanje projrata
(Skupaj = 100) v letu 1990 zaradi
prenosov Iv *)
0.0
0.0
21.0
40.5
10.3
50.7
11.9
0.6
0.0
56.9
17.7
328.6
1.2
7.0
19.2

Struktura v
letu 1989
(Skupaj = 100)
36.9
14,771,188
1. ZDRAVSTVO
1,273,681
2,410,124
6.0
186,782
2. RAZISKOVANJE
30.9
12,349,657
876,460
3. IZOBRAŽEVANJE
6.4
2,542.163
4. KULTURA
162,561
5. TELESNA KULTURA
3,953
67,860
0.2
5,577,464
432,411
13.9
6. OTROŠKO VARSTVO
1,269,224
3.2
7. SOCIALNO SKRBSTVO
99,180
1,013,074
2.5
37,481
8. ZAPOSLOVANJE
SKUPAJ
3,072,509
40,000,754
100.0
OPOMBA: Bilanca ne vsebuje sredstev občinskih raziskovalnih in
telesnokulturnih skupnosti
Leto
1988

Leto
1989

2. BILANCA NALOG IN SREDSTEV SPLOŠNE PORABE
Pri oblikovanje vrednostnega izkaza sredstev republiškega proračuna za leto 1989 so bila upoštevana enaka izhodišča kot pri
oblikovanju bilance sredstev skupne porabe. Navedena ocena
porabe sredstev republiškega proračuna pa bo v skladu s tretjim
odstavkom 2. člena zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1989
usklajena s cenovnimi gibanji do konca letošnjega leta ob upoštevanju globalne rasti cen in 5% zaostajanja za rastjo cen v okviru
obstoječih virov prihodkov republiškega proračuna. Na podlagi
pooblastil iz tega zakona bo uskladitev postavk republiškega
proračuna opravil Izvršni svet predvidoma v drugi polovici tega
meseca.
Bilanca nalog in sredstev republiškega proračuna za leto 1989
vsebuje le tabelo odhodkov republiškega proračuna, ker Izvršni
svet ocenjuje, da bodo obstoječi viri sredstev prihodkov republiškega proračuna zadoščali za obseq odhodkov v predloženi višini.
V obseg odhodkov republiškega proračuna za leto 1989 niso
vključena sredstva za financiranje delovnih skupnosti SIS-ov
družbenih dejavnosti in nekaterih SIS-ov materialne proizvodnje,
kakor tudi ne sredstva za osebne dohodke pokrajinskih štabov za
teritorialno obrambo. Navedene obveznosti bodo kot nove obveznosti republiškega proračuna vključene v proračun SR Slovenije
za leto 1990, zaradi česar bo obseg sredstev republiškga proračuna v letu 1990 bistveno višji. Za ustrezni delež prenosa obveznosti bo opravljena korekcija na strani virov.
V tabelo odhodkov republiškega proračuna je vključena obveznost do prispevkov SR Slovenije zveznemu proračunu za leto
1989 v obstoječi višini, čeprav je drugi rebalans zveznega proračuna že v postopku. V zvezi s predlagano višino obveznosti SR
Slovenije do zveznega proračuna je Skupščina SR Slovenije zavzela stališče, da je to obveznost možnost sprejeti le v višini, ki je
enaka ocenjenemu prilivu deleža temeljnega davka od prometa
proizvodov, ki pripada SR Sloveniji v letošnjem letu. Ob tem
18

opozarjamo, da bi z realizacijo navedenega predloga prišlo do
primanjkljaja prihodkov v proračun SR Slovenije v višini 300 mlrd
din. Ta primanjkljaj pa bo potrebno zagotoviti v letu 1990 s povečanjem virov republiškega proračuna.
Splošna poraba na ravni občin za leto 1989 je oblikovana na
podlagi enakih izhodišč, kot so bila upoštevana pri oblikovanju
obsega sredstev skupne porabe in znaša 3.645.1 mlrd din.
3. BILANCA DELA NALOG IN SREDSTEV GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE
V letu 1989 so SlS-i materialne proizvodnje za razširjeno reprodukcijo realizirali iz naslova prispevkov skupno 7.870.480 mio din
in 4.379.539 mio din za pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije (cestno in železniško gospodarstvo ter vodno gospodarstvo).
Sredstva se bodo v letu 1990 zbirala v proračunu SR Slovenije za
programe, ki so detajlno opisani v prilogi Nacionalni programi,
dejavnosti materialne infrastrukture.
Za vzdrževanje in varstvo cest so se v letu 1989 oblikovala
sredstva iz naslednjih virov: iz nadomestil za ceste v maloprodajni
ceni pogonskih goriv, iz povračil za domača vozila, iz povračil za
tuja motorna vozila, iz prispevkov za cestnine in ostalih virov.
Skladno z zakonoma o prispevku in dodatnem prispevku za
pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije. ŽG Ljubljana za
obdobje 1987-1990 in s samoupravnim sporazumom o temeljih
plana SIS za železniški promet se ocenjuje, da bo v letu 1990
zbrano 4,270.000 (30.09.1989) mio din sredstev, s čimer se bo
delež povračil v celotnem prihodku zmanjšal na ocenjenih 39,0%.
V letu 1987 je ta delež znašal 42.6%, v letu 1988 pa 39,6%, v letu
1989 pa znaša cca 39,0%. Namen združenih sredstev je podrobno
opredljen z družbenimi planskimi dokumenti, kot tudi z omenjenima zakonoma in samoupravnim sporazumom, in sicer za: pokrivanje razlike med družbeno priznanim obsegom sredstev za enostavno reprodukcijo in prihodki od prodaie železniških storitev.
Vodno gospodarstvo je zaradi svoje specifičnosti dejavnost
kjer ni mogoče strogo deliti enostavno in razširjeno reprodukcijo
zato delitev tudi ni prikazana. Vsa sredstva se v dejavnosti zagotavljajo na osnovi vrednostnih in količinskih osnov. Poraba pa se
izvaja v dejavnosti ali pa vodno gospodarstvo sofinancira komunalne naprave (vodovode ali čistilne naprave).
Dinamika gradnje v cestnem gospodarstvu je prilagojena
prilivom sredstev v letu 1989 in je vsled tega upočasnjena
Republiški program v stanovanjskem gospodarstvu je opredeljen s srednjeročnim planom in Samoupravnim sporazumom
o temeljih plana Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije (Uradni
list SRS 44/86).
Sofinanciranje prenove in izboljšanja bivalnih pogojev v zavodih za izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju - solidarnostna
(nevračljiva) sredstva iz dohodka v višini 0,120% BOD.
Sredstva za ureditev bivalnih pogojev udeležencev mladinskih
delovnih akcij v Sloveniji - solidarnostna sredstva (nevračljiva) iz
dohodka v višini 0,000% BOD.
Sredstva za sofinanciranje gradnje in nakupa kadrovskih stanovanj v manj razvitih krajih in območjih - sredstva vzajemnosti
(nevračljiva) iz čistega dohodka v višini 0.018% BOD.
Usposabljanje kmetijskih zemljišč in pospeševanje proizvodnje hrane
a) Usposabljanje kmetijskih zemljišč
Vir sredstev za usposabljanje kmetijskih zemljišč je temeljno
urejen v zakonu o kmetijskih zemljiščih, konkretno pa za obodbje
1986-1990 v samoupravnem sporazumu o temeljih plana Zveze
vodnih skupnosti Slovenije (1,5% od davčne osnove za gospodarstvo in 0,6% od davčne osnove občanov). Drugi viri so sredstva,
pridobljena od sprememb namembnosti kmetijskih zemljišč in
gozda, vendar trenutno predstavljajo le 0,18% skupne vrednosti
sredstev za usposabljanje kmetijskih zemljišč. Predvidene prostorske ureditve so podprte z družbenimi plani republike in občin,
plani kmetijskih zemljiških skupnosti in kmetijskih organizacij kot
temeljnih nosilcev izvajanja programa ureditev. Sredstva za izvajanja programov za usposabljanja zemljišč se namensko zbirajo
pri Zvezi vodnih skupnosti Slovenije.
Do 30. 9. 1989 je bilo pri Zvezi vodnih skupnosti Slovenije
zbranih 181.241 mio din iz prispevka in 2.571 mio din iz odškodnine od spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozda,
skupno torej 183,812 mio din. Do konca leta 1989 bo od odškodnin za spremembo namembnosti zbranih še po oceni približno
500 mio din, iz prispevka pa 250.000 mio din. Ocena sredstev iz
prispevka je nezanesljiva, ker se ta prispevek obračunava in plačuje trimesečno in je priliv za III. tromesečje 1989 nemogoče
oceniti po metodi, ki velja za druge prispevke. Po teh ocenah bo
v letu 1989 za usposabljanje zemljišč zbrano skupno 433.812 mio
din.
poročevalec

VREDNOSTNI IZKAZ SREDSTEV REPUBLIŠKEGA PRORAČUNA ZA LETO 1989
II A M li II

Leto L 91)8

I) n II O D K A

Leto 1989

-In, H :il.EllSTVA ZA l)ELO_JJPRAVNIH_gtU>tlOV___-_J^I9JJi5^J)2;Kjr7|2___j_4^62^^^
■1 uo 3,,;js«a si dohodek
delovna skupnosti
in sredstva ze 0D in druga osebne
l*iu |eu*ku funkcionarjev in delegatov
295.771.585.301
3.61(1.000.000.000
40 i
40J
415
■liti
IJ. Ijn
4j

4 iI
I 1j
I 14
■I Ji
14 14-3
45
4 50

S.o.UtVa » MUCialn. .croik«
Srudstva za amortizacijo
Sredstva za investicije v osnovna sredstva
Srodstva za druge potrebe za delo
vm h organov
SREDSTVA ZA I.JIJDSKO OURAMBO
SREDSTVA 2A SPODBUJANJE RAZVOJA, INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU IN SPODBUJANJE
il 1.'I'ULI.I SEGA RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ RAZVTTfll OBMOĆfJ
Kompenzacije, premije, regresi in
povračilu
Druge potrebe in intervencije v
gospodarstvu
Sredstva za hitrejši razvoj gospodarsko
IU.UV1 r;,zvUili območij v okviru DPS
Sredstva za hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih območij izven območIf pr-a
DOPOLNILNA aBEDSTVA PRORAČUNU OBČINF
SREDSTVA ZA DRIIŽHENE DEJAVNOSTI
Sredstva za izobraževanje

4 38.200.000.000
82.000.000.000
301.500.000.000

21 .070. 155. U14
171.Gll.007

238.200.000.000
L . DL.G . inJ(>. UPU

jj^jjj_^j_36_;_50_6
57.^15.172.000

607.471.000.000

4.807.572.000

55.000.000.000

1.155.070.996

13.100.000.000

2 . 94 5 . 4 21 . 590

33.300. 000 . 000

550.000.000
21.5 De.601 . 104
718.U0U.O6O

6 ■ 2 00 ■ 000 . 000
2 7 2.855.000.000
8.050.0u0.000

451

SioJsiva za znanost

348.900.000

12 . 100 . 000 . 000

452

Sredstva za kulturo

199.570.600

2.250.000.000

454
458

Sredstva
Sredstva
vojaških
1 'O r o v
SREDSTVA
POTREBE
Sredstva
družbene

243.430.001

2.055.000.000

20 .055 . 684 .44 3

2 4 6.700.000.000

ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE

49.113.555.447

583.714.000.000

ra družbenopolitične in
organizacije

25.711.483.067

311.050.000.000

1 000.000 000

11.300.000.000

46
461

za socialno varstvo
za uveljavljanje pravic borcev,
invalidov in družin padlih

Sredstva za varstvo pred škodljivci
x
in naravnimi nesrečami
464

Sredstva za odpravo posledic naravnih
nesreč

465

Sredstva za varstvo in izboljšanje
202.830.000
človekovega okolja
Srodstva za druge splošne družbeno i .o I: r a ho
22.109.24 1.580
r/.l.nČAN.TE V STALNO "PRORAČUNSKO HBZERVO 4.295.76 1.000
DMIIf.f ODHODKI
1 85.125.572
Plačilo za bančne storitve in stroške
plačilnega prometa
93.393

4><8
17 470
Iti
4ti 1
1 ti il
44

38.775.903.860
7.256.703.394
26 .676 . 575 . 895

3 . J10.000.000
250.454.000.000
40.500.000.000
2.094.000.000

0,58
0.01

1.000.000
2.093.000.000
6.402.094.000.000
1.919.936.966.000

S K II P A J

705.896.836.988

Q.322.030.966.000

306.400.000.000

3.645.100.000.000

poročevalec

7.01

6.800.000.000

Drugi odhodki. DPS (tekoča proračunska
■
v..1
105.232.1 79
S K II P A J
532.270.914.980
PRISPEVEK 1'EDERACIJI
253.625.922.000

Spi.poraba občin

!Uli.
1.

76_^9_3
23,07
100

19

b) Pospeševanje proizvodnje hrane
Pravna podlaga za zagotavljanje sredstev za pospeševanje proizvodnje hrane je zakon o pospeševanju proizvodnje hrane in
zagotavljanju osnovne preskrbe (Uradni list SRS, št. 46/86 in 45/
87) in zakon o določitvi obveznosti plačevanja prispevka za
pospeševanje družbenoorganizirane tržne proizvodnje hrane
(Uradni list SRS, št. 48/87 in 27/89). Za izvajanje tega programa so
zavezanci plačevali na republiškem nivoju do 30. 7. 1989 prispevek v višini 0,96%, od 1. 8. dalje pa plačujejo zavezanci na
republiškem nivoju prispevek v višini 1,2% iz dohodka. Na nivoju
občin plačujejo zavezanci povprečni prispevek v višini 0,32%.
V času od 1.1.1989 do 30. 9.1989 je bilo za financiranje programa
pospeševanja proizvodnje hrane na republiškem nivoju zbranih
496.576 mio din, na občinskem nivoju pa po podatkih SDK
157.321 mio din. Do konca leta 1989 ocenjujemo, da bo na
republiškem nivoju zbrano skupaj 1.192.044 mio din, na občinskem pa 337.000 mio din; torej skupno na obeh nivojih 1.529.044
mio din.
Blagovne rezerve in intervencije v osnovni preskrbi
Pravna podlaga za zagotavljanje sredstev sta ista zakona kot za
pospeševanje družbeno organizirane tržne proizvodnje hrane. Za
izvajanje teh dveh programov pa zavezanci plačujejo prispevek iz
dohodka po naslednjih stopnjah:
do 30. 7. 1989 od 1. 8. 1989
Republiška skupnost:
a) - program republiških blagovnih
0,390%
0,700%
rezerv
b) - program intervencij v osn. pre0,100%
0,100%
skrbi
Občinske skupnosti*
do 30. 7. 1989 od 1. 8 1989
a) - programi občinskih blagovnih
rezerv
0,172%
0,172%
b) - programi intervencij v preskrbi
0,168%
0,168%
SKUPAJ
0,830%
1,140%
Opomba* Stopnje prispevka za občinske programe so preračunane na isto osnovo kot za republiški.
Realizacija sredstev v letu 1989
1. Po dejanskih prihodkih in oceni do konca leta
v mio din
do 30. 9. 1989
do 31. 12. 1989
Republiška skupnost:
a) program republiških blagovnih
rezerv
231.497
621.207
b) program intervencij v osn. preskrbi
49.704
109.750
Občinske skupnosti
a) program občinskih blagovnih
81.182
184.463
rezerv
76.753
177.632
b) program intervencij v preskrbi
SKUPAJ
439.136
1,093.052
2. Primerljiva ocena prihodkov (če bi bila stopnja prispevka
za republiške blagovne rezerve celo 1989. leto 0,70%)
v mio din
do 30. 9. 1989
do 31. 12. 1989
ocena
Republiška skupnost:
a) program republiških blagovnih
rezerv
361.890
749.600
b) program intervencij v osnovni
preskrbi
49.704
109.750
Občinske skupnosti:
a) program občinskih blagovnih
81.182
184.463
rezerv
76.753
177.632
b) program intervencij v preskrbi
SKUPAJ
569.529
1,221.445
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Požarna varnost
Na področu požarnega varstva predvideva v letu 1990 republiški program naslednje naloge:
- sofinanciranje poklicnih gasilkih enot,
- sofinanciranje dejavnosti Gasilske zveze Slovenije,
- financiranje drugih nalog požarnega varstva republiškega pomena,
- financiranje dejavnosti dosedanje strokovne službe
Zveze SIS SR Slovenije za požarno varnost (osebni dohodki,
materialni stroški).
VREDNOST PROGRAMOV DEJAVNOSTI
GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE
(ENOSTAVNA IN RAZŠIRJENA REPRODUKCIJA
TER INTERVENCIJE), KI SE FINANCIRAJO IZ
REPUBLIŠKEGA PRORAČUNA
(povprečne cene 1989, v milijonih din)
SREDSTVA V LETU 1989
Intervencije
esnostavna razširjena v usp. kmet.
reprodukcija reprodukcija zem., pospeševanje proizv. hrane,
preskrbo in
blag. rezerve
1
1665.900
4417.100
1. CESTNO GOSPODAR2713.639
STVO
2. ŽELEZNIŠKO GOSPO1151.067
DARSTVO
206.888
3. VODNO GOSPODARSTVO
172.424
- vrednostne osnove
- količinske osnove
433.812
4. STANOVANJSKO GO1192.044
SPODARSTVO
- republiški programi
337.000
5. POSPEŠEVANJE PROIZVODNJE HRANE
- usposabljanje kmetij,
zemljišč
- pospeševanje proizvodnje hrane
a) republiški
b) občinski
6 BLAGOVNE REZERVE IN INTERVENCIJE V OSNOV. PRESKRBI
- intervencije v osnovni preskrbi
287.382
- republiške blagovne rezerve
934.063
6. VARIANTA *: BLAGOVNE REZERVE IN INTERVENCIJE V OSNOV.
PRESKRBI
- intervencije v osnovni preskrbi
109.750
- blagovne rezerve
934.063
7. POŽARNO VARSTVO
- republiški program
202.018
SKUPAJ
4581.557
5947.479
3184.301
3006.669
SKUPAJ (VARIANTA*)
Opomba: * V poročilu o izvajanju ustavnega zakona za izvedbo amandmajev IX do LXXXIX k Ustavi SR Slovenije je navedeno, da se »programi občinskih samoupravnih interesnih skupnosti za pospeševanje
proizvodnje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe skupaj s financiranjem v celoti prenesejo na raven republike. Za področje blagovnih
rezerv obstoji tudi možnost, ki jo dopušča zvezni zakon, da se sedanja
oblika financiranja in oblikovanja blagovnih rezerv ohrani na nivoju
večjih mest, kar bo Izvršni svet še proučil. Izvršni svet skupščine SR
Slovenije je po vsestranski presoji ugotovil, da je treba financiranje
blagovnih rezerv urejati na ravni republike. Glede na nekatere obveznosti, ki so že sprejete in so tudi specifične v posameznih okoljih in
občinah pa v varianti predlaga, da se občinski programi intervencij
v preskrbi še nadalje izvajajo na ravni občin in hkrati ohrani tudi
sedanji vir zagotavljanja sredstev zanje «
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SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
Komisija za proučitev kazenske zakonodaje
ZAHTEVA
za izdajo sprememb in dopolnitev zakona
o vojaških sodiščih in zakona o vojaškem
tožilstvu ter za izdajo zakona o izvrševanju
kazenskih sankcij zoper aktivne vojaške osebe
Komisija Skupščine SR Slovenije za proučitev kazenske
zakonodaje je na podlagi odloka o nalogah komisije proučila
zakona o vojaških sodiščih in o vojaškem tožilstvu in pripravila zahtevo za spremembe in dopolnitve teh zakonov
v obliki predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških sodiščih z osnutkom zakona in predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o vojaškem tožilstvu z osnutkom zakona ter predlog za
izdajo zakona o izvrševanju kazenskih sankcij zoper aktivne
vojaške osebe z osnutkom zakona, ki jo je določila na seji
dne 17.10.1989.
Do sedaj je zakon o vojaških sodiščih urejal področje
izvrševanja kazenskih sankcij zoper vojaške osebe. Komisija meni, da je smotrno to področje urediti s posebnim
zakonom, oziroma da je treba te določbe izločiti iz zakona
o vojaških sodiščih. Glede na to, da še ni jasno ali se bo
glede na ustavno določbo amandmaja XXXIX, točka 1, podtočka 16 pripravil posebni zvezni zakon na tem področju, je
komisija ocenila, da predloženi predlog za izdajo zakona
z osnutkom pošlje vzporedno z zahtevo za izdajo sprememb
in dopolnitev zakona o vojaških sodiščih in zakona o vojaškem tožilstvu v presojo delegatom Skupščine SR Slovenije,
ki naj ocenijo ali naj to gradivo pošljemo kot sestavni del
zahteve Zveznemu zboru ali le kot prilogo k osnovnemu
gradivu, v kateri je izražen naš pogled na ureditev izvrševanja kazenskih sankcij zoper vojaške osebe.
Ob tem komisija opozarja na svoje poročilo iz aprila 1989
v katerem je delegate obvestila, da se sicer zavzema za
ukinitev vojaških sodišč v miru, obenem pa ugotavlja, da bo
mogoče tako rešitev uveljavljati šele v razpravi ob novi
ustavi. 221. člen ustave SFRJ namreč še vedno predvideva
obstoj vojaških sodišč in okvirno določa njihovo pristojnost.
Zato je komisija oblikovala predloge, kako ob sedanji
ustavni ureditvi kar najbolj zožiti pristojnost vojaških sodišč
Skupščina SR Slovenije se je na sejah Zbora združenega dela,
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora dne seznanila
z delom Komisije Skupščine SR Slovenije za proučitev kazenske
zakonodaje ter po obravnavi predlogov za spremembe in dopolnitve zakona o vojaških sodiščih in zakona o vojaškem tožilstvu
ter predloga za sprejem zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
zoper aktivne vojaške osebe določila
zahtevo
za izdajo sprememb in dopolnitev zakona
o vojaških sodiščih in zakona o vojaškem
tožilstvu ter za izdajo zakona o izvrševanju
kazenskih sankcij zoper aktivne vojaške osebe
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ter se na ta način približati postopni ukinitvi teh sodišč
v miru. Vsebina predlogov je razvidna iz zahteve oziroma
predlogov za spremembe in dopolnitve predloženih zakonov.
Komisija predlaga, da Skupščina SR Slovenije to zahtevo
sprejme ter da jo (tako kot zahtevo za Izdajo sprememb in
dopolnitev kazenskega zakona SFRJ) pošlje Skupščini
SFRJ. Obenem pa predlaga, da zbori Skupščine SR Slovenije priporočijo delegatom iz SR Slovenije v Zveznem zboru
Skupščine SFRJ da v smislu 189. člena poslovnikaZveznega
zbora Skupščine SFRJ (Uradni list SFRJ 22/86 - prečiščeno
besedilo) kot pooblaščeni predlagatelji predložijo Zveznemu
zboru Skupščine SFRJ predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških sodiščih z osnutkom
zakona in predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaškem tožilstvu z osnutkom zakona.
Komisija je nekatere delegate iz SR Slovenije v Zveznem
zboru Skupščine SFRJ že seznanila s predloženim gradivom
in bo z njimi sodelovala tudi pri njihovem delu v Skupščini
SFRJ.
Kot predstavniki Komisije bodo v skladu s prvim in drugim
odstavkom 269. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije pri
delu delovnih teles zborov in Skupščine ob obravnavi te
zahteve sodelovali:
- Valerija Skerbec, predsednica komisije,
- Francka Strmole - Hlastec, članica komisije in predsednica Vrhovnega sodišča SR Slovenije,
- Mitja Deisinger, član komisije In sodnik Vrhovnega
sodišča SR Slovenije,
- mgr. Ivan Bele, član delovne skupine komisije in sodnik
Vrhovnega sodišča SR Slovenije,
- Tomo Grgič, član delovne skupine in sodnik Vrhovnega
sodišča SR Slovenije.
Skupščina Socialistične republike Slovenije na podlagi 191.
člena poslovnika Zveznega zbora Skupščine SFRJ (Uradni list
SFRJ št. 22/86 - prečiščeno besedilo) predlaga, da Zvezni zbor
Skupščine SFRJ sprejme spremembe in dopolnitve zakona o vojaških sodiščih (Uradni list SFRJ, št. 4/77 in 13/82), spremembe in
dopolnitve zakona o vojaškem tožilstvu (Uradni list SFRJ, št. 4/77)
in zakon o izvrševanju kazenskih sankcij zoper aktivne vojaške
osebe. Ocena stanja na teh področjih, ki jih želimo urediti ter cilji,
ki jih je treba doseči s spremembami in dopolnitvami oziroma
sprejemom zakona, so razvidni iz te zahteve, ki jo sestavljajo
predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o vojaških sodiščih z osnutkom zakona, predlog za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaškem tožilstvu
z osnutkom zakona in predlog za izdajo zakona o izvrševanju
kazenskih sankcij zoper aktivne vojaške osebe z osnutkom zakona.
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških
sodiščih
POVZETEK
Ustavna podalaga za izdajo tega zakona je 6. točka prvega
odstavka 281. člena ustave SFRJ, po kateri federacija po
zveznih organih ureja in organizira vojaška sodišča in vojaško
tožilstvo, za sprejetje tega zakona pa je na podlagi 3. točke
285. člena ustave SFRJ pristojen Zvezni zbor Skupščine SFRJ.
Ureditev in organizacija vojaškega sodstva od sprejetja
prvega povojnega zakona o vojaških sodiščih (leta 1945) do
sedaj veljavnega zakona o vojaških sodiščih ni sledila razvoju
družbenih odnosov v naši družbi, predvsem pa ni sledila
ureditvam vojaškega sodstva v drugih državah. Medtem, ko
gre razvoj v zvezi z vojaškimi sodišči drugod v smeri njihovega
odpravljanja ali oženja njihove pristojnosti, pa se pri nas na
tem področju od osvoboditve do danes ni ničesar spremenilo.
Tako so naša vojaška sodišča še vedno pristojna za sojenje
civilnim osebam in to tudi za nekatera kazniva dejanja, ki se
oboroženih sil neposredno ne tičejo.
Zato je poglavitni namen predlaganih sprememb in dopolnitev zakona o vojaških sodiščih ravno v tem, da se omeji

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA
Ustavna podlaga za izdajo tega zakona je dana v 6. točki prvega
odstavka 281. člena ustave SFRJ, po kateri federacija po zveznih
organih ureja in organizira vojaška sodišča in vojaško tožilstvo.
Za sprejetje tega zakona je na podlagi 3. točke 285. člena ustave
SFRJ pristojen Zvezni zbor Skupščine SFRJ.
II. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA UREJA
ZAKON 0 VOJAŠKIH SODIŠČIH IN CILJI, KI JIH
ŽELIMO DOSEČI S PREDLAGANIMI
SPREMEMBAMI IN DOPOLNITVAMI TEGA
ZAKONA
IN SPLOŠNA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH
SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAKONA
O VOJAŠKIH SODIŠČIH
Zakon o vojaških sodiščih (Uradni list SFRJ, štev. 4/77 in 13/82)
ureja organizacijo in pristojnost vojaških sodišč, vsebuje določbe
o sodnikih in porotnikih vojaških sodišč, sodni upravi, o uporabi
zakona o kazenskem ter zakona o pravdnem postopku pred vojaškimi sodišči, o postopku v upravnih sporih, o pravni pomoči,
vojaški gospodarski arbitraži, v svojem sklopu pa ureja tudi
področje izvrševanja kazenskih sankcij zoper aktivne vojaške
osebe.
Za naša vojaška sodišča na splošno veljajo ista načela kot za
civilna sodišča - zakonitost, javnost, neodvisnost in samostojnost, dvostopenjskost, nezdružljivost sodne funkcije z neko drugo
itd. Kljub temu je njihovo zaostajanje za družbeno prakso in
demokratizacijo v širši družbi vse bolj očitno. Z zasnovo splošne
ljudske obrambe in družbene samozaščite je v temeljih
v nasprotju ureditev, v kateri imajo od vseh skupin poklicev edino
profesionalni vojaki privilegij stanovskega sodstva. Prav tako je
z načeli demokratične družbe povsem v nasprotju ureditev v sedaj
veljavnem zakonu o vojaških sodiščih, da lahko mirnodobna vojaška sodišča sodijo civilistom tudi za politične in druge delikte, ki
se oboroženih sil neposredno ne tičejo. Sami koncepciji splošnega ljudskega odpora in družbene samozaščite bi po mnenju
predlagatelja sistemsko najbolj ustrezal obstoj samo enega
sistema rednih sodišč in izvrševanja kazenskih sankcij, ki pa na
tem področju ne bi samo formalno ampak tudi dejansko izenačil
položaj aktivnih vojaških oseb in v nekaterih primerih civilnih
oseb v službi v oboroženih silah s položajem ostalih občanov.
Naš težak notranje politični in gospodarski položaj zahteva, da
se SFRJ čimpreje vključi v sodobne tokove družbenega razvoja
v Evropi in svetu. Vendar pa tega ne bo mogoče doseči brez
hkratne uskladitve celotne jugoslovanske zakonodaje s temi
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njihova pristojnost v mirnodobnem času v okvir z ustavo
določenega položaja oboroženih sil v naši družbi in da se
vojaška zakonodaja na tem področju uskladi s stopnjo družbenega razvoja v SFRJ in sodobnimi tokovi družbenega razvoja
v svetu, kar naj bi dolgoročno privedlo do ukinitve vojaških
sodišč v mirnodobnem času, saj to navsezadnje zahteva ureditev vsake sodobno organizirane in demokratične družbe.
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona bi
uskladili ta zakon in druge podzakonske akte s tega področja
z ustavo SFRJ in ustavami republik, kot tudi z zakonom
o kazenskem postopku ter uskladili zakon o vojaških sodiščih
z mednarodnopravnimi pogodbami, ki jih je sprejela SFRJ in
odpravili nejasnosti nekaterih določb.
Predlagane spremembe in dopolnitve bodo prispevale k izenačitvi položaja vojaških oseb in v določenih primerih civilnih
oseb v službi v oboroženih silah na tem področju s položajem
civilnih oseb, k izenačitvi položaja vojaških sodišč v enotnem
pravosodnem sistemu s položajem drugih rednih sodišč in
v zvezi s tem k izenačitvi položaja vojaških sodnikov s položajem sodnikov drugih rednih sodišč.
tokovi. Naše zaostajanje za demokratičnimi procesi v Evropi pa
tudi drugod v svetu se najizraziteje kaže ravno na področju, ki
ureja organizacijo in pristojnost vojaških sodišč. Medtem, ko gre
razvoj v zvezi z vojaškimi sodišči drugod v smeri njihovega
odpravljanja ali oženja njihove pristojnosti, pa je tekel razvoj
vojaških sodišč v novi Jugoslaviji ravno v obratni smeri. S prvim
povojnim zakonom o vojaških sodiščih iz avgusta 1945 smo to
ustanovo v novi Jugoslaviji vpeljali tudi v miru, vojaška sodišča so
bila izvzeta iz sistema splošnih sodišč ter so imela, izjemno, tudi
pristojnost nad civilisti. Naslednji zakon, sprejet še pred resolucijo
Kominforma (decembra 1947), je iz izjeme naredil pravilo in od
tedaj so naša vojaška sodišča pristojna tudi za nekatera kazniva
dejanja civilistov. Kasnejša destalinizacija, uvedba samoupravljanja, sprejetje drugačne obrambne doktrine itd., niso v teh pogledih pri nas skoraj ničesar spremenili.
V primerjavi s predvojnim časom - iz obdobja vidovdanske
ustave (v njej je bilo med drugim določeno, da so vojaška sodišča
neodvisna, da pri izrekanju oziroma delitvi pravice niso pod nikogaršnjo oblastjo in da sodijo po zakonu, da so sodniki pritožbenih
sodišč stalni, da kaznivo dejanje, ki ga storijo civilne osebe skupaj
z vojaškimi obravnava civilno sodišče, v času vojne pa vojaško
sodišče itd.) je nova Jugoslavija v zvezi z organizacijo in pristojnostmi vojaških sodišč vpeljala ureditev, ki je bližja tisti, ki so jo
jugoslovanski komunisti svojčas najbolj ostro obsojali. Evropsko
socialistično gibanje se je namreč od srede prejšnjega stoletja
zavzemalo za popolno odpravo mirnodobnega vojaškega sodstva.
Poglavitni razlogi za to stališče evropskih socialistov in marksistov so bili trije. Posebna vojaška sodišča so bila izraz stanovskih
privilegijev oficirjev, ki so bili pretežno ali celo izključno plemiškega izvora. Oficirjem so dajala možnost, da jim ne sodijo sodniki neplemiči. Posebna vojaška sodišča so bila tako simbol
zavračanja politične demokracije in civilne nadoblasti nad vojaško kasto, ki je bila tesno povezana z monarhijami, monarhisti in
skrajno avtoritarno desnico. Zaradi teh političnih povezav so bila
vojaška sodišča dosti bolj konservativna in nazadnjaško, protisocialistično usmerjena. Oblasti so jih zaradi tega večkrat uporabljale za zatiranje socialističnega in delavskega gibanja. Kasnejši
razvoj je izničil prvi razlog za nasprotovanje socialistov, saj je
plemstvo postopno izginilo iz oficirskih vrst. Ostale pa so druge
lastnosti posebnih mirnodobnih vojaških sodišč - izražanje stanovsko-kastne zaprtosti in privilegijev, konzervativna politična
usmerjenost ter najpogosteje vsebinsko in postopkovno zaostajanje za razvojem splošnega sodstva. Zaradi tega so socialistične
ter druge delavske in napredne stranke obdržale kritično razmerje
do mirnodobnih vojaških sodišč.
Z zavračanjem vojaškega sodstva so nadaljevali in so ga še bolj
zaostrili levi socialisti, ki so se po letu 1919 preimenovali v komuniste. To je nekoč veljalo za jugoslovanske komuniste. Na svojem
četrtem kongresu v Dresdnu je KPJ terjala ukinitev vojaških
sodišč, kakor tudi razpustitev stalne vojske, policije in žandarmeporočevalec

rije, služenje vojaškega roka v svojem kraju, poveljevanje v nacionalnih jezikih, možnost stanovanja rekrutov zunaj vojašnic, politične svoboščine za vojake, vključno s pravico obiskovanja opozicijskih političnih zborovanj itd.. Vendar pa povojna jugoslovanska
zakonodaja, ob drugih zahtevah, napovedih in tudi izrednih obljubah predvojnih jugoslovanskih komunistov, niti do danes ni,
razen v majhnem delu, sledila tem načelom, niti na tem področju
ne sledi večini evropskih in drugim demokratičnim državam.
V nasprotju s SFRJ, je več teh načel oz. smotrov uresničenih v t i.
»meščanskih« državah, vključno z nekaterimi našimi sosedami.
Mirnodobnih vojaških sodišč že dolgo nimajo skandinavske
države ter Avstrija (od leta 1920) in ZR Nemčija (od leta 1945).
Slednja je v svoji pravni ureditvi šla še dlje in je vojakom dala
pravico pritožiti se civilnim sodiščem tudi zoper disciplinske
ukrepe svojih nadrejenih. Španski komunisti in socialisti so se
borili za odpravo pristojnosti vojaških sodišč nad civilisti kot ene
od najbolj osovraženih lastnosti Francove diktature. To pristojnost so odpravili kmalu po propadu frankizma. Podobno so nastopali francoski socialisti in komunisti. Francoska socialistična
vlada je to pristojnost odpravila leta 1982. Napredne sile se borijo
danes za isti smoter v Turčiji, kjer so vojaška sodišča množično
uporabljali za zatiranje leve politične opozicije in ne samo terorizma.
Glede na ureditev vojaškega sodstva v Evropi, v grobem lahko
te države uvrstimo v tri skupine. Najbolj dosledno civilokratsko in
demokratično skupino sestavljajo skandinavske države, Avstrija in
ZR Nemčija. Srednjo skupino tvorijo demokratične države, v katerih obstajajo mirnodobna vojaška sodišča, toda brez pristojnosti
nad civilisti. V tretji skupini so države, ki imajo mirnodobna
vojaška sodišča s pristojnostmi nad civilisti. Sem sodijo večinoma
avtoritarne države na Vzhodu (države Varšavskega pakta) ter na
jugu Evrope (Turčija in Albanija). SFRJ, navkljub prizadevanjem,
da bi se vključila v sodobne tokove družbenega razvoja v Evropi in
svetu, glede vojaške zakonodaje od leta 1945 ni še ničesar spremenila in še vedno spada v tretjo skupino prikazanih držav. V tem
kontekstu je sam jugoslovanski pravni sistem nedosleden, ko na
poseben način ureja vojaška sodišča in njihovo pristojnost,
čeprav sicer načelno nasprotuje temu, da bi za oborožene sile
veljala specialna zakonodaja. Nelogično je, da so oborožene sile
glede materialne in procesne zakonodaje (kazenske, civilne in
upravne) v bistvenih delih (razen financiranja JLA) vključene
v splošno zakonodajo, sama organizacija in izvajanje sodne funkcije, kar je v odnosu do materialne in procesne zakonodaje sekundarnega pomena, pa je urejena povsem samostojno. Vsaj za
sedanje stanje miru zato ni videti posebnih razlogov za samostojno urejanje vojaškega sodstva. V kolikor hočemo v celotnem
kontekstu družbenega razvoja spremljati razvite demokratične
države, bi morali po mnenju predlagatelja odpraviti vojaška
sodišča v miru, kar je potrebno uveljaviti z bodočo spremembo
zvezne ustave oziroma v novi ustavi SFRJ. Do takrat pa je
potrebno izvesti v zakonodaji s tega področja spremembe, ki
sledijo temu cilju in sicer z ožanjem pristojnosti vojaških sodišč.
Predlagatelj ocenjuje, da je to možno storiti že v okviru sedanje
ustavne ureditve.
Po določbi drugega odstavka 221. člena Ustave SFRJ, sodijo
vojaška sodišča o kaznivih dejanjih vojaških oseb in o določenih
kaznivih dejanjih drugih oseb, ki se nanašajo na ljudsko obrambo
in varnost države, ter o drugih pravnih zadevah, ki se nanašajo na
spore v zvezi s službo v Jugoslovanski ljudski armadi.
Glede na citirano ustavno določbo se namreč zastavlja vprašanje, ali je ta določba pravilno upoštevana v zakonu o vojaških
sodiščih, ki na področju kazenskega sodstva odreja tako pristojnost vojaških sodišč, da sodijo vojaške osebe za vsa kazniva
dejanja, poleg tega pa še civilne osebe za kazniva dejanja zoper
oborožene sile in nekatera druga kazniva dejanja. Taka ureditev
pristojnosti vojaških sodišč vsekakor ni v skladu s KZ SFRJ, po
katerem se kot kazniva dejanja vojaških oseb morejo označiti
samo t.i. delicta propria, to je kazniva dejanja, pri katerih je kot
storilec v zakonu navedena vojaška oseba. V to kategorijo spadajo
večina kazniva dejanja zoper oborožene sile in ob pogojih iz
četrtega odstavka 113. člena KZ SFRJ tudi kazniva dejanja zoper
uradno dolžnost uradnih oseb zveznih organov.
Nesprejemljiva posledica določene široke pristojnosti vojaških
sodišč po zakonu o vojaških sodiščih je ta, da ta sodišča sodijo
vojaške osebe tudi za vsa kazniva dejanja iz zveznih, republiških
in pokrajinskih zakonov, ki niso delicta propria, s čimer se vojaške
osebe v razmerju do drugih državljanov postavljajo v neenak
položaj. Ustava SFRJ Zveznemu sodišču niti v najmanjšem
obsegu ni dala pristojnosti, da bi moglo odločati o uporabi republiškega ali pokrajinskega zakona (-odklonjen je bil celo predlog
amandmaja, po katerem naj bi Zvezno sodišče odločalo o smrtni
kazni, izrečeni na podlagi kateregakoli zakona), zakon o vojaških
sodiščih pa je šel tako daleč, da vojaškim sodiščem kot posebni
poročevalec

vrsti zveznih sodišč daje tako pristojnost v najširšem obsegu,
kadar se kot storilci kaznivega dejanja pojavljajo vojaške osebe.
Zakon o vojaških sodiščih v teh zadevah omejuje pristojnost
vojaških sodišč res samo na odločanje na prvi in na drugi stopnji,
odločanje o zahtevi za varstvo zakonitosti in za izreden preizkus
pravnomočne sodbe pa ne predvideva, očitno samo zato, ker bi
bilo to v nasprotju z določbami zakona o kazenskem postopku, po
katerih sme na podlagi teh izrednih pravnih sredstev o uporabi
republiškega oziroma pokrajinskega zakona odločati le sodišče
v republiki oziroma v pokrajini. Tako so vojaške osebe, zaradi
opisane široke pristojnosti vojaških sodišč, v nasprotju z drugim
odstavkom 180. člena zvezne ustave, tudi po procesni plati prikrajšane za sicer dovoljeno vlaganje izrednih pravnih sredstev.
Vsa omenjena protislovja zato po mnenju predlagatelja kažejo, da
je možno določbo drugega odstavka 221. člena zvezne ustave
razlagati samo tako, da naj bodo vojaška sodišča pristojna le, če
se kaznivo dejanje vojaških oseb ali določena kazniva dejanja
drugih oseb nanašajo na ljudsko obrambo in varnost države. Za
tako ožjo razlago govori predvsem dejstvo, da so po besedilu
v ustavi navezna točka za posebno pristojnost vojaških sodišč
posebnosti kaznivih dejanj, ne pa poseben status storilcev. Če bi
se z ustavno določbo hotela posebna pristojnost vojaških sodišč
navezovati na poseben status storilcev, bi to nedvomno bilo
v njenem besedilu ustrezno izraženo, na primer tako, kot to
določa sedaj zakon o vojaških sodiščih. Pri tem je potrebno
opozoriti, da je edino pri omenjeni ožji razlagi prve polovice
stavka iz drugega odstavka 221. člena zvezne ustave možno
doseči skladnost z restriktivno označbo pristojnosti vojaških
sodišč v drugi polovici stavka, da sodijo o drugih pravnih zadevah,
ki se nanašajo na spore v zvezi s službo v »Jugoslovanski ljudski
armadi«. Ob tem ne moremo prezreti dejstva, da t i. personalno
načelo, ki je glede vojaških oseb uveljavljeno v zakonu o vojaških
sodiščih, tako vojaškemu sodišču I. stopnje, kot tudi Vrhovnemu
vojaškemu sodišču, pri sojenju povzroča težave. Za vsa tista
kazniva dejanja namreč, ki niso zajeta v kazenskem zakonu SFRJ,
in teh je večina, mora vojaško sodišče uporabljati kazenski zakon
tiste republike oz. pokrajine, na katerega ozemlju je bilo kaznivo
dejanje storjeno. Bistvo sedanje ureditve kaznovalnega prava je
prav v dejstvu, da so tudi kazenski zakoni posameznih republik in
pokrajin odraz stopnje družbenopolitičnega in družbenoekonomskega razvoja, ki ni povsod enaka in ki zahteva v posameznih
okoljih bolj ali manj poudarjeno kazensko pravno varstvo določenih dobrin. Zato seveda predlagatelj meni, da je povsem pravilno,
če odgovarja vojaška oseba po tistem kazenskem zakonu, ki je
v veljavi na območju, kjer je bilo kaznivo dejanje storjeno. Ne vidi
pa nobenega pomembnega razloga, zaradi katerega mora vojaška
oseba tudi za t.i. nevojaško kaznivo dejanje odgovarjati pred
vojaškim sodiščem, oziroma zaradi katerega ne bi mogla odgovarjati za taka dejanja pred rednim sodiščem splošne pristojnosti.
Tudi vojaško sodišče mora upoštevati razloge in okoliščine, ki se
kažejo v taki in ne drugačni opredelitvi kaznivega dejanja in
zagroženih kazni v posamezni republiki oziroma pokrajini, kar pa
je tem sodiščem nedvomno težje, kot rednemu sodišču splošne
pristojnosti, ki sicer sodi o kaznivih dejanjih v okviru določene
kaznovalne politike. Zaradi navedenega, predlagatelj meni in v tej
smeri tudi predlaga, da ni nikakršnih tehtnih razlogov in ovir
v okviru sedanje ustavne ureditve, da se pristojnost vojaških
sodišč v zakonu o vojaških sodiščih ne bi opredelila tako, da bi
bila pristojna za sojenje vojaških oseb le, kadar gre za kazniva
dejanja iz XX. poglavja kazenskega zakona SFRJ, to je za kazniva
dejanja zoper oborožene sile SFRJ. Po mnenju predlagatelja je
nadvse sporna tudi pristojnost vojaških sodišč nad civilnimi osebami v mirnodobnem času. Ta pristojnost je v zakonu o vojaških
sodiščih opredeljena zelo široko, saj se razteza na nekatera kazniva dejanja iz XV. poglavja (kazniva dejanja zoper temelje socialistične samoupravne družbene ureditve in varnosti SFRJ) in na vsa
kazniva dejanja iz XX. poglavja KZ SFRJ, poleg tega pa so vojaška
sodišča pristojna za civilne osebe tudi kadar gre za kazniva
dejanja zoper premoženje in kazniva dejanja zoper uradno dolžnost po republiškem zakonu, če gre za del bojnega sredstva ali
orožje ali strelivo pa tudi kadar gre za civilne osebe v službi
v oboroženih silah in store kaznivo dejanje v zvezi s službo, kot
tudi vsa druga kazniva dejanja, ki jih storijo kot sostorilci z vojaškimi osebami.
Menimo, da je navedena široka pristojnost vojaškega sodišča za
sojenje civilnim osebam v mirnodobnem času neprimerna in
v nasprotju z načeli pravne države z vsemi potrebnimi civilnimi
državnimi institucijami. Vsa kazniva dejanja iz kazenskega zakona
SFRJ, razen kaznivih dejanj zoper oborožene sile SFRJ, za katera
so pristojna vojaška sodišča, so kot je že navedeno iz XV. poglavja
tega zakona, se pravi iz poglavja, ki opredeljuje kazniva dejanja
zoper temelje socialistične samoupravne družbene ureditve in
varnosti SFRJ. Predlagatelj namreč meni, da ni nobenega teht23
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nega razloga, ki bi narekoval, da morajo biti nekatera izmed
kaznivih dejanj tega poglavja v pristojnosti vojaških sodišč. Gre za
poglavje, ki predstavlja smiselno zaokroženo celoto inkriminiranih ravnanj z namenom zavarovanja temeljev socialistične samoupravne družbene ureditve in varnosti SFRJ, se pravi najpomembnejših prvin našega družbenopolitičnega in družbenoekonomskega sistema. S tega stališča so vsa kazniva dejanja tega
poglavja vsebinsko enako nevarna za obstoj in delovanje ustavnega sistema, gre le za večjo ali manjšo stopnjo ogrožanja, ki jo
opredeljuje posamezno kaznivo dejanje. To pa po mnenju predlagatelja ne more biti vzrok za sedanjo ureditev, po kateri je za
nekatera kazniva dejanja tega poglavja pristojno vojaško sodišče,
posebno še, ker bi glede na stopnjo nevarnosti in posledice v isto
vrsto mogli uvrstiti tudi 115. člen (priznanje kapitulacije ali okupacije), 116. člen (ogrožanje teritorialne celote) ali 117. člen (ogrožanje neodvisnosti). Tako imenovani »vojaški element« je možno,
glede na takšno logiko, predpostaviti tudi v drugih kaznivih dejanjih iz posebnega dela Kazenskega zakona SFRJ in zato ne more
biti merilo za določanje pristojnosti vojaškega sodišča. Zaradi
tega predlagatelj meni, da je zakon o vojaških sodiščih v tem
primeru očitno prekoračil pooblastila iz ustavne določbe (2.
odstavek 221. člena zvezne ustave). V 1. do 12. točki prvega
odstavka 13. člena zakona o vojaških sodiščih je načeloma pravilno upoštevano, da vojaška sodišča sodijo o kaznivih dejanjih
civilnih oseb, če se ta kazniva dejanja sočasno nanašajo na dve
vrednoti, to je na ljudsko obrambo in varnost države. Kar zadeva
vprašanje, kdaj se kaznivo dejanje nanaša na omenjeni vrednoti,
pa zakon po mnenju predlagatelja izhaja iz očitno preveč ekstenzivne razlage ustavne določbe. Zadovoljuje se namreč že s t.i.
koneksnimi dejanji, to je z dejanji, ki jih sicer stori kdorkoli proti
kateremukoli objektu, z ljudsko obrambo in varnostjo države pa
se jih povezuje glede na neko posebno okoliščino danega primera. Takšne preširoke razlage ni mogoče sprejeti, kajti za kazniva dejanja se lahko zanesljivo trdi, da se nanašajo na ljudsko
obrambo in varnost države samo takrat, kadar je to tudi razvidno
iz samih opisov njihovih zakonskih znakov, ne pa iz nastopa nekih
posebnih okoliščin danega primera. V tem okviru so zato po
mnenju predlagatelja (v tej smeri so oblikovane posamezne
določbe osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o vojaških sodiščih) sporne določbe 3., 4„ 6., 7. in deloma 10.
točke prvega odstavka 13. člena zakona o vojaških sodiščih,
sporne pa so tudi določbe 11. točke prvega odstavka ter drugega,
tretjega in četrtega odstavka istega člena zakona o vojaških sodiščih, kar je podrobneje opredeljeno v obrazložitvi predloženega
osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških
sodiščih. Glede pristojnosti vojaških sodič po zakonu o vojaških
sodiščih so po mnenju predlagatelja sporne tudi določbe 14.
člena (retorzija pri razžalitvah med vojaškimi in civilnimi osebami), 15. člena (udeležba civilnih oseb pri storitvi kaznivega
dejanja z vojaškimi osebami), pa tudi 2. točka 12. člena zakona
o vojaških sodiščih, ki je v zvezi s pristojnostjo vojaških sodišč na
področju civilnega prava po mnenju predlagatelja določena premalo natančno.
Za vojaška sodišča je na splošno značilno, da se ne morejo
transformirati v sistem rednega sodstva. Le-to je posledica zgodovinskega razvoja teh sodišč, ki so nastala iz vojnih sodišč, torej
sodišč ustanovljenih za sojenje v vojnem času. Pri tem so vojaška
sodišča ohranila obe funkciji in sicer za sojenje v vojnem in za
sojenje v mirnodobnem času, kar v praksi povzroča določene
težave pri delovanju teh sodišč. Vse to je značilno tudi za naša
vojaška sodišča.
Naša vojaška sodišča so sicer opredeljena kot redna sodišča,
vendar so po mnenju predlagatelja, v nasprotju z razglašenimi
temeljnimi opredelitvami in načeli, dejansko izločena iz sistema
rednega sodstva, saj jim vrsta posebnosti v organizacijskem,
materialnem in postopkovnem smislu daje obeležje posebne vrste
sodišč. V zvezi s tem zaključkom je potrebno opozoriti, da sodnikov vojaških sodišč ne volijo skupščine družbenopolitičnih skupnosti, temveč jih postavlja vrhovni poveljnik - Predsedstvo SFRJ
na predlog zveznega sekretarja za ljudsko obrambo, kar je
v nasprotju z 230. členom ustave SFRJ, ki velja za vsa redna
sodišča, ta člen pa v nasprotju s 6. točko 315. člena iste ustave. Ob
tem se zastavlja vprašanje, zakaj Predsedstvo SFRJ, ki imenuje oz.
postavlja vojaške sodnike, ne sodeluje oz. ne vodi tudi postopek
za razrešitev sodnika vojaškega sodišča, zastavlja pa se tudi
vprašanje, kdo opravlja kadrovsko selekcijo med vojaškimi in
drugimi osebami diplomiranimi pravniki s pravosodnim izpitom za
funkcijo vojaškega sodnika in po katerih kriterijih?
Nadalje je potrebno opozoriti, da so sodni senati vojaških
sodišč sestavljeni izključno iz vojaških oseb in civilnih oseb
v službi v oboroženih silah, da o svojem delu obveščajo po
zveznem sekretarju za ljudsko obrambo Predsedstvo SFRJ kot
vrhovnega poveljnika, ne pa skupščine ustrezne družbenopoli24

tične skupnosti - Zvezne skupščine, zaradi česar je po mnenju
predlagatelja posredno kršeno načelo javnosti in onemogočen
celovit nadzor nad delom teh sodišč, da so zadeve sodne uprave
v pristojnosti Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo in predsednika vojaškega sodišča, da teče postopek pred vojaškim sodiščem v jeziku kakšnega jugoslovanskega naroda, da je omejena
pravica do obrambe po odvetniku, da izda predpise o priporu
zvezni sekretar za ljudsko obrambo, kar vse so bistvena odstopanja od ureditve teh vprašanj v republiških in pokrajinskih zakonih
o rednih sodiščih in v zakonu o kazenskem postopku.
Ker naša vojaška sodišča po pozitivnih predpisih lahko uvrstimo
le med redna sodišča, bi jih morali že zaradi tega tudi dejansko
vključiti v sistem splošnega sodstva, to pa je možno storiti le na
način, da se tudi njihov položaj v pravosodnem sistemu v vsem
uskladi s položajem drugih rednih sodišč.
Po mnenju predlagatelja nakazana ureditev v povezavi s procesom postopnega oženja pristojnosti vojaških sodišč ne bi bila
samo bolj demokratična od sedanje, ampak bi brez dvoma zmanjšala možnost za trenja in sumničenja v odnosih med oboroženimi
silami in civilno družbo, za mednacionalna trenja, predvsem pa bi
bila koristna za oborožene sile in za dvig njihovega ugleda
v družbi.
Tudi na civilnopravnem področju nekatere določbe zakona
o vojaških sodiščih, v nasprotju s sistemom drugih rednih sodišč
ožijo pravice v postopkih pred vojaškimi. Pri tem je potrebno
predvsem opozoriti na določbo tretjega odstavka 79. člena
zakona o vojaških sodiščih, ki predpisuje, da se pred temi sodišči
ne uporabljajo določbe zakona o pravdnem postopku, ki se nanašajo na postopek v sporih majhne vrednosti, na obravnavo pred
sodiščem druge stopnje in na revizijo, ter na določbe 85. člena
tega zakona.
V zvezi s postopkom pred vojaškimi sodišči sta predvsem sporni
določbi 3. člena in četrtega odstavka 65. člena zakona o vojaških
sodiščih. Določba 3. člena navedenega zakona določa, da teče
postopek pred vojaškimi sodišči »v enem od jezikov narodov
Jugoslavije«. Ta določba je sicer v formalnem smislu povsem
skladna z idejo o enakopravnosti narodov (narodnosti so po
zvezni ustavi izvzete iz tega konteksta) in njihovih jezikov, kot
temeljnim načelom naše federativne ureditve, vendar dejansko
dopušča oziroma omogoča diskriminacije in na drugi strani favoriziranje posameznih jezikov narodov Jugoslavije v postopku pred
vojaškimi sodišči. Navedena določba zakona v povezavi z 21.
členom Poslovnika prvostopenjskih vojaških sodišč tako
posredno daje vojaškim sodiščem pravico, da sama izberejo jezik,
v katerem bodo poslovala v vsaki konkretni zadevi, kar je
v nasprotju z našo ustavno ureditvijo, saj vprašanje enakopravnosti jezikov - torej vprašanje, ki je sistemsko instrukturalno, ni
mogoče prepustiti komurkoli drugemu kakor zgolj ustavnopravnim institucijam. Glede na to in na dejstvo, da se pred temi sodišči
pojavljajo pripadniki različnih narodov in da poslujejo ta sodišča
kot zvezni organi na teritoriju različnih republik, bi bilo potrebno
zato po mnenju predlagatelja spremeniti to določbo tako, da bi se
vprašanje uporabe jezika pred vojaškimi sodišči formuliralo na ta
način, da bi bilo natančno določeno, kateri jezik je v uporabi pri
sodišču, saj dosedanja uporaba določbe 3. člena v povezavi za
navedenim členom Poslovnika prvostopenjskih vojaških sodišč ni
omogočala take interpretacije, da bi bilo povsem jasno v smislu 7.
člena ZKP, kateri jezik je v uradni rabi pri sodišču. V tej smeri je
tudi predlagana sprememba in dopolnitev tega člena zakona
o vojaških sodiščih.
Nadaljnji razlog, zaradi katerega so potrebne po oceni predlagatelja spremembe in dopolnitve zakona o vojaških sodiščih, je
v četrtem odstavku 65. člena tega zakona, ki v določenih primerih
izključuje odvetnika kot zagovornika obdolženca pred vojaškimi
sodišči. Predlagatelj meni, da je ta določba zakona nezakonita in
neustavna, saj je v nasprotju z določbo 210. člena ustave SFRJ
v povezavi z določbo 14. člena, točka 3 b, Mednarodnega pakta
o državljanskih pravicah z dne 19. 12. 1966, ki ga je SFRJ ratificirala dne 30. 1. 1971 (Uradni list SFRJ, št. 7/71 z dne 4. 2. 1971).
Poleg tega z določbo zakona ni mogoče izreči nezaupanja odvetništvu in s tem odvetnikom kot zagovornikom, ko pa je prvenstveno odvetništvo po določilu 180. člena ustave SFRJ določeno
za zagotavljanje pravni pomoči in še opredeljeno kot samostojna
družbena služba, ki navsezadnje edina zagotavlja profesionalnost
pri nuđenju pravne pomoči. Pri tem je odvetnik že po 289. členu
ZKP dolžan varovati kot tajnost vse, kar je izvedel v postopku,
v katerem je izključena javnost za obravnavo tajnosti, zato tudi
v postopku pred vojaškimi sodišči ni mogoče že vnaprej dvomiti
v njegovo poštenost.
Kot neustavne bi bilo potrebno črtati določbe zakona o vojaških
sodiščih, ki se nanašajo na moralnopolitično primernost kot kriterij za opravljanje dolžnosti sodnika in sodnika porotnika vojaškega sodišča (drugi odstavek 38. člena, 8. točko 39. člena in 6.
poročevalec

točko prvega odstavka 41. člena), saj je s 6. točko XXVII amandmaja k ustavi SFRJ odpadel prejšnji ustavni temelj zanjo (drugi
odstavek 230. člena ustave SFRJ).
Glede na Amandma XXXIX točka 1. podtočka 16. k Ustavi SFRJ
bi morali po mnenju predlagatelja iz zakona o vojaških sodiščih
izvzeti poglavje, ki se nanaša na izvrševanje kazenskih sankcij
zoper vojaške osebe in to področje urediti v posebnem zakonu.
Predpise o izvrševanju kazenskih sankcij zoper aktivne vojaške
osebe pa bi bilo potrebno v celoti prilagoditi zakonodaji, ki velja
na tem področju v republikah in avtonomnih pokrajinah, saj ni
nikakršnih razlogov, da bi za obsojene vojaške osebe veljal drugačen tretma kot za obsojene civilne osebe.
S predloženimi spremembami in dopolnitvami zakona o vojaških sodiščih se želijo doseči naslednji družbeni cilji:
- omejiti pristojnosti vojaških sodišč v okvir z ustavo določenega položaja oboroženih sil v naši družbi in jo uskladiti s stopnjo
družbenega razvoja v Jugoslaviji in sodobnimi tokovi družbenega
razvoja v svetu, kar naj bi dolgoročno privedlo do ukinitve vojaških sodišč v mirnodobnem času, saj to zahteva ureditev vsake
sodobno organizirane in demokratične družbe,
- izenačiti položaj vojaških oseb in v določenih primerih civilnih oseb v službi v oboroženih silah na tem področju s položajem
civilnih oseb,
- izenačiti položaj vojaških sodišč v enotnem pravosodnem
sistemu s položajem drugih rednih sodišč,
- uskladiti zakon o vojaških sodiščih in tudi drugo vojaško
zakonodajo z mednarodnopravnimi pogodbami, ki jih je sprejela
SFRJ,
- uskladiti zakon o vojaških sodiščih in druge podzakonske
akte s tega področja z ustavo SFRJ in ustavami republik, kot tudi
z zakonom o kazenskem postopku,
-odpraviti nejasnosti nekaterih določb in pravne praznine v zakonu.
III. TEMELJNA NAČELA, PO KATERIH MORAJO
BITI UREJENA RAZMERJA NA PODROČJU,
ZA KATERO SE SPREJEMA ZAKON
Veljavni zakon o vojaških sodiščih - v zvezi z delovanjem
vojaških sodišč v mirnodobnem času - na splošno temelji na
enakih načelih, ki veljajo za druga redna sodišča. To so načela, ki
se nanašajo na to, da so vojaška sodišča pri izvrševanju sodne
funkcije neodvisna (načelo neodvisnosti in samostojnosti), da
sodijo po ustavi, zakonih in samoupravnih splošnih aktih (načelo
zakonitosti), da je obravnavanje pred vojaškimi sodišči v načelu
javno (načelo javnosti), da o pritožbi zoper sodbo vojaškega
sodišča prve stopnje odloča Vrhovno vojaško sodišče (načelo
dvostopenjskosti), da funkcija sodnika vojaškega sodišča ni
združljiva z neko drugo funkcijo itd...

Vendar pa ureditev zakona o vojaških sodiščih, kljub tem načelom, v določenih elementih odstopa od sistema rednega sodstva
(sodnike postavlja Predsedstvo SFRJ, ne pa skupščina ustrezne
družbenopolitične skupnosti, da v nekaterih primerih izključuje
odvetnika kot zagovornika obdolženca v postopku pred vojaškimi
sodišči, da v kazenskih in civilnih zadevah v nekaterih primerih oži
pravice obdolženca oziroma udeleženca itd.).
Predlagane spremembe so usmerjene tako, da nekaterih od
teh elementov izenačijo položaj vojaških sodišč s položajem drugih rednih sodišč, in sicer do stopnje, ki jo dopušča sedaj veljavna
ustavna ureditev.
IV. POSLEDICE PREDLAGANIH REŠITEV
ZA MATERIALNI IN DRUG POLOŽAJ DELOVNIH
LJUDI IN OBČANOV, ORGANIZACIJE
ZDRUŽENEGA DELA TER DRUGIH
SAMOUPRAVNIH ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI
Predlagane spremembe in dopolnitve zakona o vojaških sodiščih bodo prispevale k večji stopnji enakosti občanov v okviru
enotnega pravosodnega sistema. Predvsem bodo prispevale k izenačitvi položaja obdolžencev in udeležencev v postopku pred
vojaškimi sodišči s položajem obdolžencev pred drugimi rednimi
sodišči. Nadalje bodo prispevale tudi k izenačitvi položaja vojaških sodnikov s položajem sodnikov drugih rednih sodišč.
Splošni učinek predlaganih sprememb in dopolnitev zakona pa
bi bil po oceni predlagatelja zlasti v tem, da bi se sistem vojaških
sodišč v vsem prilagodil sistemu drugih rednih sodišč, saj se
vojaška sodišča lahko le na ta način vključijo v takoimenovani
enotni pravosodni sistem. Predlagane spremembe in dopolnitve
zakona bodo nenavsezadnje prispevale tudi k temu, da se bo
sčasoma odpravila pristojnost vojaških sodišč za sojenje v mirnodobnem času, kar zahteva že sedanja stopnja našega družbenega
razvoja in demokratične spremembe na tem področju v druaih
državah.
V. OCENA SREDSTEV POTREBNIH
IZ PRORAČUNA FEDERACIJE
Za izvajanje tega zakona niso potrebna dodatna finančna sredstva iz proračuna federacije. Ocenjujemo, da se bo obseg potrebnih sredstev iz proračuna federacije, zaradi zožitve pristojnosti
vojaških sodišč, celo nekoliko zmanjšal, pri čemer pa bo prišlo do
določenega povečanja potrebnih sredstev iz proračuna republik
in pokrajin.

OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških sodiščih
1. člen
3. člen zakona o vojaških sodiščih (Uradni list SFRJ, št. 4/77 in
13/82) se spremeni tako, da se glasi:
»Vojaško sodišče prve stopnje posluje in vodi postopek v jeziku
in pisavi naroda, ki sta po ustavi republike v uradni rabi v republiki, za katere območje vojaško sodišče deluje.
Če noben od obdolžencev oziroma tožencev ni pripadnik
naroda, katerega jezik je pri sodišču v uradni rabi, določi sodišče
po zaslišanju strank jezik jugoslovanskega naroda, v katerem bo
tekel postopek.
Vrhovno vojaško sodišče upošteva pri poslovanju načelo enakopravnosti jezikov in pisav jugoslovanskih narodov. Postopek
pred Vrhovnim vojaškim sodiščem o pravnem sredstvu teče
v jeziku in pisavi, v katerih je tekel postopek pred vojaškim
sodiščem prve stopnje, postopek v upravnem sporu pa v jeziku in
pisavi jugoslovanskega naroda, ki ju uporablja tožnik.«
2. člen
Drugi odstavek 5. člena se črta.
V tretjem odstavku 5. člena se na koncu dodajo besede: »ter
statistični podatki o delu vojaških sodišč«.
3. člen
1., 2., in 3. točka 12. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»Vojaška sodišča:
poročevalec

1. sodijo o kaznivih dejanjih vojaških oseb in o določenih
kaznivih dejanjih drugih oseb, ki se nanašajo na ljudsko obrambo
in varnost države, določena s tem zakonom;
2. sodijo o sporih za povrnitev škode, ki jo storijo federaciji
vojaške osebe v službi v jugoslovanski ljudski armadi ali civilne
osebe v službi jugoslovanske ljudske armade v zvezi z opravljanjem službe, o zahtevku federacije za vrnitev zneska, ki ga je
izplačala zaradi njihovega nezakonitega ali nepravilnega dela in
o drugih sporih v zvezi s službo v jugoslovanski ljudski armadi, če
je to določeno z zveznim zakonom;
3. sodijo v upravnih sporih zoper upravne akte vojaških organov
ter zoper upravne akte drugih zveznih organov, zveznih organizacij ali skupnosti, ki se nanašjo na spore v zvezi s službo v jugoslovanski ljudski armadi, če je to predpisano z zveznim zakonom.«
4. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Glede na določbo 1. točke iz prejšnjega člena vojaška sodišča
sodijo:
1. vojaške osebe za kazniva dejanja:
a) katerih storilci so po kazenskem zakonu vojaške osebe;
b) katerih storilci so po kazenskem zakonu uradne osebe v zveznem organu, če jih storijo vojaške osebe (4. odstavek 113. člena
KZ SFRJ),
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c) zoper temelje socialistične samoupravne družbene ureditve
in varnosti SFRJ (XV. poglavje KZ SFRJ), če jih storijo vojaške
osebe v zvezi s službo v oboroženih silah;
č) po členih 141. do 153., 216., 220. do 224. in 235. KZ SFRJ, če
so jih storile kot vojaške osebe;
d) po 253. in 254. členu KZ SFRJ, če se nanašajo na dogovore ali
združevanja za kazniva dejanja, navedena v predhodnih točkah od
a do č;
2. druge osebe za kazniva dejanja:
a) po 118. do 121. člena, po 2. odstavku 129. člena, če je
storjeno kaznivo dejanje med vojno ali neposredni vojni nevarnosti, nanaša pa se na podatke ali dokumente, katerih izdaja je imela
ali bi lahko imela škodljive posledice za vojaške koristi države, in
po 2. odstavku 139. člena v zvezi s 128. in 132. členom KZ SFRJ;
b) po 1., 2. in 3. odstavku 226. člena, kolikor se nanašajo na 206.,
214. do 216. in 218. do 225. člen in po 235. členu KZ SFRJ«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Za kazniva dejanja po 1 odstavku tega člena vojaška sodišča
sodijo vojaške in druge osebe, ki so storilci, sostorilci ali udeleženci navedenih kaznivih dejanj.«
Tretji odstavek se črta.
Četrti odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da
se glasi:
»Vojaška sodišča sodijo vojne ujetnike za kazniva dejanja zoper
mednarodno pravo po 141. do 153. členu KZ SFRJ, ki so jih storili
med vojno ali ob neposredni vojni nevarnosti, in za druga kazniva
dejanja iz 1. odstavka tega člena, ki jih storijo kot vojni ujetniki «
5. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če kdo stori kazniva dejanja iz pristojnosti vojaškega sodišča
in drugega sodišča, je za sojenje o vseh kaznivih dejanjih pristojno vojaško sodišče «
Drugi in tretji odstavek se črtata.
6. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vojaško sodišče, ki je pristojno za sojenje osebam iz 2. točke
prvega odstavka 13. člena tega zakona, je pristojno tudi za sojenje
prikrivalcem, tistim, ki so pomagali pri kaznivem dejanju, kakor
tudi tistim, ki niso naznanili, da se pripravlja kaznivo dejanje
oziroma niso naznanili kaznivo dejanje ali storilca.«
Drugi in tretji odstavek se črtata
7. člen
Prvi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če je do začetka glavne obravnave pred vojaškim sodiščem
razglašeno prenehanje vojnega stanja ali stanja neposredne vojne
nevarnosti, se v zadevah po 2. točki prvega odstavka 13. člena
tega zakona kazenski postopek nadaljuje pred pristojnim rednim
sodiščem.«
Drugi odstavek se črta.
8. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V kazenskih zadevah mladoletnikov morajo biti sodniki porotniki osebe, ki imajo izkušnje z vzgojo mladoletnikov.«
9. člen
Drugi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pri postavitvi sodnikov in sodnikov porotnikov vojaških sodišč
se uporabi načelo čim sorazmernejše zastopanosti republik in
avtonomnih pokrajin.«
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Prosto sodniško mesto objavi Predsedstvo SFRJ v Uradnem
listu SFRJ po lastni pobudi, na predlog vojaškega sodišča ali na
predlog Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo, najkasneje
trideset dni pred postavitvijo sodnikov.«
10. člen
V 31. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Za sodnika vojaškega sodišča se lahko postavi tudi civilna

oseba, ki izpolnjuje zakonske pogoje za izvolitev za sodnika
rednega sodišča «
11. člen
V prvem odstavku 32. člena se besedi »štiri leta« zamenjata
z besedama »osem let«.
12. člen
V drugem odstavku 38. člena se na koncu črta besedilo:
»Ali ker ni vreden oziroma moralnopolitično primeren, da bi še
naprej opravljal dolžnost sodnika«.
13. člen
V 39. členu se črta 8) točka.
14. člen
6. točka prvega odstavka 41. člena se črta.
15. člen
V prvem odstavku 42. člena se besedilo »4., 5., 6. in 8. točki 39.
člena« zamenja z besedilom »4., 5., in 6. točki 39. člena«, besedilo
»3., 4., 5. in 6. točki prvega odstavka 41. člena« pa z besedilom
»3.,4. in 5. točki prvega odstavka 41. člena«.
Drugi odstavek 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Postopek za ugotovitev razlogov iz prvega odstavka tega člena
za razrešitev sodnika in sodnika porotnika opravi tričlanska komisija, ki jo sestavljajo sodniki vojaških sodišč. Komisijo ustanovi
Predsedstvo SFRJ «
16. člen
V prvem odstavku 45. člena se za besedo »biti« vstavijo besede
»z njegovo privolitvijo«.
17. člen
V 58. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Sodni poslovnik se objavi v Uradnem listu SFRJ.«
18. člen
V drugem odstavku 59. člena se na koncu doda besedilo:
»v sodelovanju z zborom sodnikov«.
13. člen
Četrti in peti odstavek 65. člena se črtata.
20. člen
Prvi odstavek 66. člena se črta.
21. člen
Tretji odstavek 85. člena se črta.
Prehodne in končne določbe
22. člen
če je pred uveljavitvijo tega zakona vojaško sodišče prve stopnje izreklo sodbo, ki ni postala pravnomočna, se opravi nadaljnji
postopek po dosedanjih predpisih
Če je z odločbo Vrhovnega vojaškega sodišča sodba prvostopenjskega vojaškega sodišča razveljavljena in je zadeva vrnjena
v novo obravnavo, se zadeva obravnava po določbah tega zakona.
23. člen
Vojaška sodišča v roku trideset dni po uveljavitvi tega zakona
odstopijo drugim rednim sodiščem vse zadeve, za katerih obravnavanje so po tem zakonu pristojna druga redna sodišča, če
v zadevi na dan uveljavitve tega zakona še ni bila izdana sodba.
24. člen
Določba 11. člena tega zakona se ne uporablja za sodnike,
postavljene pred uveljavitvijo tega zakona.
25. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v uradnem listu
SFRJ.

OBRAZLOŽITEV
1. člen: Sedanja določba tega člena (3. člen), ki določa, da
sodišči uskladi z določbo prvega odstavka 246. člena ustave
postopek pred vojaškimi sodišči teče v jeziku in pisavi kakšnega
SFRJ, ki take diskriminacije ne dopušča.
jugoslovanskega naroda, v povezavi z 21. in 23. členom PoslovNe more biti namreč zgolj od izbire senata vojaškega sodišča
nika vojaških sodišč prve stopnje je v praksi dopuščala diskrimiodvisno, v katerem jeziku in pisavi jugoslovanskega naroda bo
nacijo jezikov in pisav jugoslovanskih narodov. Zato je namen
tekel postopek, temveč morata biti ta jezik in pisava določena
predlagane spremembe ravno v tem, da se taka diskriminacija
vnaprej. Prav tako je neutemeljeno oziroma nesmiselno, da
onemogoči ter da se predpis o uporabi jezika pred vojaškimi
takšno prakso vojaških sodišč nekateri opravičujejo s pomanjka26

poročevalec

njem vojaških sodnikov pripadnikov nekaterih narodov, saj se ta
problem lahko reši n.pr. z delegiranjem vojaških sodnikov. V zvezi
z uporabo jezikov in pisav jugoslovanskih narodov bi morali
izhajati iz tega, v kakšnem jeziku in pisavi bi tekel postopek, če bi
zadevo obravnavalo redno sodišče, torej v uradnem jeziku in
pisavi republike. Glede na organiziranost Jugoslovanske ljudske
armade in v zvezi s tem glede na organiziranost vojaških sodišč
prve stopnje, pa uradni jezik in pisava vojaškega sodišča ne
moreta biti odvisna zgolj od sedeža posameznega vojaškega
sodišča, temveč od območja, za katero to sodišče deluje. To je
pomembno tedaj, ko se njegovo območje ne prekriva, z območjem republike, pri čemer bi bila preprečena možnost, da se s prenašanjem njegovega sedeža spreminja tudi uradni jezik sodišča.
V kolikor bi n.pr. posamezno vojaško sodišče delovalo za
območje dveh ali več republik, bi bili pri tem sodišču v enakopravni rabi tako jezik in pisava naroda, ki sta po ustavi republike
v uradni rabi v republiki, na katerega območju je sedež vojaškega
sodišča, kot jeziki in pisave narodov, ki so po ustavah republik
v uradni rabi v republikah, za katerih območje vojaško sodišče
deluje. Tako bi postopek pri tem sodišču tekel v jeziku in pisavi
naroda, katerega pripadnik je obdolženec oziroma toženec, če sta
jezik in pisava tega naroda v uradni rabi pri tem sodišču (personalno načelo).
Šele če nobeden od obdolžencev oziroma tožencev ni pripadnik
naroda, katerega jezik je pri sodišču v uradni rabi, določi sodišče
po predhodnem zaslišanju strank jezik jugoslovanskega naroda,
v katerem bo tekel postopek.
Tudi Vrhovno vojaško sodišče mora pri poslovanju upoštevati
načelo enakopravnosti jezikov in pisav jugoslovanskih narodov.
Zato se morata jezik in pisava, v katerih teče postopek pred
Vrhovnim vojaškim sodiščem, ravnati po jeziku in pisavi, v katerih
je tekel postopek na prvi stopnji.
Izhajajoč iz navedenega načela, bi moral tudi postopek v upravnem sporu teči v jeziku in pisavi jugoslovanskega naroda, ki ju
uporablja tožnik.
2. člen: Načelo javnosti zahteva, da so tudi statistični podatki
o delu vojaških sodišč dostopni javnosti, kot statistični podatki
drugih rednih sodišč.
3. člen: V 1., 2. in 3. točki 12. člena so po mnenju predlagatelja
navedene širše pristojnosti vojaških sodišč kot izhajajo iz drugega
odstavka 221. člena Ustave SFRJ. V 1. točki so širše v tem
pogledu, da so namesto »kaznivih dejanj vojaških oseb« navedena »kazniva dejanja, ki jih storijo vojaške osebe«. Razlika je
pomembna, saj navezna točka za pristojnost v prvem primeru
vrsta kaznivega dejanja, v drugem primeru pa samo status vojaške
osebe. S tako spremembo je bilo povzročeno, da se je pristojnost
vojaških sodišč razširila na sojenje vojaškim osebam za vsa kazniva dejanja, celo za tista, ki so določena v republiškem kazenskem zakonu. V 2. in 3. točki 12. člena pa je spregledano, da se
druge pravne zadeve, za katere so pristojna vojaška sodišča po
ustavi, morajo nanašati na spore v zvezi s službo v jugoslovanski
ljudski armadi. Namen te spremembe je torej v tem, da se zakon
uskladi z ustavo.
4. člen: Kot kazniva dejanja vojaških oseb se vsekakor štejejo
tista kazniva dejanja, za katera je v kazenskem zakonu določeno,
da jih morejo storiti samo vojaške osebe. Po četrtem odstavku
113. člena KZ SFRJ so s temi kaznivimi dejanji izenačena kazniva
dejanja, ki jih storijo uradne osebe zveznih organov, če niso
določena kot kazniva dejanja iz XX. poglavja KZ SFRJ. Med
kazniva dejanja vojaških oseb v širšem pomenu pa spadajo še vsa
tista kazniva dejanja, katera praviloma storijo vojaške osebe pri
upravljanju vojaških dolžnosti, vendar pa v kazenskem zakonu
vojaške osebe niso določene kot edini možni storilci. Razlog, da
ne gre za takoimenovana delicta propria, je največkrat samo
uporabljena zakonodajna tehnika (npr. pri kaznivih dejanjih zoper
mednarodno vojno pravo iz 141. do 153. člena KZ SFRJ), v nekaterih primerih pa se tudi dopušča možnost, da kaznivo dejanje more
izjemoma storiti katera druga oseba (npr. izdaja vojaške tajnosti
po 224. členu KZ SFRJ).
Po predlagani spremembi bi bila vojaška sodišča pristojna za
sojenje vojaškim osebam za kazniva dejanja, katerih storilci so po
kazenskem zakonu vojaške osebe (to so kazniva dejanja iz XX.
poglavja KZ SFRJ - kazniva dejanja zoper oborožene sile, npr. iz
201. člena tega zakona (neizpolnitev ukaza in odrekanje pokornosti, 202. člena (odklonitev sprejema in uporabe orožja, 203. člena
(upiranje nadrajenemu), torej kazniva dejanja, ki jih lahko store le
vojaške osebe).
Nadalje bi bila vojaška sodišča pristojna za sojenje za kazniva
dejanja, katerih storilci so po kazenskem zakonu uradne osebe
v zveznem organu, če jih storijo vojaške osebe. Med ta kazniva
dejanja spadajo kazniva dejanja iz XIX. poglavja KZ SFRJ (npr.
kaznivo dejanje iz 147. člena tega zakona (zloraba uradnega
položaja), iz 175. člena (poneverba v službi), iz 176. člena (goljufija
v službi itd.).
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Pod 1. točko c) prvega odstavka 13. člena sprememb zakona
o vojaških sodiščih (4. člen osnutka) bi bila vojaška sodišča
pristojna tudi za kazniva dejanja zoper temelje socialistične samoupravne družbene ureditve in varnosti SFRJ (XV. poglavje KZ
SFRJ, če jih storijo vojaške osebe v zvezi s službo v oboroženih
silah). To so kazniva dejanja kot npr. iz 114. člena KZ SFRJ
(kontrarevolucionarno ogrožanje družbene ureditve), iz 115. člena
(priznanje kapitulacije ali okupacije), iz 116. člena (ogrožanje
teritorialne celote) itd.
Pod 1. točko č) prvega odstavka 13. člena sprememb zakona
o vojaških sodiščih (4. člen osnutka) bi bila vojaška sodišča
pristojna tudi za kazniva dejanja zoper človečnost in mednarodno
pravo iz XVI. poglavja KZ SFRJ, če so jih storile vojaške osebe. Gre
za kazniva dejanja iz 141. člena (genocid), iz 142. člena (vojno
hudodelstvo zoper civilno prebivalstvo), 143. člena (vojno hudodelstvo zoper ranjence in bolnike), 144. člena (vojno hudodelstvo
zoper vojne ujetnike), 145. člena (organiziranje skupine in spodbujanje k genocidu in vojnim hudodelstvom), 146. člena (protipravno pobijanje in povzročanje ran sovražniku), 147. člena (protipravno jemanje stvari ubitim in ranjenim na bojišču), 148. člen
(uporaba nedovoljenih bojnih sredstev), 149. člena (kršitev parlamentarčeve pravice), 150. člena (surovo ravnanje z ranjenci, bolniki in vojnimi ujetniki), 151. člena (uničevanje kulturnih in zgodovinskih spomenikov), 152. člena (spodbujanje k napadalni vojni)
in 153. člena (zloraba mednarodnih znamenj) KZ SFRJ. Nadalje bi
bila vojaška sodišča pristojna za sojenje za kazniva dejanja iz 216.
člena (nezakonita oprostitev vojaške službe), 220. člena (nevestna
izdelava in nevesten prevzem vojaškega materiala), 221. člena
(nepravilno in nepazljivo ravnanje z zaupanim orožjem), 222.
člena (nezakonito razpolaganje z zaupanim orožjem), 223. člena
(tatvine orožja ali dela bojnega sredstva), 224. člena (izdaja vojaške tajnosti) in 235. člena KZ SFRJ (opustitev sporočila vojaškim
organom v vojni), če so jih storile vojaške osebe.
Vojaška sodišča bi bila pristojna tudi za kaznivi dejanji iz 253.
člena (dogovor za kaznivo dejanje, določeno z zveznim zakonom)
in 254. člena (združevanje za kazniva dejanja, določena z zveznim
zakonom), če se nanašajo na dogovore ali združevanja za kazniva
dejanja, navedena v predhodnih točkah od a) do č).
Med kazniva dejanja drugih oseb je treba uvrstiti vsa kazniva
dejanja, katera niti glede na označbo storilca niti glede na vsebino
drugih zakonskih znakov ni mogoče opredeliti kot kazniva dejanja
vojaških oseb. Med temi kaznivimi dejanji spadajo v pristojnost
vojaških sodišč samo tista, ki se nanašajo na ljudsko obrambo in
varnost države, za le-to lastnost pa so odločilne posebne dejanske okoliščine ob storitvi kaznivega dejanja. Omenjeno lastnost
npr. nedvomno pridobijo kazniva dejanja iz XV. poglavja KZ SFRJ,
če jih storijo vojaške osebe v zvezi s službo v oboroženih silah. Če
se torej pristojnost vojaških sodišč, ki se po ustavi navezuje na
vrsto kaznivega dejanja, razčleni po situacijah, kdaj kaznivo dejanje stori vojaška ali druga oseba, je po mnenju predlagatelja na
dlani, da mora biti ta pristojnost tudi pri »nevojaških« kaznivih
dejanjih širša takrat, kadar so njihovi storilci vojaške osebe.
Ce vojaška sodišča sodijo za kazniva dejanja nevojaške osebe,
to pomeni, da sodstvo kot eno temeljnih državnih funkcij izvaja
vojaška oblast. Ustavno besedilo, da vojaška sodišča sodijo za
»določena kazniva dejanja drugih oseb«, je treba po mnenju
predlagatelja razlagati tako, da mora biti tudi pri kaznivih dejanjih,
ki se nanašajo na ljudsko obrambo in varnost države, podan
poseben razlog, da lahko vojaško sodišče sodi nevojaški osebi.
Tak razlog je mogoče videti samo v tem, da je po kazenskem
zakonu za obstoj kaznivega dejanja oziroma kakšne njegove
temeljne ali kvalificirane oblike v zakonu zahtevano, da je bilo
dejanje storjeno med vojno ali ob neposredni vojni nevarnosti, se
pravi v stanju, ko vojaška oblast nasploh lahko začasno dobi širša
pooblastila. Tako bi bila vojaška sodišča pristojna za sojenje
drugim osebam za kazniva dejanja iz 118. člena (preprečevanje
boja proti sovražniku), 119. člena (služba v sovražnikovi vojski),
220. člena (pomoč sovražniku), in 221. člena KZ SFRJ (spodkopavanje vojaške in obrambne moči), torej kazniva dejanja, ki se že po
svoji dikciji lahko storijo le med vojno ali z oboroženim spopadom. Nadalje bi bilo vojaško sodišče pristojno za sojenje civilnim
osebam za kaznivo dejanje iz drugega odstavka 129. člena KZ
SFRJ (izdaja državne tajnosti), če je dejanje storjeno med vojno ali
ob neposredni vojni nevarnosti. Vojaško sodišče bi bilo pristojno
za sojenje drugim osebam tudi po 139. členu KZ SFRJ (kaznovanje za hujše oblike kaznivih dejanj), če se nanaša na kaznivo
dejanje iz 128. člena (vohunstvo) in 132. člena KZ SFRJ (pošiljanje
in spravljanje oboroženih skupin, orožja in streliva v SFRJ), torej
če sta ti kaznivi dejanji storjeni med vojno ali ob neposredni vojni
nevarnosti.
Vojaška sodišča bi bila pristojna tudi za nekatera kazniva dejanja zoper oborožene sile, če so storjena med vojno ali ob neposredni vojni nevarnosti in sicer za kazniva dejanja iz 206. člena
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(napad na vojaško osebo, ki opravlja službo), 214. člena (nepokorščina pri vpoklicu v vojaško službo in izmikanje vojaški službi),
215. člena (izmikanje vojaški službi s povzročitvijo nezmožnosti
zanjo ali s sleparijo), 216. člena (nezakonita oprostitev vojaške
službe), 218. člena (izmikanje popisu in pregledu), 219. člena
(neizpolnitev materialne obveznosti), 220. člena (nevestna izdelava in nevesten prevzem vojaškega materiala), 221. člena (nepravilno in nepazljivo ravnanje z zaupanim orožjem), 222. člena
(nezakonito razpolaganje z zaupanim orožjem), 223. člena (tatvine
orožja ali dela bojnega sredstva), 224. člena (izdaja vojaške tajnosti), 225. člena (neupravičen vstop v vojaške objekte in skiciranje
ali risanje vojaških objektov in bojnih sredstev) in 235. člena KZ
SFRJ (opustitev sporočila vojaškim organom v vojni).
Namen predlagane spremembe v drugem odstavku je v tem, da
je jasneje razloženo, da sojenje vojaškim in drugim osebam za
kazniva dejanja iz pristojnosti vojaških sodišč obsega sojenje kot
storilcem, sostorilcem ali udeležencem.
Za sojenje vojnim ujetnikom je v spremenjenem besedilu upoštevano načelo iz 102. člena ženevske konvencije ob postopanju
z vojnimi ujetniki z dne 12. 8. 1949, po katerem je zoper vojnega
ujetnika lahko izdana pravnoveljavna sodba le, če so jo izrekla ista
sodišča v istem postopku kot proti osebam, ki pripadajo oboroženim silam "sile-, ki ima vojne ujetnike. Pri tej spremembi gre le za
uskladitev z mednarodno pravnimi pogodbami, ki jih je sprejela
naša država.
5. člen: Obstoječa določba prvega odstavka 14. člena velja le za
civilne osebe, pač zato, ker se ni predvidelo, da bi vojaško osebo
za katerokoli storjeno kaznivo dejanje lahko sodilo kakšno drugo
sodišče razen vojaškega. Predlagane spremembe in dopolnitve
zakona takšnega monopola ne poznajo, zato je potrebno tudi to
določbo preoblikovati tako, da se bo nanašala na katerokoli
osebo, ki se ji sodi za več kaznivih dejanj iz pristojnosti vojaškega
in drugega sodišča.
Pri predlagani spremembi gre za zavestno združitev kaznivih
dejanj, ki jih stori določena oseba, če stori kazniva dejanja iz
pristojnosti vojaškega sodišča in drugega sodišča. Le v zvezi
s tem členom je dopuščena možnost, da vojaška sodišča obravnavajo tudi kazniva dejanja po republiških predpisih. Tu gre za
uskladitev z določbami zakona o kazenskem postopku in KZ
SFRJ. Že določba prvega odstavka 48. člena KZ SFRJ predpostavlja, da bo v primeru idealnega ali realnega steka kaznivih dejanj,
o katerih še ni izrečena sodba, sodilo obdolžencu za vsa dejanja
isto sodišče z eno sodbo. Predlagana sprememba je usklajena
s prvim odstavkom 32. člena ZKP, torej predvideva primere, ko bi
prišlo do steka kaznivih dejanj zaradi iste osebe, to je zaradi tako
imenovane subjektivne ali personalne (osebne) zveznosti (koneksitete).
Drugi in tretji odstavek 14. člena se morata črtati, ker po predlaganih spremembah 12. in 13. člena zakona vojaška sodišča ne bi
bila pristojna za sojenje za kaznivo dejanje razžalitve.
6. člen: S predlagano spremembo prvega odstavka 15. člena
zakona se, v povezavi s 4. členom osnutka zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o vojaških sodiščih (sprememba drugega
odstavka 13. člena zakona), zakon o vojaških sodiščih v največji
možni meri usklajuje s pravilom o združitvi postopka iz četrtega
odstavka 32. člena ZKP. Možnosti, navedene v drugem in tretjem
odstavku 15. člena zakona, s predlaganimi spremembami ne pridejo več v poštev.
Pri udeležbi v širšem smislu (za prikrivalce, tiste, ki niso naznanili, da se pripravlja kaznivo dejanje oz. niso naznanili kaznivo
dejanje aH storilca), bi bila vojaška sodišča pristojna za civilne
osebe, če so le—te udeleženci pri storitvi kaznivega dejanja, samo
za kazniva dejanja po 2. točki prvega odstavka 13. člena zakona
o vojaških sodiščih, torej za kazniva dejanja, za katera je pristojno
vojaško sodišče za sojenje civilnim osebam.
7. člen: Kot je že bilo navedeno, so po mnenju predlagatelja
upravičeni razlogi za pristojnost vojaškega sodišča za sojenje
nevojaškim osebam, podani samo, če gre za kaznivo dejanje,
storjena med vojno ali ob neposredni vojni nevarnosti. Samo
v takem stanju so na vojaška sodišča in druge vojaške organe
lahko prenešena večja pooblastila, ker ti takrat najlažje zagotovijo
enotno in kontinuirano sojenje za kazniva dejanja, ki so v teh
stanjih posebno nevarna. Ko taka stanja minejo, se razlogi za
pristojnost vojaških sodišč po mnenju predlagatelja morajo zožiti
le za sojenje za vojaška kazniva dejanja.
Glede na varianto k 2. točki prvega odstavka 13. člena (4. člen
osnutka) ta določba ni potrebna.
8. člen: V razviti demokratični družbi ni mesta za zastarelo
inštitucijo, po katerem smejo obdolžencu soditi le enaki po družbenem položaju. Zato sestava sodnikov porotnikov ne more biti
odvisna od čina obdolženca. Tudi za sodnike porotnike mora po
mnenju predlagatelja veljati enako načelo, kot velja za sodnike,
kjer se ne zahteva zveza med njihovim činom in činom obdol28

ženca Sodniki sicer morajo imeti določen čin (31. člen zakona
o vojaških sodiščih), vendar se to zahteva le v zvezi z njihovo
strokovnostjo. Zato je predlagani člen osnutka od dosedanjega
besedila ohranil le tisti del, ki se nanaša na sojenje mladoletnikom, kar je tudi v skladu z določbo četrtega odstavka 463 člena
ZKP.
9. člen: Že sedaj je za sodnike Vrhovnega vojaškega sodišča
v skladu z načelom enakopravnosti jugoslovanskih narodov pravilno določeno, da se pri njihovi postavitvi uporabi načelo čim
sorazmernejše zastopanosti republik in avtonomnih pokrajin. To
načelo pa mora veljati tudi za sodnike in sodnike porotnike
vojaških sodišč prve stopnje, saj bo le tako dana tudi dejanska
podlaga za uresničevanje ustavne določbe o enakopravnosti
jugoslovanskih narodov, ki mora seveda veljati tudi za postopek
pred vojaškimi sodišči prve stopnje.
Zaradi zagotovitve neodvisnosti in samostojnosti vojaških
sodišč predlagatelj meni, da se morajo prosta delovna mesta
sodnikov vojaških sodišč objaviti v Uradnem listu SFRJ in to
najkasneje trideset dni pred postavitvijo sodnikov.
10. člen: Analogno s sodišči združenega dela, kjer opravljajo
sodniško funkcijo tudi nepoklicni sodniki naj bi opravljali dolžnost sodnikov vojaških sodišč tudi civilne osebe, ki imajo pogoje
za izvolitev za sodnika rednih sodišč. Namen predlagane dopolnitve je predvsem v tem, da se izboljša narodnostna sestava vojaških sodišč, s čemer bi se zagotovila tudi enakopravnost jezikov in
pisav jugoslovanskih narodov v postopku pred vojaškimi sodišči,
saj je znano, da v oboroženenih silah primanjkuje sodnikov določenih jugoslovanskih narodov.
11. člen: Namen predlagane spremembe je v tem, da se mandat
sodnikov vojaških sodišč glede trajanja izenači z mandatom sodnikov rednih sodišč in naj bi torej trajal osem let. Dokler ne bo
stalnega mandata stalnih sodnikov, torej tudi vojaških, pomeni
daljši, osemletni mandat vsekakor večjo garancijo za neodvisnost
pri sojenju, kot le štiriletni mandat.
12. člen: Določbo o moralnopolitični neprimernosti kot razlogom za odstranitev iz službe je potrebno črtati, ker je s 6. točko
XXVII amandmaja k ustavi SFRJ odpadel prejšnji ustavni temelj
zanjo (drugi odstavek 230. člena ustave SFRJ).
13. člen: Glede črtanja 8. točke 39. člena zakona velja ista
obrazložitev kot pri 12. členu osnutka.
14. člen: Določba o razrešitvi sodnika porotnika zaradi moralnopolitične neprimernosti po mnenju predlagatelja ni imela
ustavne podlage niti pred 22. 10. 1988, ko so začeli veljati ustavni
amandmaji k ustavi SFRJ, s katerimi je bila taka ustavna podlaga
odpravljena za poklicne sodnike, saj določba drugega odstavka
230. člena ustave SFRJ ni veljala za sodnike porotnike.
15. člen: V skladu s prejšnjimi členi osnutka, v katerih je črtana
določba o moralnopolitični neprimernosti kot pogojem za razrešitev sodnika in sodnika porotnika vojaškega sodišča, je potrebno
črtati ustrezno določbo tudi v 42. členu zakona o vojaških sodiščih.
Sprememba drugega odstavka 42. člena: Glede na to, da sodnike vojaških sodišč po določbi 6. točke 315. člena ustave SFRJ
postavlja in razrešuje Predsedstvo SFRJ, mora po mnenju predlagatelja tudi komisijo, ki ugotavlja razloge za razrešitev sodnikov in
sodnikov porotnikov, ustanoviti Predsedstvo SFRJ. Ker gre za
ugotavljanje razlogov za njihovo razrešitev kot sodnikov in ne kot
oficirjev, je ne morejo poleg sodnikov vojaških sodišč sestavljati
tudi drugi oficirji.
16. člen: Namen predlagane dopolnitve je v tem, da se položaj
vojaških sodnikov uskladi s položajem sodnikov rednih sodišč.
Tudi začasna dodelitev sodnikov vojaških sodišč prve stopnje
mora biti namreč po mnenju predlagatelja usklajena s položajem
sodnikov rednih sodišč, predvsem zaradi zagotovitve njihove
neodvisnosti pri sojenju. Zato mora biti, enako kot pri sodnikih
rednih sodišč, vezano na privolitev prizadetega sodnika.
17. člen: Predlagana dopolnitev 58. člena zakona je potrebna
predvsem zato, ker pred vojaškimi sodišči nastopajo tudi osebe, ki
jim vojaški uradni list ni dostopen. Zato mora biti sodni poslovnik,
čeprav ureja pravila o notranjem poslovanju vojaških sodišč,
objavljen v Uradnem listu SFRJ in ne zgolj v Vojaškem uradnem
listu, saj zadeva tudi druge (npr. določbe o jeziku, v katerem teče
postopek).
18. člen: Namen predlagane dopolnitve drugega odstavka 59.
člena zakona je v tem, da se tudi s sodelovanjem zbora sodnikov
posredno krepi neodvisnost sodnikov pri sojenju, saj se s tem
preprečuje morebitno šikanozno premeščanje pri razdelitvi opravil pri vojaškem sodišču.
19. in 20. člen: Po določbah 182. člena Ustave SFRJ je zajamčena pravica do obrambe in ima vsakdo, ki je obdolžen, pravico
vzeti si zagovornika. Obramba, zagovor, sta nedvomno bistvena
vsebina pravne pomoči, ki se po določbi 3. odstavka 180. člena
Ustave SFRJ v prvi vrsti zagotavlja z odvetništvom kot samostojno
poročevalec

družbeno službo, poleg tega pa tudi z drugimi oblikami pravne
pomoči. Že iz navedenih ustavnih določb ni mogoče izvajati
nobenih omejitev za nastopanje odvetnikov kot zagovornikov
pred vojaškimi sodišči, kot to sedaj določajo 4. in 5. odstavek 65.
člena ter prvi odstavek 66. člena Zakona o vojaških sodiščih. Še
bolj decidirane so mednarodne pogodbe, ki jih je ratificirala tudi
naša država. Po določbi 105. člena ženevske konvencije
o postopku z vojnimi ujetniki z dne 12. 8. 1949 (Uradni vestnik
Prezidija ljudske skupščine FLRJ, št. 6/50) se mora dati vojnemu
ujetniku (po četrtem odstavku 13. člena Zakona o vojaških sodiščih pa ta sodišča sodijo tudi vojne ujetnike) pravica, da ga zagovarja kvalificirani odvetnik, ki ga sam izbere. Tudi v 3. točki 14.
člena Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah
(Uradni list SFRJ, št. 7/71) je določeno, da ima vsak pravico, da si
sam izbere zagovornika.
21. člen: Glede na predlagano spremembo 12. in 13. člena
zakona o vojaških sodiščih je smiselno, da se črta tudi tretji
odstavek 85. člena tega zakona.
22. člen: S predlagano prehodno določbo se zaradi predlagane
zožitve pristojnosti vojaških sodišč urejajo primeri, ko je vojaško
sodišče, pristojno po dosedanjih določbah zakona o zadevi izreklo sodbo, pa pred uveljavitvijo tega zakona še ni postala pravnomočna. Predlagano je, da o pritožbah zoper takšno sodno

DOLOČBE
ZAKONA O VOJAŠKIH SODIŠČIH
(URADNI LIST SFRJ, ŠT. 4/77 IN 13/82),
KI SE SPREMENIJO OZIROMA
DOPOLNIJO
3. člen
Postopek pred vojaškimi sodišči teče v jeziku in pisavi kakšnega
jugoslovanskega naroda.
S. člen
Obravnavanje pred vojaškim sodiščem je javno.
Zvezni zakon določa, v katerih primerih se sme zaradi ohranitve
vojaške ali druge tajnosti, zaradi varovanja morale, koristi mladoletnikov ali drugih posebnih koristi družbene skupnosti izključiti
javnost pri obravnavanju.
Javnost pri delu vojaških sodišč je zagotovljena tudi s tem, da se
dajejo ob pogojih, ki so določeni v zveznem zakonu, obvestila
o poteku sodnega postopka, da se dajejo pristojnim vojaškim
organom, skupščinam ustreznih družbenopolitičnih skupnosti ter
drugim državnim organom in organizacijam predlogi za preprečevanje družbi nevarnih in škodljivih pojavov in za utrjevanje zakonitosti, družbene odgovornosti in socialistične morale, da se Predsedstvo Socialistične federativne republike Jugoslavije (v nadaljnjem besedilu: Predsedstvo SFRJ) obvešča o delu vojaških sodišč
in da se objavljajo sodne odločbe.
12. člen
Vojaška sodišča:
1) sodijo o kaznivih dejanjih, ki jih storijo vojaške osebe, v primerih, ki jih določa ta zakon, pa tudi o kaznivih dejanjih, ki jih
storijo druge osebe (13. člen);
2) sodijo v sporih za povrnitev škode, ki jo storijo federaciji
vojaške osebe v službi Jugoslovanske ljudske armade ali civilne
osebe v službi Jugoslovanske Jugoslovanske ljudske armade
v zvezi z opravljanjem službe, o zahtevku federacije za vrnitev
zneska, ki ga je izplačala zaradi njihovega nezakonitega ali nepravilnega dela in v drugih sporih, če je to določeno v zveznem
zakonu;
3) sodijo v upravnih sporih zoper upravne akte vojaških organov
ter zoper upravne akte drugih zveznih organov, zveznih organizacij in skupnosti, če je to predpisano v zveznem zakonu;
4) opravljajo določene zadeve izvršitve kazni, ki so po tem
zakonu v njihovi pristojnosti;
5) opravljajo druge zadeve, ki jih določa zvezni zakon.
13. člen
Vojaška sodišča sodijo civilne osebe za naslednja kazniva
dejanja, ki jih določa kazenski zakon Socialistične federativne
republike Jugoslavije:
1) za dejanje iz 114. člena, če meri na izpodkopavanje vojaške in
obrambne moči države;
2) za dejanja iz 118., 119. in 121. člena;
3) za dejanje iz 122 člena, če je uperjeno proti vojaški osebi;
4) za dejanje iz 123. člena, če je uperjeno proti vojaški osebi ali
poročevalec

odločbo odloča Vrhovno vojaško sodišče. V primeru razveljavitve
prvostopne sodbe se opravi nadaljnji postopek po določbah tega
zakona.
23. člen: S to prehodno določbo pa se urejajo primeri, ko
zadeva, ki po predlagani ureditvi pristojnosti vojaških sodišč ne
spada več v njihovo pristojnost, še ni končana pred sodiščem prve
stopnje oziroma o njej še ni izdana ustrezna sodna odločba.
Predlaga se, da v teh primerih vojaška sodišča zadeve v tridesetih
dneh po uveljavitvi tega zakona odstopijo v pristojno reševanje
drugim rednim sodiščem.
24. člen: S predlaganimi spremembami zakona se mandatna
doba sodnikov vojaškega sodišča podaljšuje iz štirih na osem let
(11. člen osnutka). S prehodno določbo je zato treba jasno določiti, da se določba o daljši mandatni dobi nanaša le na sodnike
vojaškega sodišča, ki so bili postavljeni po uveljavitvi tega zakona.
Mandatna doba sodnikov, postavljenih pred uveljavitvijo tega
zakona ostaja štiri leta in sodniki, ki so bili tako postavljeni
ostajajo v funkciji tudi po uveljavitvi tega zakona do izteka mandata.
25. člen: Predlagan je tridesetdnevni rok za uveljavitev tega
zakona, ki je po mnenju predlagatelja ustrezen, glede na obseg
predlaganih sprememb in dopolnitev zakona.
meri na uničenje premoženja večje vrednosti, ki tvori sredstva
oboroženih sil Socialistične federativne republike Jugoslavije (v
nadaljnjem besedilu : oborožene sile);
5) za dejanje iz 124. člena;
6) za dejanje iz 125. člena, če je uperjeno proti vojaškemu
objektu ali proti vojaškim osebam;
7) za dejanja iz 126. in 127. člena, če gre za vojaške objekte;
8) za dejanja iz 128. in 129. člena, če se podatki nanašajo na
ljudsko obrambo;
9) za dejanje iz 135. člena;
10) za dejanje iz 136. člena, če gre za kazniva dejanja iz 1. do 4.
ter 6. in 7. točke tega odstavka.
11) za dejanja iz členov 201 do 239 (kazniva dejanja zoper
oborožene sile).
Vojaška sodišča sodijo civilne osebe tudi za kazniva dejanja
zoper premoženje in kazniva dejanja zoper uradno dolžnost, ki so
določena v kazenskih zakonih, če gre pri dejanju za del bojnega
sredstva ali orožje ali strelivo ali razstrelivo, ki so namenjeni za
ljudsko obrambo.
Civilne osebe, ki imajo lastnost civilne osebe v službi v oboroženih silah (v nadaljnjem beseidlu: civilne osebe v službi v oboroženih silah), sodijo vojaška sodišča tudi za kazniva dejanja, ki jih
storijo v zvezi z opravljanjem službe, kakor tudi za vsa druga
kazniva dejanja, ki jih storijo kot sostorilci ali kot drugi udeleženci
skupaj z vojaškimi osebami.
Vojne ujetnike sodijo vojaška sodišča za vsa kazniva dejanja, ki
jih storijo kot vojni ujetniki, kot tudi za kazniva dejanuja zoper
človečnost in mednarodno pravo (členi 141. do 156. kazenskega
zakona Socialistične federativne republike Jugoslavije).
14. člen
Če stori civilna oseba kazniva dejanja iz pristojnosti vojaškega
sodišča in drugega rednega sodišča, je za sojanje o takih dejanjih
pristojno vojaško sodišče.
Če sta zaradi kaznivega dejanja razžalitve med vojaško osebo in
civilno osebo vloženi zasebna tožba in nasprotna tožba, je za
sojenje o nasprotni tožbi pristojno sodišče, pri katerem je bila
vložena zasebna tožba.
Ne glede na drugi odstavek tega člena je za sojenje o tožbi ter
o nasprotni tožbi zaradi kaznivega dejanja razžalitve med vojaško
osebo in civilno osebo v službi v oboroženih silah pristojno
vojaško sodišče.
15. člen
Če storita vojaška oseba in civilna oseba, izvzemši osebe iz
tretjega odstavka 13. člena tega zakona, kaznivo dejanje kot
sostorilca ali kot druga udeleženca in je za sojenje civilne osebe
pristojno drugo redno sodišče, sodi to sodišče tudi vojaško
osebo.
Če je pri kaznivem dejanju, ki sta ga storili vojaška oseba ali
oseba iz 13. člena tega zakona in civilna oseba, ena od njiju
prikrivač ali pomagač storilca po izvršitvi kaznivega dejanja, ali če
ni naznanila, da se pripravlja kaznivo dejanje, ali ni naznanila
kaznivega dejanja ali storilca je za sojenje pristojno sodišče, ki je
pristojno za storilca kaznivega dejanja.
16. člen
Če je do pravnomočnosti obtožnice oziroma do izročitve obtož29

nega predloga ali zasebne tožbe vojaškemu sodišču obdolženec
nehal biti vojaška oseba ali je civilna oseba nehala službovati
v oboroženih silah, pa ne gre za kazniva dejanja iz prvega, drugega in tretjega odstavka 13. člena tega zakona, je za sojenje
pristojtio drugo redno sodišče.
Ne glede na prvi odstavek tega člena pa sodi vojaško sodišče
obdolženca, ki je nehal biti vojaška oseba ali ki je kot civilna oseba
nehal službovati v oboroženih silah, če, je storil kaznivo dejanje
kot sostorilec ali kot drug udeleženec skupaj z osebo, ki je za
njeno sojenje pristojno vojaško sodišče.
20. člen
20. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Kadar sodi vojaško sodišče prve stopnje v senatu:
1) v kazenskih stvareh vojakov, nižjih oficirjev in vojaških uslužbencev XII. do VIII. razreda, mora biti v senatu en sodnik porotnik
nižji oficir ali vojaški uslužbenec XII. do VIII. razreda;
2) v kazenskih stvareh oficirjev, vojaških uslužbencev VII. do I.
razreda in civilnih oseb, so sodniki porotniki oficirji ali vojaški
usližbenci VII. do I. razreda, v kazenskih stvareh civilnih oseb pa je
en sodnik porotnik lahko tudi civilna oseba v službi v oboroženih
silah;
3) v kazenskih stvareh mladoletnikov morajo biti sodniki porotniki iz 1. ali 2. točke tega člena osebe, ki imajo izkušnje z vzgojo
mladoletnikov;
4) v kazenskih stvareh, v katerih odgovarja več vojaških oseb, se
sodniki porotniki določijo po činu oziroma razredu obtoženca, ki
ima najvišji čin oziroma razred, če pa odgovarja poleg vojaških
oseb tudi civilna oseba, se lahko sodniki porotniki dolčijo kot za
sojenje civilne osebe;
5) v premoženjskih sporih se sodniki porotniki določijo na
način, predpisan v 1., 2., 3. in 4. točki tega člena, glede na status
toženca«
30. člen
Sodnike in sodnike porotnike vojaških sodišč postavlja Predsedstvo SFRJ.
Pri postavitvi predsednika in sodnikov Vrhovnega vojaškega
sodišča se uporabi načelo čim sorazmernejše zastopanosti republik in avtonomnih pokrajin.
31. člen
Za sodnika vojaškega sodišča prve stopnje je lahko postavljen
oficir pravne službe, ki je diplomirani pravnik in je napravil izpit za
majorja pravne službe ali pravosodni izpit.
Za sodnika Vrhovnega vojaškega sodišča je lahko postavljen
oficir pravne službe, ki je bil najmanj tri leta sodnik vojaškega
sodišča prve stopnje in oficir pravne službe, ki je diplomirani
pravnik in je napravil izpit za majorja pravne službe ali pravosodni
izpit, ter je opravljal pravniško delo najmanj pet let.
32. člen
Sodniki vojaških sodišč se postavljajo za štiri leta. Po preteku
tega časa so lahko znova postavljeni.
Sodniki porotniki vojaških sodišč se postavljajo za 4 leta izmed
oficirjev, nižjih oficirjev, vojaških uslužbencev in civilnih oseb, ki
so v službi v oboroženih silah.
33. člen
Preden nastopi dolžnost, da sodnik oziroma sodnik porotnik
vojaškega sodišča tole slovesno izjavo:
Izjavljam, da se bom pri svojem delu ravnal po ustavi in zakonu,
da bom dolžnost sodnika opravljal vestno in nepristransko in da
bom varoval družbeni red Socialistične federativne republike Jugoslavije«.
Sodniki in sodniki porotniki dajo slovesno izjavo pred vrhovnim
poveljnikom oboroženih sil ali pred starešino, ki ga ta določi.
38. člen
Sodnik vojaškega sodišča se odstrani iz službe, dokler je v priporu ali če prestaja kazen zapora zaradi kaznivega dejanja.
Sodnik vojaškega sodišča je lahko odstranjen iz službe, če je
zoper njega uveden kazenski postopek ali če je predlagana njegova razrešitev zaradi tega, ker je bil obsojen za kaznivo dejanje
ali ker je huje prekršil sodniško dolžnost oziroma ugled sodnika,
ali ker ni vreden oziroma moralnopolitično primeren, da bi še
naprej opravljal dolžnost sodnika.
Odstranitev iz službe predlaga v primeru iz drugega odstavka
tega člena za sodnike in predsednike vojaških sodišč prve stopnje
in sodnike Vrhovnega vojaškega sodišča - predsednik Vrhovnega vojaškega sodišča za predsednika Vrhovnega vojaškega
sodišča pa zvezni sekretar za ljudsko obrambo.
O odstranitvi iz službe odloča v primeru iz prvega odstavka tega

člena za sodnike predsednik vojaškega sodišča za predsednike
vojaških sodišč prve stopnje predsednik Vrhovnega vojaškega
sodišča za predsednika Vrhovnega vojaškega sodišča pa vrhovni
poveljnik oborženih sil.
Akt o odstranitvi iz službe v primeru iz drugega odstavka tega
člena izda vrhovni poveljnik oboroženih sil.
39. člen
Sodnik vojaškega sodišča se razreši sodniške dolžnosti pred
pretekom časa, za katerega je bil postavljen
1) če je z njegovo privolitvijo postavljen na drugo dolžnost;
2) če mu preneha aktivna vojaška služba;
3) če je nepogojno obsojen na kazen zapora nad šest mesecev
ali na milejšo kazen za kaznivo dejanje, zaradi katerega je nevreden, da bi opravljal sodniško dolžnost;
4) če se ugotovi, da je huje prekršil sodniško dolžnost oziroma
ugled sodnika;
5) če se ugotovi, da je s svojim delom pokazal, da ni sposoben
opravljati sodniške dolžnosti;
6) če se ugotovi, da ni imel pogojev, da bi bil postavljen za
sodnika;
7) če se na podlagi mnenja pristojne vojaške zdravniške komisije ugotovi, da zaradi zdravstvenega stanja ni zmožen opravljati
sodniške dolžnosti;
8) če se ugotovi, da je moralnopolitično neprimeren, da bi
opravljal sodniško dolžnost;
9) če sam zahteva razrešitev.
41. člen
Sodnik porotnik vojaškega sodišča se razreši pred pretekom
časa, za katerega je bil postavljen:
1) če mu preneha aktivna vojaška služba oziroma služba civilne
osebe v oboroženih silah;
2) če je nepogojno obsojen na kazen zapora nad šest mesecev
ali na milejšo kazen za kaznivo dejanje zaradi katerega je nevreden, da bi opravljal dolžnost sodnika porotnika;
3) če se ugotovi, da je huje prekršil dolžnost sodnika porotnika
oziroma ugled sodnika porotnika;
4) če se ugotovi, da je s svojim delom pokazal, da ni sposoben
opravljati dolžnosti sodnika porotnika;
5) če se ugotovi, da neredno opravlja dolžnost sodnika porotnika;
6) če se ugotovi, da je moralnopolitično neprimeren, da bi
opravljal dolžnost sodnika porotnika;
7) če sam zahteva razrešitev.
Sodnik porotnik se šteje za razrešenega, če je odpravljeno
vojaško sodišče, pri katerem je bil postavljen.
42. člen
Akt o razrešitvi sodnika vojaškega sodišča zaradi nepogojne
obsodbe na kazen zapora šestih mesecev ali milejšo kazen za
kaznivo dejanje zaradi katerega je. nevreden, da bi opravljal sodniško dolžnost, kakor tudi zaradi razlogov, ki so navedeni v 4., 5., 6.
in 8. točki 39. člena tega zakona, in akt o razrešitvi sodnika
porotnika vojaškega sodišča zaradi nepogojne obsodbe na kazen
zapora šestihi mesecev ali milejšo kazen za kaznivo dejanje,
zaradi katerega je nevreden, da bi opravljal dolžnost sodnika
porotnika, kakor tudi zaradi razlogov, ki so navedeni v 3., 4., 5. in
6. točki prvega odstavka 41. člena tega zakona, se smeta izdati
samo, če je bil poprej opravljen postopek, v katerem se je ugotovil
obstoj razloga za razrešitev, če je bil v tem postopku sodnik
oziroma sodnik porotnik zaslišan in če mu je bilo omogočeno, da
se izjavi o razlogih za njegovo razrešitev.
Postopek za ugotovitev razlogov iz prvega odstavka tega člena
za razrešitev sodnika in sodnika porotnika opravi tričlanska komisija, ki jo sestavljajo sodniki vojaških sodišč in drugi oficirji.
Komisijo ustanovi predsednik Vrhovnega vojaškega sodišča, za
razrešitev predsednika Vrhovnega sodišča pa zvezni sekretar za
ljudsko obrambo.
43. člen
Sodnike in sodnike porotnike vojaških sodišč razrešuje vrhovni
poveljnik oboroženih sil.
Razrešitev sodnikov in sodnikov porotnikov vojaških sodišč
predlaga zvezni sekretar za ljudsko obrambo.
Predlog za razrešitev sodnika in sodnika porotnika zaradi razlogov, ki so navedeni v prvem odstavku 42. člena tega zakona, se da
po zaslišanju komisije, ki je opravila postopek za ugotovitev
razlogov za razrešitev.
45. člen
Sodnik vojaškega sodišča prve stopnje sme biti začasno dodeljen na delo kot sodnik k drugemu vojaškemu sodišču prve stopnje, vendar v posameznem letu največ za šest mesecev.
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O začasni dodelitvi na delo odloča predsednik Vrhovnega vojaškega sodišča.
Začasna dodelitev na delo k drugemu vojaškemu sodišču je
dovoljena samo zaradi zadržanosti ali izločitve sodnika ali iz
drugih tehtnih vzrokov, če bi bilo sicer onemogočeno redno
opravljanje dela pri omenjenem sodišču.
58. člen
Pravila o notranjem poslovanju (sodni poslovnik vojaških
sodišč vsebujejo določbe o razdelitvi opravil pri sodišču, o tem,
kako se vodijo sodni vpisniki in pomožne knjige, o poslovanju
sodne pisarne, o obliki sodnih vabil in drugih obrazcev, o ravnanju s sodnimi spisi, o vabljenju in razporejanju sodnikov porotnikov, o postavljanju stalnih sodnih izvedencev in sodnih tolmačev,
o materialnem in finančnem poslovanju, kakor tudi določbe o drugih vprašanjih, ki so v zvezi z notranjim poslovanjem pri vojaških
sodiščih.
59. člen
V začetku leta se pri vsakem vojaškem sodišču z razdelitvijo
opravil določi, katera opravila bodo opravljali posamezni sodniki,
katera pa druge osebe, ki delajo pri sodišču.
Razdelitev opravil pri vojaškem sodišču določi predsednik sodišča.
65. člen
V postopku pred vojaškimi sodišči ima obdolženec lahko zagovornika.
Zagovornik obdolženca je lahko odvetnik, vojaški zagovornik ali
kakšna druga vojaška oseba, ki je diplomirani pravnik in zmožna
obdožencu pomagati pri obrambi.
Če ni pogojev za obvezno obrambo po zakonu o kazenskem
postopku, postopek pa teče zaradi kaznivega dejanja, za katero se
sme po zakonu izreči kazen zapora nad eno leto, se mora Obdolženemu vojaku na njegovo zahtevo zagotoviti zagovornik na
glavni obravnavi, če je obdolženi vojak priprt, pa tudi v pripravljalnem postopku. V drugih primerih je vojaški zagovornik dolžan
dati obdolženemu vojaku na njegovo zahtevo potreben nasvet

v zvezi z obrambo.
Če bi se med postopkom utegnila odkriti vojaška tajnost, kar bi
lahko imelo hude posledice za varnost države, si sme obdolženec
izbrati zagovornika le izmed vojaških zagovornikov ali drugih
vojaških oseb iz drugega odstavka tega člena. O tem odloča
v preiskavi preiskovalni sodnik vojaškega sodišča, v pripravi
glavne obravnave predsednik senata, na glavni obravnavi pa
senat.
Zoper sklep preiskovalnega sodnika vojaškega sodišča in predsednika senata, izdan v smislu četrtega odstavka tega člena, je
dovoljena pritožba na senat sodišča, zoper sklep senata vojaškega sodišča pa na Vrhovno vojaško sodišče.
Zagovornik pred Vrhovnim vojaškim sodiščem je lahko odvetnik, vojaški zagovornik ali druga vojaška oseba, ki je diplomirani
pravnik in je napravila izpit za majorja pravne službe ali pravosodni izpit.
66. člen
Vojaški zagovornik brani obdolženca, kadar je po četrtem
odstavku 65. člena tega zakona izključena obramba po odvetniku,
obdolženec pa si ni vzel za zagovornika druge vojaške osebe iz
drugega odstavka 65. člena tega zakona.
Vojaško sodišče lahko določi vojaškega zagovornika, da brani
obdolženca, ki si ne vzame zagovornika v primeru, ko je obramba
obvezna, kot tudi, da brani obdolženega vojaka, ki izven primerov
obvezne obrambe zahteva, da se mu zagotovi zagovornik po
tretjem odstavku 65. člena tega zakona.
85. člen
O zahtevi za varstvo zakonitosti zoper pravnomočne odločbe
vojaških sodišč prve stopnje, o katerih Vrhovno vojaško sodišče ni
odločalo ob pravnem sredstvu, odloča Vrhovno vojaško sodišče.
O zahtevi za varstvo zakonitosti zoper pravnomočne odločbe
Vrhovnega vojaškega sodišča, s katerimi je kršen zvezni zakon,
odloča Zvezno sodišče.
O zahtevi za varstvo zakonitosti zoper pravnomočne odločbe
svojega senata, s katerimi je kršen republiški ali pokrajinski
zakon, odloča Vrhovno vojaško sodišče na občni seji.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaškem
tožilstvu
POVZETEK
Zakon o vojaškem tožilstvu je Skupščina SFRJ sprejela 24.
decembra 1976. Od uveljavitve zakona dalje so se razmere
v naši družbi spremenile, pri čemer je družbeni razvoj zlasti
krenil v smeri večje demokratizacije družbenih odnosov, večjega varstva pravic in svoboščin človeka in občana, v zvezi
s tem pa tudi v poudarjanje večje neodvisnosti in samostojnosti pravosodnih organov. Z zadnjimi spremembamiustave
SFRJ je bil kot eden od pogojev za opravljanje pomembnejših
družbenopolitičnih funkcij oz. funkcij v državnih organih
I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA
Ustavna podlaga za izdajo tega zakona je podana v 6. točki
prvega odstavka 281. člena ustave SFRJ, po kateri federacija po
zveznih organih ureja in organizira vojaška sodišča in vojaško
tožilstvo.
Za sprejem tega zakona je na podlagi 3. točke 285. člena ustave
SFRJ pristojen Zvezni zbor Skupščine SFRJ.
II. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA JE
TREBA UREDITI Z ZAKONOM, IN CILJI, KI JIH
ŽELIMO DOSEČI
Zakon o vojaškem tožilstvu je Skupščina SFRJ sprejela 24.
decembra 1976 (Uradni list SFRJ, št. 4/77) in v njem uredila
pristojnosti in pooblastila vojaškega tožilstva, organizacijska
vprašanja, pogoje za vojaške tožilce in njihove namestnike oziroma pomočnike ter vprašanja glede njihove postavitve oziroma
razrešitve.
V obdobju po sprejemu zakona o vojaškem tožilstvu se ob
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opuščen pogoj moralno-poiiticne primernosti.
Iz gornji razlogov je treba zakon o vojaškem tožilstvu v posameznih določbah spremeniti oziroma dopolniti tako, da bo
bolj povdarjena samostojnost in neodvisnost vojaškega tožilstva in vojaških tožilcev ter njihovih namestnikov, njihova
vloga in položaj pa čimbolj približana vlogi in položaju javnih
tožilstev Kot pogoj za javnega tožilca oziroma njegovega
namestnika in kot razlog za prenehanje njihove funkcije je
treba opustiti sedaj predpisan pogoj moralno-politične primernosti.
splošnem družbenem razvoju in povdarjeni demokratizaciji odnosov vedno pogosteje izpostavlja zlasti pomen neodvisnosti in
samostojnosti organov, ki opravljajo pravosodno funkcijo, s tem
pa tudi vojaških tožilstev. Pomembni povdarki se namenjajo tudi
vprašanju doslednega uveljavljanja načela enakopravnosti jezikov
in pisav jugoslovanskih narodov pri poslovanju državnih organov.
V času po uveljavitvi zakona o vojaškem tožilstvu so bili sprejeti
amandmaji k ustavi SFRJ. S 6. točko amandmaja XXVII je bil
nadomeščen drugi odstavek 230. člena ustave SFRJ, po katerem
se je za opravljanje sodne funkcije zahtevala moralno-politična
primernost. Menimo, da je z navedeno spremembo ustave, ne le
za sodnike, temveč tudi druge nosilce pravosodnih funkcij, odpadel ustavni temelj za predpisovanje pogoja moralno-politične primernosti in je treba zato spremeniti tudi ustrezne določbe
v zakonu o vojaškem tožilstvu.
S predlaganimi spremembami zakona želimo položaj vojaških
tožilstev glede njihove neodvisnosti in samostojnosti v večji meri
uskladiti s položajem javnih tožilstev. Posamezne določbe zakona
bi uskladili s spremembami ustave SFRJ in s predlaganimi spremembami zakona o vojaških sodiščih. V zvezi s tem bi uredili
vprašanje uporabe uradnega jezika pred vojaškimi tožilstvi, opu31

stili pogoj moralno-politične primernosti za nosilce funkcij v vojaškem tožilstvu, podaljšali mandatno dobo vojaških tožilcev in
njihovih namestnikov in jo izenačili z mandatno dobo javnih
tožilcev ter odpravili nepotrebne razlike med položajem vojaških
tožilcev in položajem namestnikov vojaških tožilcev.
III. TEMELJNA NAČELA, PO KATERIH MORAJO
BITI UREJENA RAZMERJA NA PODROČJU,
ZA KATERO SE SPREJEMA ZAKON
Predlagane spremembe zakona ne posegajo v načela, na katerih temelji veljavni zakon. V večji meri pa bi se poudarila neodvisnost vojaškega tožilstva pri izvajanju njegove funkcije na podlagi
ustave in zakonov v skladu s politiko, določeno v aktih zvezne
skupščine in stališči v smernicah in drugih aktih Predsedstva
SFRJ, kot vrhovnega poveljnika oboroženih sil.

IV. POSLEDICE PREDLAGANIH REŠITEV
ZA MATERIALNI IN DRUG POLOŽAJ DELOVNIH
LJUDI IN OBČANOV, ORGANIZACIJE
ZDRUŽENEGA DELA TER DRUGIH
SAMOUPRAVNIH ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI
Predlagane spremembe in dopolnitve zakona o vojaškem tožilstvu ne bodo imele materialnih ali drugih posledic za delovne ljudi
in občane, organizacije združenega dela ter druge samoupravne
organizacije in skupnosti.
V. OCENA SREDSTEV, POTREBNIH
IZ PRORAČUNA FEDERACIJE
Za izvajanje tega zakona niso potrebna posebna finančna sredstva iz proračuna federacije.

OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaškem tožilstvu
1. člen
2. člen zakona o vojaškem tožilstvu (Uradni list SFRJ, št. 4/77)
se spremeni tako, da se besede »vrhovnega poveljnika oboroženih sil Socialistične federativne republike Jugoslavije (v nadaljnjem besedilu: vrhovni poveljnik oboroženih sil)« nadomestijo
z besedami »Predsedstva Socialistične federativne republike
Jugoslavije (v nadaljnjem besedilu: Predsedstvo SFRJ)«.
2. člen
Za 2. členom se doda nov, 2. a člen, ki se glasi:
»2. a člen
Vojaško tožilstvo posluje v jeziku in pisavi naroda, ki sta po
ustavi republike v uradni rabi v republiki, za katere območje
tožilstvo deluje.
Vojaško tožilstvo Jugoslovanske ljudske armade upošteva pri
poslovanju načelo enakopravnosti jezikov in pisav jugoslovanskih
narodov.
V postopku pred vojaškim sodiščem uporablja vojaško tožilstvo
jezik in pisavo, ki sta pri vojaškem sodišču v uradni rabi (3. člen
zakona o vojaških sodiščih, Uradni list SFRJ, štev. 4/77, 13/82
in .. .).«
3. člen
V tretjem odstavku 3. člena se besede »vrhovni poveljnik oboroženih sil« nadomestijo z besedama »Predsedstvo SFRJ«.
4. člen
V prvem odstavku 5. člena se črtajo besede: »starešino te enote
oziroma zavoda in«.
V drugem odstavku se besede »vrhovnega poveljnika oboroženih sil« nadomestijo z besedama »Predsedstva SFRJ«.

7. člen
Tretji odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vojaški tožilci in namestniki vojaških tožilcev dajo izjavo pred
predsednikom Predsedstva SFRJ ali pred starešino, ki ga ta določi.«
V četrtem odstavku se črtata besedi »Namestniki in«, preostali
stavek pa se začne z veliko začetnico.
8. člen
V drugem odstavku 25. člena se črtajo besede: »ali ni moralnopolitično primerna«.
Četrti in peti odstavek se spremenita in se glasita:
»Akt o odstranitvi iz službe v primeru iz prvega odstavka tega
člena izda za pomočnike vojaškega tožilca vojaški tožilec, za
namestnike vojaškega tožilca in vojaške tožilce vojaški tožilec
Jugoslovanske ljudske armade, za vojaškega tožilca Jugoslovanske ljudske armade pa Predsedstvo SFRJ.
Akt o odstranitvi iz službe v primeru iz drugega odstavka tega
člena izda za vojaške tožilce in namestnike vojaških tožilcev
Predsedstvo SFRJ, za pomočnike vojaških tožilcev pa starešina, ki
je pristojen za njihovo postavitev.«
. 9. člen
V 26. členu se črta 8. točka, dosedanji 9. in 10. točka pa
postaneta 8. in 9. točka.
10. člen
V prvem odstavku 28. člena se številke »4., 5., 8. in 9.« nadomestijo s številkami »4., 5. in 8.«
V drugem odstavku se v četrti vrsti med besedi »tožilci« in
»namestniki« vstavi namesto vejice beseda »in«, v peti vrsti pa se
črtajo besede: »in drugi oficirji«.

5. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vojaške tožilce in njihove namestnike postavlja in razrešuje
Predsedstvo SFRJ.
Pomočniki vojaških tožilcev se postavljajo in razrešujejo po
predpisih o postavljanju aktivnih vojaških oseb.«

11. člen
Tisti, ki so na dan uveljavitve tega zakona na dolžnosti vojaškega tožilca ali namestnika vojaškega tožilca, ostanejo na teh
dolžnostih do preteka mandatne dobe, za katero so bili postavljeni po dosedanjih predpisih.

6. člen
V 23. členu se besedi »štiri leta« nadomestita z besedama
»osem let«.

12. člen
Ta zakon začne veijati osmi dan po objavi v Uradnem listu SFRJ.

OBRAZLOŽITEV
sodišči je treba urediti tudi vprašanje uporabe uradnega jezika
1. In 3. člen: Sedanja Ustava SFRJ nima več določb o Predsedpred vojaškimi tožilstvi. Zato se predlaga, da vojaško tožilstvo
niku republike, ki je bil hkrati tudi vrhovni poveljnik oboroženih sil
posluje v jeziku in pisavi naroda, ki sta po ustavi republike
Socialistične federativne republike Jugoslavije. Po določbi tretv uradni rabi v republiki, za katere območje tožilstvo deluje, pri
jega odstavka 313. člena Ustave SFRJ je Predsedstvo SFRJ najčemer pa v postopku pred vojaškim sodiščem vojaško tožilstvo
višji organ vodstva in poveljevanja oboroženim silam Socialistične
uporablja jezik in pisavo, ki sta pri vojaškem sodišču v uradni rabi.
federativne republike Jugoslavije v vojni in miru. Zato je treba
Pri tem je zlasti poudarjeno načelo, da vojaško tožilstvo Jugoslopovsod tam, kjer dosedanji zakon o vojaškem tožilstvu uporablja
vanske ljudske armade pri poslovanju upošteva načelo enakoizraz »vrhovni poveljnik oboroženih sil« tega nadomestiti z izrapravnosti jezikov in pisav jugoslovanskih narodov.
zom »Predsedstvo SFRJ«.
4. člen: Vojaško tožilstvo po določbi 236. člena Ustave SFRJ ni
2. člen: Zakon o vojaških sodiščih v svojem 3. členu podrobneje
samostojen organ, kot je izrecno poudarjeno za javno tožilstvo
ureja vprašanja uporabe uradnega jezika pred vojaškimi sodišči
(235. člen Ustave SFRJ), so pa naloge vojaškega tožilstva, ki so
prve stopnje oziroma pred Vrhovnim vojaškim sodiščem. Ananavedene v 1. členu zakona o vojaškem tožilstvu (ta pa je prepis
logno ureditvi vprašanja uporabe uradnega jezika pred vojaškimi
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236. člena Ustave SFRJ), enake nalogam javnega tožilstva. Glede
na naloge, ki jih vojaško tožilstvo opravlja, mu je treba zagotoviti
čim večjo samostojnost. Na njegovo delo ne sme vplivati poveljstvo vojaške enote oziroma zavoda, pri katerem vojaško tožilstvo
izvršuje svojo funkcjo. Zato naj vojaško tožilstvo o uporabi zakonov in o svojem delu obvešča le Vojaško tožilstvo Jugoslovanske
ljudske armade, ni pa treba, da taka poročila daje tudi starešini
enote oziroma zavoda, pri katerem izvršuje svojo funkcijo.
Za spremembo v drugem odstavku velja obrazložitev k 1. in 3.
členu.
5. člen: Zakon o vojaškem tožilstvu postavlja v 21. členu enake
pogoje za postavitev vojaškega tožilca kot za namestnika vojaškega tožilca, v tretjem odstavku 19. člena pa določa, da namestnik vojaškega tožilca lahko opravi pred sodiščem ali drugim
državnim organom vsako dejanje, za katero je po zakonu upravičen vojaški tožilec. Ker zakon izenačuje vojaškega tožilca in
namestnika vojaškega tožilca, ni nikakih razlogov za njuno razlikovanje pri postavitvi in razrešitvi.
Ustava SFRJ v 6. točki 315. člena sicer ne navaja, da Predsedstvo SFRJ imenuje poleg vojaških tožilcev tudi namestnike vojaškega tožilca, , vendar to ni ovira, da se tako imenovanje predpiše
z zakonom. Tudi za namestnike javnega tožilca ni take določbe
v 9. točki 283. člena Ustave SFRJ in tudi ne v 372. členu Ustave
SFRJ, vendar ustrezni zakoni o javnem tožilstvu predpisujejo za
imenovanje namestnikov javnega tožilca enak postopek kot za
javne tožilce.
•
6. člen: Mandat vojaških tožilcev in namestnikov vojaškega
tožilca naj se izenači z mandatom javnih tožilcev in namestnikov
javnega tožilca. Podaljšanje mandata je utemeljeno tudi s tem. da
je enako podaljšanje predlagano za sodnike vojaških sodišč,

DOLOČBE ZAKONA O VOJAŠKEM
TOŽILSTVU (URADNI LIST SFRJ,
ŠT. 4/77), KI SE SPREMINJAJO
2. člen
Vojaško tožilstvo izvršuje svojo funkcijo na podlagi ustave in
zakonov v skladu s politiko, določeno s splošnimi akti Skupščine
SFRJ, in stališči, izraženimi v smernicah ali drugih aktih vrhovnega poveljnika oboroženih sil Socialistične federativne republike
Jugoslavije (v nadaljnjem besedilu: vrhovni poveljnik oboroženih
sil).
3. člen
Funkcijo vojaškega tožilstva izvršujejo vojaška tožilstva pri enotah ali zavodih Jugoslovanske ljudske armade in Vojaško tožilstvo
Jugoslovanske ljudske armade.
Vojaška tožilstva pri enotah ali zavodih Jugoslovanske ljudske
armade se ustanovijo za posamezne enote ali zavode Jugoslovanske ljudske armade ali za določeno vojaško ozemlje oziroma za
posamezne enote ali zavode Jugoslovanske ljudske armade in za
določeno vojaško ozemlje.
Ustanovitev, odpravo, formacijo, sedež in ozemlje vojaških tožilstev pri enotah ali zavodih Jugoslovanske ljudske armade ter
formacijo in sedež Vojaškega tožilstva Jugoslovanske ljudske
armade določi vrhovni poveljnik oboroženih sil.
5. člen
Vojaško tožilstvo pri enoti ali zavodu Jugoslovanske ljudske
armade obvešča starešino te enote oziroma zavoda in Vojaško
tožilstvo Jugoslovanske ljudske armade o uporabi zakonov in
o svojem delu.
Vojaško tožilstvo Jugoslovanske ljudske armade obvešča po
zveznem sekretarju za ljudsko obrambo vrhovnega poveljnika
oboroženih sil o uporabi zakonov, o svojem delu in o delu vojaških tožilstev.
22. člen
Vojaške tožilce postavlja in razrešuje vrhovni poveljnik oboroženih sil.
Namestniki in pomočniki vojaških tožilcev se postavljajo in
razrešujejo po predpisih o postavljanju aktivnih vojaških oseb.
23. člen
Vojaški tožilec in namestniki vojaškega tožilca se postavljajo za
štiri leta. Po preteku tega časa so lahko znova postavljeni.
24. člen
Preden nastopijo dolžnost, dajo vojaški tožilci in namestniki ter
pomočniki vojaškega tožilca tole slovesno iziavo:
poročevalec

pomeni pa tudi večje jamstvo za samostojnost vojaških tožilcev
pri odločanju.
7. člen: Izenačitev vojaških tožilcev in namestnikov vojaških
tožilcev pri postavitvi in razrešitvi naj ima za posledico tudi izenačitev pri podaji slovesne izjave pred nastopom dolžnosti.
8. člen: Določbe o moralnopolitični primernosti oziroma neprimernosti je treba črtati, ker je z določbo 6. točke XXVII. amandmaja k Ustavi SFRJ odpadel ustavni temelj zanje.
Spremembe četrtega in petega odstavka 25. člena so posledice
izenačitve funkcije vojaškega tožilca in namestnika vojaškega
tožilca.
9. člen: Sedanje besedilo 8. točke 26. člena določa enega izmed
razlogov za razrešitev vojaškega tožilca oziroma namestnika vojaškega tožilca pred časom, za katerega je bil postavljen, ki je v tem,
da ni moralnopolitično primeren, da bi opravljal dolžnost tožilca.
Črtanje »moralnopolitične neprimernosti« je obrazloženo pri
prejšnjem členu.
10. člen: Spremembe v prvem odstavku so posledice črtanja
»moralnopolitične neprimernosti«.
Komisija, ki ugotavlja obstoj razlogov za razrešitev vojaškega
tožilca, naj bo sestavljena le iz vojaških tožilcev, saj gre za ugotavljanje strokovne sposobnosti, ravnanja po ustavi in zakonih oziroma varovanja ugleda vojaškega tožilca. Tako strokovno oceno
lahko podajo le vojaški tožilci oziroma namestniki vojaškega
tožilca, zato ni treba v komisiii navzočnosti drugih oficirjev.
11. člen: Vojaški tožilci in namestniki vojaškega tožilca ob
uveljavitvi zakona ostanejo na teh dolžnostih do preteka mandata,
za katerega so bili postavljeni po prejšnjih predpisih. Po preteku
mandata pa se postavijo za osem let.
»Izjavljam, da se bom pri svojem delu ravnal po ustavi in
zakonu, da bom svojo dolžnost pri vojaškem tožilstvu opravljal
vestno in nepristransko in da bom varoval družbeni red Socialistične federativne republike Jugoslavije«.
Vojaški tožilci dajo izjavo pred vrhovnim poveljnikom oboroženih sil ali pred starešino, ki ga ta določi.
Namestniki in pomočniki vojaškega tožilca dajo izjavo pred
zveznim sekretarjem za ljudsko obrambo ali pred starešino, ki ga
ta določi.
25. člen
Vojaški tožilec, namestnik vojaškega tožilca oziroma pomočnik
vojaškega tožilca se odstrani iz službe za čas, dokler je v priporu,
ali za čas, dokler prestaja zaporno kazen zaradi kaznivega dejanja.
Oseba iz prvega odstavka tega člena je lahko odstranjena iz
službe, če je zoper njo uveden kazenski postopek ali če je dan
predlog za njeno razrešitev zato, ker je bila obsojena za kaznivo
dejanje ali ker je storila hujšo kršitev dolžnosti tožilca oziroma
ugleda tožilca, ali ker ni dostojna ali ni moralnopolitično primerna, da bi opravljala dolžnost tožilca.
Predlog za odstranitev iz službe v primeru iz drugega odstavka
tega člena da za namestnika vojaškega tožilca Jugoslovanske
ljudske armade ter za vojaške tožilce, namestnike ali pomočnike
vojaškega tožilca vojaški tožilec Jugoslovanske ljudske armade,
za vojaškega tožilca Jugoslovanske ljudske armade pa zvezni
sekretar za ljudsko obrambo.
Akt o odstranitvi iz službe v primeru iz prvega odstavka tega
člena izda za namestnike ali pomočnike vojaškega tožilca vojaški
tožilec, za vojaške tožilce-vojaški tožilec Jugoslovanske ljudske
armade, za vojaškega tožilca Jugoslovanske ljudske armade pa
vrhovni poveljnik oboroženih sil.
Akt o odstranitvi iz službe v primeru iz drugega odstavka tega
člena izda za vojaške tožilce vrhovni poveljnik oboroženih sil, za
namestnike in pomočnike vojaškega tožilca pa starešina, ki je
pristojen za njihovo postavitev.
26. člen
Vojaški tožilec oziroma namestnik vojaškega tožilca se razreši
pred pretekom časa, za katerega je bil postavljen:
1) če je z njegovo privolitvijo postavljen na drugo dolžnost;
2) če mu preneha aktivna vojaška služba;
3) če je nepogojno obsojen za kazen zapora več kot šest
mesecev ali milejšo kazen za kaznivo dejanje, zaradi katerega je
nevreden, da bi opravljal dolžnost tožilca;
4) če se ugotovi, da je huje prekršil dolžnost tožilca oziroma
ugled tožilca;
5) če se ugotovi, da je s svojim delom pokazal, da ni sposoben
opravljati dolžnost tožilca;
6) če se ugotovi, da ni imel pogojev, da bi bil postavljen za
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vojaškega tožilca oziroma namestnika vojaškega tožilca;
7) če se na podlagi mnenja pristojne vojaške zdravniške komisije ugotovi, da zaradi zdravstvenega stanja ni več zmožen opravljati dolžnosti tožilca;
8) če se ugotovi, da ni moralnopolitično primeren, da bi opravljal dolžnost tožilca;
9) če pri svojem delu ne ravna po ustavi in zakonu, politiki,
določeni s splošnimi akti Skupščine SFRJ, in stališčih, izraženih
v smernicah ali drugih aktih vrhovnega poveljnika oboroženih sil;
10) če sam zahteva razrešitev.
28. člen
Akt o razrešitvi vojaškega tožilca oziroma namestnika vojaškega tožilca zaradi tega, ker je nepogojno obsojen na kazen
zapora šestih mesecev ali na milejšo kazen za kaznivo dejanje,
zaradi katerega je nevreden, da bi opravljal dolžnost vojaškega

tožilca oziroma njegovega namestnika, kakor tudi zaradi razlogov
iz 4.,5.,8. in 9.točke 26. člena tega zakona je mogoče izdati le, če je
bil poprej izveden postopek, v katerem je bil ugotovljen obstoj
razlogov za razrešitev, in če je bil v njem vojaški tožilec oziroma
namestnik vojaškega tožilca zaslišan, in če mu je bilo omogočeno, da se izjavi o razlogih za svojo razrešitev.
Postopek za ugotovitev razlogov iz prvega odstavka tega člena
za razrešitev vojaškega tožilca oziroma namestnika vojaškega
tožilca opravi tričlanska komisija, ki jo sestavljajo vojaški tožilci,
namestniki vojaških tožilcev in drugi oficirji. Komisijo sestavi
vojaški tožilec Jugoslovanske ljudske armade, za razrešitev vojaškega tožilca Jugoslovanske ljudske armade pa zvezni sekretar za
ljudsko obrambo.
Razrešitev zaradi razlogov iz prvega odstavka tega člena se
predlaga po zaslišanju komisije, ki je izvedla postopek za ugotovitev razlogov za razrešitev.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o izvrševanju kazenskih sankcij zoper aktivne
vojaške osebe
POVZETEK
Ustavna podlaga za izdajo predlaganega zakona je
v Amandmaju XXXIX. točka 1. podtočke 16. k Ustavi SFRJ, po
kateri federacija po zveznih organih ureja in zagotavlja sistem
izvrševanja kazenskih sankcij zoper obsojene aktivne vojaške
osebe in tujce.
V teku več kot deset let uporabe Zakona o vojaških sodiščih,
ki ureja med drugim tudi področje izvrševanja kazenskih sankcij, v celoti pa izvrševanje kazni zapora, so se razmere na tem
področju bistveno spremenile, zato je veljavna normativna
rešitev očitno zastarela in hkrati predstavlja tudi oviro za
krepitev varstva pravic obsojencev v vojaških zaporih ter
nadaljnjega razvoja humanizacije izvrševanja kazenskih
I. USTAVNA PODLAGA
Ustavna podlaga za izdajo zakona o izvrševanju kazenskih
sankcij zoper aktivne vojaške osebe je v Amandmaju XXXIX. točke
1 podtočke 16 k Ustavi SFRJ, po kateri federacija po zveznih
organih ureja in zagotavlja sistem izvrševanja kazenskih sankcij
zoper obsojene aktivne vojaške osebe in tujce.
Za sprejem tega zakona je po tretji točki prvega odstavka 285.
člena Ustave SFRJ pristojen Zvezni zbor Skupščine SFRJ.
II. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA UREJA
ZAKON O VOJAŠKIH SODIŠČIH IN CILJI, KI JIH
ŽELIMO DOSEČI S PREDLAGANIM ZAKONOM
IN SPLOŠNA OBRAZLOŽITEV PREDLOGA
ZAKONA O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ
ZOPER VOJAŠKE OSEBE
Zakon o vojaških sodiščih iz leta 1977 (Uradni list SFRJ, št. 4/77
in 13/82) ureja med drugim delno tudi področje izvrševanja kazenskih sankcij zoper aktivne vojaške osebe, v celoti pa izvrševanje
kazni zapora. Zakon o vojaških sodiščih je bil sprejet 24. septembra 1976 in uveljavljen s 1. julijem 1977. Enkrat (z veljavnostjo 20.
marca 1982) je bil tisti del zakona, ki se nanaša na izvrševanje
kazenskih sankcij noveliran zaradi določitve uporabe predpisov
republik oziroma pokrajin po kraju obsojenčevega stalnega bivališča pri izvrševanju kazenskih sankcij.
Tisti del zakona o vojaških sodiščih, ki se nanaša na izvrševanje
kazenskih sankcij vsebinsko torej ni bil spremenjen ali dopolnjen,
čeprav je področje izvrševanja kazenskih sankcij v preteklem
obdobju sledilo doma in v svetu izkušnjam civiliziranih družb, ki
odražajo splošno priznane dosežke penološke znanosti in stroke.
V teku več kot desetletne uporabe so se tudi razmere zlasti na
področju izvrševanja kazni zapora in kazenskih sankcij institucionalnega značaja v marsičem bistveno spremenile. Sedanje normativne rešitve so na tem področju očitno zastarele in tudi ovira
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sankcij.
S predlaganimi rešitvami, ki naj bi jih uredili s samostojnim
novim zakonom zaradi specifičnosti področja izvrševanja
kazenskih sankcij zoper vojaške osebe, bi bilo v večji meri
zagotovljeno varstvo pravic in temeljnih svoboščin obsojencev ter krepitve humanizacije na področju izvrševanja zlasti
kazni zapora. Na drugi strani bi bilo omogočeno uvajati svobodnejše režime prestajanja kazni zapora ter v okolju, kjer je
obsojenec pred nastopom kazni zapora živel in delal. To pa
pomeni naj bi se izvajale v času prestajanja kazni zapora le
tiste omejitve svobode gibanja in komuniciranja z okoljem ter
družinskimi člani, kolikor je potrebno za doseganje namena
izvršitve kazni. Predlagane rešitve bodo prispevate tudi k razvoju in napredku prevzgoje in resocializacije obsojencev med
prestajanjem kazni zapora ter lažje vključitve v normalno življenje in delo na prostosti po prestani kazni.
za krepitev varstva pravic obsojencev v vojaških zaporih ter razvoja nadaljnje humanizacije izvrševanja kazenskih sankcij. Predlagatelj dalje ocenjuje, da je eden od pomembnejših razlogov za
izdajo zakona o izvrševanju kazenskih sankcij zoper vojaške
osebe tudi v tem, da ga je potrebno uskladiti s sodobnimi izsledki
znanosti na področju penologije ter znanstvenoraziskovalnega
dela s področja izvrševanja kazenskih sankcij, kakor tudi razgibanega družbenoekonomskega dogajanja in intenzivnega razvoja
medčloveških odnosov in nenazadnje praktičnih dosežkov
našega sistema ter naprednih sistemov izvrševanja kazenskih
sankcij v svetu. V tem smislu je potrebno določbe zakona oblikovati tako, da bodo v večji meri ustrezale poudarjenim zahtevam po
varstvu pravic in krepitvi humanizacije človeka in občana kot
temeljne kategorije, na kateri mora počivati produktiven pravni
red sodobne družbe. Ker gre za celovito ureditev tako specifičnega ter po človeški plati občutljivega področja, meni predlagatelj, da je potrebno izvrševanje kazni zapora zoper vojaške osebe
izločiti iz zakona o vojaških sodiščih ter to področje urediti
s samostojnim novim zakonom. Predlagani zakon nedvomno sledi
sprejetim družbenim zahtevam po krepitvi ustavnosti in zakonitosti, kar mora biti v pravni državi ustrezno odraženo tudi v zakonu
o izvrševanju kazenskih sankcij zoper vojaške osebe kot aktu,
s katerim država zagotavlja varstvo pravic in svoboščin obsojencev med izvrševanjem kazenskih sankcij in človeškega postopanja z obsojenci. Z izvrševanjem kazenskih sankcij, zlasti pa kazni
institucialnega značaja namreč pristojni državni organi posegajo
v najosnovnejše pravice in temeljne svoboščine človeka in
občana, kar zahteva skrajno natančno in dognano določanje
okvirov poseganja. Po temeljni naravnanosti naših družbenopolitičnih opredelitev in temeljnih določbah našega pravnega reda pa
je človek naša največja družbena vrednota, v pravnem smislu pa
najvišji subjekt ustavno zajamčenih svobščin in pravic.
S predloženim zakonom o izvrševanju kazenskih sankcij zoper
aktivne vojaške osebe se želijo doseči naslednji družbeni cilji:
- s samostojnim zakonom regulirati celovito in specifično
področje izvrševanja kazni zapora zoper vojaške osebe;
- uskladiti ter prilagoditi normativno opredeljene stopnje omeporočevalec

jevanja svoboščin in pravic obsojencev - vojaških oseb med
prestajanjem kazni zapora z dejanskimi potrebami na sedanji
stopnji družbenega razvoja Jugoslavije ter cilji njenih ekonomskih
in političnih reform, upoštevajoč, da gre za manj nevarne storilce
kaznivih dejanj, ki jim je zaupano, da po prestani kazni nadaljujejo
službovanje v tako pomembni inštituciji kot je JLA;
- zagotoviti izvajanje zakonitih pravic obsojencem ter humanega postopanja in ravnanje z njimi v kazenskih zavodih.
III. TEMELJNA NAČELA, PO KATERIH MORAJO
BITI UREJANA RAZMERJA NA PODROČJU,
ZA KATERO SE SPREJEMA ZAKON
TER POGLAVITNE REŠITVE
Predlagan zakon sloni na enotnih načelih, na kakršnih je zgrajen sistem izvrševanja kazenskih sankcij v Jugoslaviji. To so predvsem načela, ki se nanašajo na prevzgojo in resocializacijo obsojencev kot osnovnega namena izvršitve kazenske sankcije, zakonitega ter humanega postopanja z obsojenci v času prestajanja
kazni zapora in spoštovanja človekove osebnosti ter človeškega
dostojanstva storilcev kaznivih dejanj itd.
Nadalje se predlaga taka načelna rešitev, da se izvrševanje
kazni zapora zoper vojaške osebe izvršuje po predpisih republike
in pokrajine na območju katere ima obsojenec stalno prebivališče. Taka rešitev je smotrna zato, ker ni potrebno ponavljati
nekaterih identičnih določb zakonov republik in pokrajin
s področja izvrševanja kazenskih sankcij v zakonu o izvrševanju
kazenskih sankcij zoper vojaške osebe. Zato predlagamo ustrezne
rešitve le tistih področij, ki so specifična glede na status vojaških
oseb med prestajanjem kazni zapora.
Temeljna načela zakona s področja izvrševanja kazni zapora
(namen izvršitve kazni zapora, začetek izvrševanja kazni zapora,
pogoji pod katerimi je mogoče kazen izvršiti pred pravnomočnostjo sodbe, namen dela ter dolžnost in pravico do dela, postopanje z obsojenci med prestajanjem kazni zapora) so po mnenju
predlagatelja v celoti skladne z zakoni o izvrševanju kazenskih
sankcij republik in pokrajin, zato jih v pričujočem zakonu ne kaže
ponavljati.
Ker so pravice do nadomestila plačila za delo ter nekatere druge
statusne in socialne pravice določene v zakonu o službi v oboroženih silah, ki veljajo za vojaške osebe v času prestajanja kazni
zapora, tega področja ni potrebno urediti v tem zakonu.
Določbe, ki urejajo specifičen status obsojencev v vojaškem
kazenskem poboljševalnem zavodu in se nanašajo na dejavnosti
in delo skupnega pomena kakor tudi organizacijo vojaškega
pouka po mnenju predlagatelja lahko ostanejo nespremenjene.
Predlagano je tudi, da se naziv vojaški zavod za prestajanje kazni
zamenja z vojaškim kazenskim poboljševalnim zavodom, ker je to
ime (razen besede vojaški) udomačeno v vseh republikah in pokrajinah.
Predlaga se tudi ustanovitev vojaških kazenskih poboljševalnih
zavodov v vseh armadnih območjih s strožjim ali milejšim režimom prestajanja kazni zapora, s čemer bi se na eni strani obsojencem zagotovilo prestajanje kazni zapora bližje doma, kar jim
zagotavlja boljše stike z družinskimi člani ter domačim okoljem.
Na drugi strani pa bi bilo mogoče izvajati ustreznejšo klasifikacijo
obsojencev na prestajanju kazni zapora, ki bo omogočala oblikovanje ustreznih skupin obsojencev po potrebi in smotrih prevzgojnega dela in potrebah zavarovanja.
S predlagano rešitvijo se v največji možni meri zagotavlja obsojencem enakopravnost jezika in pisav narodov in narodnosti ter
uporaba uradnega jezika tiste republike oziroma pokrajine na
območju, kjer je vojaški kazenski poboljševalni zavod. S tem pa se
želi doseči izvajanje ustavne pravice obsojencev do uporabe
materinega jezika v času prestajanja kazni zapora.
Predlagana je tudi rešitev, po kateri naj bi nadzor nad zakonitim
in pravilnim ravnanjem z obsojenci v vojaških kazenskih poboljše-

valnih zavodih poleg Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo
opravljal predsednik Vrhovnega vojaškega sodišča oziroma sodnik, ki ga on pooblasti. Taka rešitev je predlagana zaradi poenotenja varstva pravic obsojencev ter poenotenja postopanja in ravnanja z obsojenci v vojaških kazenskih poboljševalnih zavodih.
Predlagatelj nadalje predlaga rešitev, po kateri bi bili pogoji za
pridobitev letnega počitka obsojencev med prestajanjem kazni
zapora izenačeni s pogoji obsojencev, ki prestajajo kazen v civilnih kazenskih zavodih, kar je po mnenju predlagatelja smotrno
zato, ker je z izenačitvijo obsojencev v pogledu te pravice zagotovljena večja enakost oseb na prestajanu kazni zapora.
Zaradi izvajanja z ustavo zajamčene pravice do tajnosti pisemskih pošiljk obsojencev je predlagana takšna rešitev, ki zagotavlja
izvajanje te pravice. Predlagano pa je tudi, da obsojenca v vojaškem kazenskem zavodu lahko obiskuje odvetnik, ter razširitev
možnosti pogostejših stikov obsojenca z družinskimi člani. Taka
rešitev je potrebna na eni strani za nadaljnjo krepitev humanizacije izvrševanja kazenskih sankcij tudi v vojaških kazenskih
poboljševalnih zavodih, na drugi strani pa se režim v teh zavodih
v pogledu teh pravic izenačuje z obsojenci v civilnih kazenskih
zavodih.
Predlagatelj nadalje predlaga rešitev, po kateri disciplinske
kazni, ki se bodo obsojencem v vojaških kazenskih poboljševalnih
zavodih lahko izrekale niso strožje od disciplinskih kazni za obsojence v civilnih zavodih. Podoben naj bi bil postopek za izrekanje,
izvršitev ter odpravo disciplinskih kazni, opredeljena pa je tudi
pravica do pritožbe zoper izrečeno disciplinsko kazen. Zaradi
specifike obsojeniške populacije v vojaških kazenskih poboljševalnih zavodih še vedno ostaja možnost, da se obsojencem izrekajo tudi tisti disciplinski ukrepi, ki jih predvidevajo predpisi
o vojaški disciplini.
Predlagatelj nadalje predlaga, da v zakonu ne bi bili opredeljeni
formalni in materialni pogoji za pogojni odpust obsojencev, ki
prestajajo kazen v vojaških zaporih. Formalni pogoj za pogojni
odpust je določen v KZ SFRJ, zato velja tudi za obsojence - vojaške osebe, materialni pogoji za pogojni odpust pa so določeni
v KZ republik in pokrajin, kateri se bodo po predlagani rešitvi
uporabljali tudi za obsojence, ki prestajajo kazen zapora v vojaških kazenskih poboljševalnih zavodih.
IV. POSLEDICE PREDLAGANIH REŠITEV
ZA MATERIALNI IN DRUG POLOŽAJ DELOVNIH
LJUDI IN OBČANOV, ORGANIZACIJE
ZDRUŽENEGA DELA TER DRUGIH
SAMOUPRAVNIH ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI
Predlagani novi zakon o izvrševanju kazenskih sankcij zoper
vojaške osebe bo prispeval k posodabljanju sistema prestajanja
zlasti kazni zapora. V večji meri bo mogoče uveljavljati načelo
regionalnega prestajanja kazni zapora bližje kraju prebivališča
obsojenih oseb ter njihovih družin, kar jim bo olajšalo medsebojno komuniciranje v času prestajanja kazni zapora.
Splošni učinek predlaganega zakona bi bil po oceni predlagatelja zlasti tudi v tem, da bi bili z njegovimi posameznimi normami
bolj zavarovane ter manj omejevane temeljne svoboščine in pravice obsojenih oseb na prestajanju kazni zapora ter omogočeno
oblikovanje svobodnejših in bolj diferenciranih režimov prestajanja kazni zapora.
V. OCENA SREDSTEV, POTREBNIH
IZ PRORAČUNA FEDERACIJE
Za izvajanje tega zakona niso potrebna dodatna finančna sredstva iz proračuna federacije razen za zagotovitev nastanitvenih
kapacitet v vojaških kazenskih poboljševalnih zavodih ter normalno funkcioniranje teh zavodov v vseh armadnih območjih.

OSNUTEK ZAKONA
o izvrševanju kazenskih sankcij zoper aktivne vojaške osebe
1. Skupne določbe
1. člen
(1) Po tem zakonu se izvršujejo kazenske sankcije (kazni, varnostni ukrepi in vzgojni ukrepi), ki jih je vojaškim aktivnim osebam
izreklo sodišče v kazenskem postopku.
(2) Kazenske sankcije iz prvega odstavka se izvršujejo po predporočevalec

pisih republike oziroma avtonomne pokrajine, na katere ozemlju
ima obsojenec stalno prebivališče, če ni v tem zakonu drugače
določeno.
2. člen
Će vojaško sodišče, ki je izdalo odločbo na prvi stopnji, s katero
je obsodilo vojaško osebo, ni pristojno za izvršitev, mora poslati
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izvršljivo odločbo in druge spise, ki so potrebni za izvršitev kazni,
sodišču oziroma drugemu za izvršitev pristojnemu organu najpozneje v osmih dneh od dneva, ko je odločba postala izvršljiva,
oziroma v osmih dneh od dneva, ko jo je prejelo od sodišča višje
stopnje.
3. člen
Za vloge, uradna dejanja in odločbe v zvezi z izvrševanjem tega
zakona se ne plačujejo takse.
1. del
2. Izvrševanje kazni zapora
Temeljne določbe
4. člen
(1) Kazen zapora, ki jo je vojaško sodišče v kazenskem
postopku izreklo vojaški osebi, katera je po obsodbi na kazen
zapora obdržala lastnost vojaške osebe (v nadaljnjem besedilu:
obsojenec), se izvršuje po predpisih republike oziroma avtonomne pokrajine na katere ozemlju ima obsojenec stalno prebivališče, če ni v tem zakonu drugače določeno.
(2) Za izvršitev kazni iz prvega odstavka tega člena je pristojno
vojaško sodišče prve stopnje, na katerega območju je vojaška
enota oziroma vojaški zavod, ki mu pripada obsojenec (v nadaljnjem besedilu: pristojno vojaško sodišče).
5. člen
Obsojenci ne plačajo stroškov za izvršitev kazni zapora.
6. člen
(1) Obsojenci prestajajo kazen zapora skupaj. Le izjemoma, če
to terja zdravstveno stanje obsojenca ali če to določa ta zakon, se n
lahko odredi, da prestaja obsojenec kazen ločeno od drugih.
(2) Med izvrševanjem kazni zapora mora biti obsojencu zagotovljena udeležba pri organiziranju posameznih dejavnosti in dela
skupnega pomena, kot so pouk, moralnopolitična vzgoja in vojaški strokovni pouk.
(3) Obsojencu je treba zagotoviti pogoje za kulturno - prosvetno dejavnost, telesno vzgojo, spremljanje dogajanj doma in
v svetu ter za druge aktivnosti, ki so koristne za njihovo telesno in
duševno zdravje.
7. člen
Obsojencem se med prestajanjem kazni zapora zagotavljajo
pravice, ki so določene s kazenskim zakonom, zakonom o izvrševanju kazenskih sankcij socialistične republike oziroma avtonomne pokrajine na katerih območju je vojaški kazenski poboljševalni zavod ter s tem zakonom, če ni v zakonu o službi v oboroženih silah drugače določeno.
8. člen
Zadeve v zvezi z izvrševanjem kazni zapora za obsojence, ki
prestajajo kazen v vojaškem kazenskem poboljševalnem zavodu,
opravljajo Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo in vojaška sodišča.
1. Začetek izvrševanja kazni
9. člen
Pristojno vojaško sodišče mora ukreniti, kar je treba, da se
začne izvrševati kazen zapora, ko postane sodba izvršljiva, oziroma takoj, ko prejme izvršljivo sodbo, najpozneje pa v osmih
dneh po njenem prejemu.
10. člen
(1) Obsojenca, ki je na prostosti, pokliče na prestajanje kazni
zapora, pristojno vojaško sodišče. Dan zglasitve v vojaškem
kazenskem poboljševalnem zavodu mora pristojno vojaško
sodišče določiti tako, da ostane obsojencu do odhoda najmanj
osem, največ pa petnajst dni. Obsojenec dobi denarno nadomestilo za prevozne stroške do kraja kjer je vojaški kazenski poboljševalni zavod.
(2) Če se v redu poklicani obsojenec ne zglasi pri upravi vojaškega kazenskega poboljševalnega zavoda, sporoči to uprava
takoj pristojnemu vojaškemu sodišču. Ta ukrene, kar je potrebno,
da se obsojenec prisilno privede na prestajanje kazni.
(3) Stroške prisilnega privoda na prestajanje kazni plača obsojenec. Odločbo o plačilu stroškov prisilnega privoda izda upravnik
vojaškega kazenskega poboljševalnega zavoda.
(4) Obsojenca, ki je v priporu in mora prestajati kazen zapora
v vojaškem kazenskem poboljševalnem zavodu, pošlje na presta36

janje kazni vojaško sodišče prve stopnje, na območju katerega je
zapor v katerem je obsojenec v priporu.
(5) Pristojno vojaško sodišče pošlje upravi vojaškega kazenskega poboljševalnega zavoda prepis sodbe prve stopnje, prepis
morebitne sodbe druge stopnje in prepis zadnje uradne ocene
obsojenca. Hkrati sporoči upravi vojaškega zavoda za prestajanje
kazni dan, ko se mora obsojenec zglasiti na prestajanje kazni.
11. člen
Osebo, ki po obsodbi ni obdržala lastnosti vojaške osebe in je
v priporu, ali obsojenca, ki med priporom ali prestajanjem kazni
izgubi lastnost vojaške osebe, je treba izročiti organu, ki opravlja
zadeve v zvezi z izvrševanjem kazni zapora in je pristojen po
predpisih republike oziroma avtonomne pokrajine, na katere
območju so vojaški zapori oziroma vojaški kazenski poboljševalni
zavodi, brž ko je izdan akt, na podlagi katerega preneha obsojencu lastnost vojaške osebe.
12. člen
(1) Obsojenec, ki je kot pripornik v vojaških zaporih, pa zahteva
po določbah zakona o kazenskem postopku naj ga pred pravnomočnostjo sodbe pošljejo na prestajanje kazni zapora, poda o tem
izjavo pred sodnikom vojaškega sodišča prve stopnje, ki ga za to
določi predsednik sodišča. Ob sprejemu izjave opozori sodnik
obsojenca, da bo v vojaškem kazenskem poboljševalnem zavodu
glede pravic in dolžnosti izenačen z drugimi obsojenci.
(2) Zahtevo obsojenca, ki je v priporu, in en izvod sodbe prve
stopnje pošlje sodnik brez odlašanja predsedniku sodišča, ki nato
odloči, ali naj ga pošlje v vojaški kazenski poboljševalni zavod.
(3) Pri odločanju o zahtevi iz prvega odstavka tega člena se
upošteva zlasti, koliko časa naj bi po obsodbi prve stopnje obsojenec po vštetju pripora še moral prestajati kazen, in koliko je
oddaljen zavod, v katerega bi ga bilo treba poslati na prestajanje
kazni, glede na to, da mora biti zagotovljena njegova navzočnost
v kazenskem postopku na drugi stopnji ali kakšnem drugem
kazenskem postopku.
(4) Zoper sklep, s katerim predsednik vojaškega sodišča zavrne
obsojenčevo zahtevo, naj ga pošljejo na prestajanje kazni pred
pravnomočnostjo sodbe, je dovoljena pritožba na Vrhovno vojaško sodišče.
13. člen
(1) Obsojencu, ki je na prostosti, se sme na njegovo prošnjo ali
na zahtevo nadrejenega starešine odložitev izvršitve kazni zapora:
1) če zboli za hujšo boleznijo;
2) če v njegovi ožji družini kdo umre ali hudo zboli;
3) če bi zaradi naravne nesreče prišla družina zaradi njegove
napotitve na prestajanje kazni v težak položaj;
4) če je to potrebno, da preda dolžnost, ali če mora dokončati
določeno delo, ki ga je že začel, in bi nastala znatnejša škoda, če
ga ne bi končal, ali če je nujna njegova udeležba na vojaških
vajah;
5) če mu je potreben odlog, da konča šolo ali opravi izpit, za
katerega se je pripravljal;
6) če so skupaj z njim obsojeni njegov zakonec ali drugi člani
skupnega gospodinjstva ali ti že prestajajo kazen in bi bilo ogroženo preživljanje starih, bolnih.ali mladoletnih članov gospodinjstva, če bi vsi obsojenci odšli na prestajanje kazni;
7) če gre za obsojenko, ki doji otroka, mlajšega od enega leta,
ali je noseča in do poroda ni ostalo več kot pet mesecev.
(2) Prestajanje kazni se lahko odloži v primeru iz prvega
odstavka 1. točke tega člena dokler traja bolezen, v primerih iz 2.,
3. in 4. točke največ za tri mesece, v primerih iz 5. in 6. točke
največ za šest mesecev, v primeru iz 7. točke pa dotlej, dokler
otrok ne dopolni enega leta.
14. člen
(1) Prošnjo za odlog izvršitve kazni zapora je treba vložiti v treh
dneh od prejema poziva na prestajanje kazni zapora. Če nastane
razlog za odložitve iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 13. člena
tega zakona po omenjenem roku, se lahko vloži, zahteva nadrejenega starešine za odlog izvršitve kazni in obsojenčeva prošnja do
dneva, ko bi se moral obsojenec zglasiti na prestajanju kazni.
(2) V prošnji oziroma zahtevi je treba navesti tudi dokaze za
dejstva, ki opravičujejo odlog.
(3) O prošnji obsojenca oziroma o zahtevi nadrejenega starešine za odlog izvršitve kazni zapora odloča predsednik vojaškega
sodišča, ki je pristojen poslati obsojenca na prestajanje kazni,
o prošnji oziroma zahtevi mora v treh dneh od prejema izdati
sklep Preden izda sklep, lahko s potrebnimi preverjanji ugotovi
dejstva, ki so navedena v prošnji oziroma zahtevi. Do izdaje sklepa
o prošnji oziroma zahtevi se odloži začetek izvrševanja kazni.
poročevalec

15. člen
Zoper sklep, s katerim je zavrnjena prošnja za odlog izvršitve
kazni zapora, je dovoljena pritožba na predsednika Vrhovnega
vojaškega sodišča v roku treh dni od vročitve sklepa. Pritožba
odloži izvršitev kazni razen v primerih, ko je bila vloga za odlog
kazni zapora ponovljena iz istih odložitvenih razlogov oziroma če
je bila zavržena zaradi zamude roka, v katerem jo je treba vložiti.
Predsednik Vrhovnega vojaškega sodišča je dolžan izdati sklep
o pritožbi v treh dneh od dneva prejema pritožbe.
16. člen
(1) Če zahteva pristojni tožilec na podlagi pooblastila, ki mu ga
daje zakon, odlog izvršitve kazni zapora, ne kliče pristojno vojaško sodišče obsojenca; če ga je že poklicalo, pa še ni pretekel rok,
v katerem bi se moral zglasiti v vojaškem kazenskem poboljševalnem zavodu, pa izda sklep o odlogu izvršitve kazni.
(2) Odlog izvršitve kazni traja v primeru iz prvega odstavka tega
člena, dokler tožilec ne sporoči pristojnemu vojaškemu sodišču,
da lahko začne z izvrševanjem kazni, oziroma dokler ni izdana
nova sodna odločba.
17. člen
(1) Ob sprejemu obsojenca v vojaški kazenski poboljševalni
zavod je treba obsojenca seznaniti s hišnim redom, s pravicami in
dolžnostmi, ki jih ima med prestajanjem kazni, z načinom uveljavljanja njegovih pravic in z disciplinskimi ukrepi in kaznimi, ki se
lahko izrekajo.
(2) Predpisi s področja izvrševanja kazenskih sankcij republike
oziroma avtonomne pokrajine na območju katere obsojenec prestaja kazen, ter zakon in predpisi izdani na podlagi tega zakona in
hišni red vojaškega kazenskega poboljševalnega zavoda morajo
biti dostopni obsojencem med prestajanjem kazni zapora.
2. Vojaški kazenski poboljševalni zavodi
18. člen
(1) Obsojenci prestajajo kazen zapora v vojaških kazenskih
poboljševalnih zavodih.
(2) Na območju vsake republike oziroma avtonomne pokrajine
se ustanovi eden ali več vojaških kazenskih poboljševalnih zavodov.
(3) Vojaški kazensko poboljševalni zavodi s strožjim režimom so
zaprti zavodi, s svobodnejšim režimom pa so polodprti in odprti
ter se med seboj ločijo po stopnji zavarovanja in omejevanja
svobode gibanja.
(4) V okviru posameznega vojaškega kazenskega poboljševalnega zavoda je treba organizirati skupine s strožjim ali svobodnejšim režimom prestajanja kazni zapora.
19. člen
V vojaškem kazenskem poboljševalnem zavodu so med seboj
ločeni priporniki in obsojenci, prav tako tudi moški od žensk.
20. člen
(1) Podrobnejše predpise o organizaciji dela in načinu življenja
v vojaškem kazenskem poboljševalnem zavodu izda zvezni sekretar za ljudsko obrambo.
(2) Vojaški kazenski poboljševalni zavod ima hišni red, v katerem je v skladu s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi
predpisi natančneje določeno življenje in delo obsojencev v vojaškem zavodu.
(3) Hišni red predpiše upravnik vojaškega kazenskega poboljševalnega zavoda v soglasju z zveznim sekretarjem za ljudsko
obrambo.
21. člen
(1) Vojaški kazenski poboljševalni zavodi morajo pri svojem
delu z obsojenci upoštevati enakopravnost jezikov in pisav narodov in narodnosti Jugoslavije v skladu z ustavo in s tem zakonom.
(2) Vojaški kazenski poboljševalni zavod posluje v uradnem
jeziku republike oziroma avtonomne pokrajine na območju kjer je
vojaški kazenski poboljševalni zavod.
(3) Vsak obsojenec ima pravico uporabljati svoj jezik in pisavo.
Obsojencu, ki ne uporablja uradnega jezika republike oziroma
avtonomne pokrajine, na območju katere je vojaški kazenski
poboljševalni zavod, mora zavod zagotoviti, da se z njim postopa
preko tolmača, če delavec zavoda ne zna jezika, ki ga uporablja
obsojenec.
22. člen
(1) Nadzor nad izvrševanjem kazni zapora v vojaškem kazenskem poboljševalnem zavodu opravlja Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo.
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(2) Nadzorstvo glede zakonitega in pravilnega ravnanja v vojaškem kazenskem poboljševalnem zavodu z obsojenci opravlja
Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo in predsednik Vrhovnega
vojaškega sodišča.
(3) Pri izvajanju tega nadzorstva mora pooblaščena uradna
oseba Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo oziroma predsednik Vrhovnega vojaškega sodišča ali sodnik, ki ga ta določi,
obiskovati obsojence po potrebi, vendar najmanj dvakrat na leto,
pri čemer se mora zanimati za ravnanje in postopanje z obsojenci
in za razmere, ki omogočajo zakonito in pravilno ravnanje ter
ukreniti kar je treba, da se odpravijo morebitne pomanjkljivosti, ki
jih opazi med nadzorom.
(4) Na podlagi ugotovitev ob nadzorstvih Zvezni sekretariat za
ljudsko obrambo prenaša pozitivne izkušnje iz dela kazenskih
poboljševalnih zavodov, analizira in proučuje delo vojaških kazenskih poboljševalnih zavodov in daje strokovno pomoč ter nasvete
za zboljšanje njegovega dela.
3. Prostori obsojencev
23. člen
(1) prostori, v katerih so obsojenci, morajo ustrezati pogojem, ki
so predpisani za prostore enot in zavodov Jugoslovanske ljudske
armade.
(2) Obsojenci dobivajo hrano po normah, ki so predpisane za
hrano v Jugoslovanski ljudski armadi.
(3) Med prestajanjem kazni zapora morajo obsojenci nositi
(uradno) uniformo.
24. člen
(1) Obsojence se razporedi na delo, ki ustreza njihovim sposobnostim, vojaško evidenčni specifičnosti, obstoječim možnostim in
potrebam discipline. V okviru možnosti se upoštevajo tudi želje
obsojencev, da opravljajo delo določene vrste.
(2) Redni delovni čas obsojencev ne sme trajati dalj kot osem ur
na dan.
(3) Izven rednega delovnega časa je dovoljeno obsojence zaposliti največ dve uri na dan z deli, ki so potrebna, da se ohrani
snaga in omogoča normalno življenje v vojaškem kazenskem
poboljševalnem zavodu.
25. člen
Obsojenci, ki so opravljali redno delo nepretrgoma šest mesecev, vštevši čas, ko so se zdravili zaradi poškodbe pri delu ali
zaradi poklicne bolezni, imajo pravico do najmanj osemnajstdnevnega nepretrganega letnega počitka v posameznem letu.
26. člen
(1) Obsojenci imajo pravico sprejemati pisanja od državnih
organov, delovnih organizacij, drugih organizacij in skupnosti ter
se obračati nanje z vlogami za varstvo svojih pravic in pravnih
koristi.
(2) Pisemske pošiljke obsojencev naslovljene na državne
organe, v katerih pristojnost sodi nadzor nad izvajanjem njihovih
zakonitih pravic in postopanja delavcev vojaškega kazenskega
poboljševalnega zavoda ter pisemske pošiljke, naslovljene na
družbenopolitične organizacije, ki varujejo pravice in temeljne
svoboščine obsojencev, pošiljajo obsojenci po vojaškem kazenskem poboljševalnem zavodu brez nadzorstva v zapečatenih
pisemskih ovojnicah. Pisanja organov in organizacij iz tega
odstavka se obsojencem vročajo po vojaškem kazenskem poboljševalnam zavodu brez nadzorstva njihove vsebine.
(3) Uprava vojaškega kazenskega poboljševalnega zavoda mora
z nasveti pomagati obsojencem glede tega kaj naj storijo, da
zavarujejo svoje pravice.
27. člen
(1) Obsojenci imajo pravico neomejenega dopisovanja skladno
s predpisi, izdanimi na podlagi tega zakona.
(2) Obsojenci imajo pravico v skladu s hišnim redom vojaškega
kazenskega poboljševalnega zavoda sprejemati pošiljke s perilom, osebnimi predmeti, tiskom, hrano jn denarjem.
28. člen
(1) Obsojenci imajo pravico, da jih najmanj enkrat tedensko
obiščejo ožji družinski člani. Z dovoljenjem upravnika vojaškega
kazenskega poboljševalnega zavoda ali organa, ki izvršuje nadzorstvo nad zavodom pa tudi druge osebe.
(2) Obsojenec ima pravico, da ga enkrat mesečno obišče pooblaščenec, ki ga zastopa v njegovih zadevah. Z dovoljenjem
upravnika vojaškega kazenskega poboljševalnega zavoda ga
lahko obišče tudi večkrat v mesecu.
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29. člen
Za dobro obnašanje, prizadevanje in uspeh pri delu ter iz drugih
prevzgojnih razlogov sme dajati upravnik vojaškega kazenskega
poboljševalnega zavoda obsojencu ugodnosti kot so:
- pogostejše sprejemanje obiskov in pošiljk,
- sprejemanje obiskov, brez nadzorstva v zavodu ali zunaj
njega,
- svobodnejše gibanje zunaj vojaškega kazenskega poboljševalnega zavoda,
- dodatni letni počitek do sedem dni v posameznem koledarskem letu,
- prost izhod izven zavoda,
- delna ali popolna izraba letnega počitka zunaj vojaškega
kazenskega poboljševalnega zavoda.
30. člen
(1) Na prošnjo obsojenca ali na predlog upravnika vojaškega
kazenskega poboljševalnega zavoda se sme obsojencu iz razlogov, ki so določeni v 13. členu tega zakona, dovoliti prekinitev
prestajanja kazni zapora, ki pa ne sme trajati več kot tri mesece.
Če mu je prekinitev dovoljena zaradi zdravljenja, lahko traja do
konca zdravljenja.
(2) Prekinitev prestajanja kazni se dovoli tudi na zahtevo vojaškega tožilca Jugoslovanske ljudske armade, če vloži zahtevo za
varstvo zakonitosti.
(3) Čas, ki ga obsojenec prebije v prostosti, ker mu je bila
dovoljena prekinitev kazni, se ne všteva v kazen.
(4) Odločbo o prekinitvi prestajanja kazni izda predsednik vojaškega sodišča prve stopnje, na katerega območju je vojaški
kazenski poboljševalni zavod.
(5) Zoper odločbo, s katero je obsojenčeva prošnja za prekinitev
prestajanja kazni zavrnjena, je dovoljena pritožba na predsednika
Vrhovnega vojaškega sodišča, ta mora izdati odločbo v treh dneh
po prejemu pritožbe.
31. člen
(1) Obsojenec ima pravico pritožiti se pri upravniku vojaškega
kazenskega poboljševalnega zavoda zaradi kršitve njegovih pravic ali zaradi drugih nepravilnosti, ki so bile storjene proti njemu.
Vsako pritožbo mora upravnik pazljivo preizkusiti in o njej odločiti, če je za to pristojen. Če obsojenec ne dobi odgovora na svojo
pritožbo ali če ni zadovoljen z upravnikovo odločitvijo, ima pravico vložiti po upravi vojaškega kazenskega poboljševalnega
zavoda pisno vlogo na Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo.
(2) Obsojenec ima pravico pritožiti se iz razlogov, ki so navedeni
v prvem odstavku tega člena, tudi uradni osebi, ki opravlja nadzorstvo v vojaškem kazenskem poboljševalnem zavodu, in sicer brez
navzočnosti uradnih oseb.
4. Red in disciplina
32. člen
(1) Obsojenci morajo spoštovati predpise o hišnem redu, pravila
delovne discipline in ukaze uradnih oseb.
(2) Za ohranitev reda in discipline so dovoljene samo tiste
omejitve, ki so potrebne za varnost in za dobro skupno življenje
v vojaškem kazenskem poboljševalnem zavodu.
33. člen
(1) Varnostno službo pri vojaškem kazenskem poboljševalnem
zavodu opravlja vojaška policija.
(2) Prisilna sredstva sme pripadnik vojaške policije uporabiti
samo tedaj, kadar je to nujno, da se prepreči fizični napad na
osebje, poškodba koga drugega, lastna poškodba ali materialna
škoda, ki bi jo sicer povzročil obsojenec. Telesna sila se sme
uporabiti tudi, kadar je to nujno, da se prepreči upor obsojenca
zakonitemu ukazu uradne osebe. O vsaki uporabi prisilnih sredstv
zoper obsojenca mora pripadnik vojaške policije nemudoma
obvestiti upravnika vojaškega kazenskega poboljševalnega zavoda.
34. člen
(1) Za kršitve pravil hišnega reda, delovne discipline in pravilnega odnosa do uradnih oseb in do drugih obsojencev odgovarjajo obsojenci disciplinsko po predpisih o vojaški disciplini, če ni
v tem zakonu drugače določeno.
(2) Poleg disciplinskih ukrepov in kazni, ki so določeni s predpisi o vojaški disciplini, se smejo izreči obsojencem še tele disciplinske kazni:
1) omejitev podeljevanja ugodnosti po 29. členu tega zakona do
šestih mesecev;
2) oddaja v samico do enaindvajset dni;
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(3) Obsojencu se smeta izreči hkrati obe kazni iz drugega
odstavka tega člena.
(4) Pri izrekanju disciplinske kazni iz drugega odstavka tega
člena sme upravnik vojaškega kazenskega poboljševalnega
zavoda pogojno odložiti izvršitev izrečene disciplinske kazni za
čas do šestih mesecev, tako da se izrečena kazen ne izvrši, če
kaznovani v tem času ni znova disciplinsko kaznovan. Upravnik
dovoli pogojni odlog izvršitve disciplinske kazni, če spozna, da je
mogoče pričakovati, da bo pri obsojencu tudi brez izvršitve kazni
dosežen namen kaznovanja.
(5) Pogojni odlog izvršitve disciplinske kazni se prekliče, če je
pogojno kaznovani obsojenec v času, za katerega mu je bila
izvršitev kazni odložena, znova disciplinsko kaznovan. Če je
pogojni odlog preklican, izreče upravnik vojaškega kazenskega
poboljševalnega zavoda v mejah iz drugega in tretjega odstavka
tega člena eno samo kazen tako za prejšnjo kot tudi za novo
disciplinsko kršitev, pri čemer vzame, da je prej izrečena disciplinska kazen že določena.
35. člen
(1) Disciplinska kazen oddaje v samico ni dovoljena, če bi bilo
z njeno izvršitvijo ogroženo obsojenčevo zdravje.
(2) Disciplinska kazen oddaje v samico je v tem, da mora
prebivati obsojenec ves čas, kolikor traja izrečena disciplinska
kazen, v ločenem prostoru; pri tem mu je dovoljen vsak dan
enourni sprehod po svežem zraku.
36. člen
(1) Disciplinske ukrepe, določene s predpisi o vojaški disciplini
in disciplinske kazni, predpisane s tem zakonom, izreka upravnik
vojaškega kazenskega poboljševalnega zavoda.
(2) Disciplinski ukrep ali disciplinska kazen iz prvega odstavka
tega člena, se sme izreči šele, ko je bil obsojenec zaslišan in ko se
preveri njegova obramba, če je to potrebno. Pri izrekanju disciplinske kazni se upošteva okoliščina, ali je bil obsojenec dotlej že
disciplinsko kaznovan.
37. člen
Če stori obsojenec medtem ko prestaja kazen zapora, kaznivo
dejanje, za katero zakon predpisuje denarno kazen ali kazen
zapora do enega leta, se kaznuje disciplinsko.
38. člen
(1) Zoper odločbo o izrečeni disciplinski kazni je dovoljena
pritožba. Pritožba ne zadrži izvršitve disciplinske kazni.
(2) Zoper odločbo o izrečeni disciplinski kazni, se sme obsojenec pritožiti v treh dneh na Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo.
O pritožbi odloči v treh dneh zvezni sekretar za ljudsko obrambo,
ki odločbo potrdi, spremeni ali razveljavi.
(3) Zvezni sekretar za ljudsko obrambo, lahko do pravnomočnosti odločbe zadrži izvršitev disciplinske kazni oddaje v samico, če
je zoper odločbo o izrečeni disciplinski kazni vložena pritožba in
če oceni, da je pritožba utemeljena.
39. člen
Upravnik vojaškega kazenskega poboljševalnega zavoda lahko
ustavi izvrševanje disciplinskih kazni pred iztekom izrečene disciplinske kazni, če ugotovi, da je disciplinska kazen dosegla svoj
namen.
5. Pogojni odpust
40. člen
(1) O pogojnem odpustu odloča komisija za pogojni odpust pri
Zveznem sekretariatu za ljudsko obrambo.
(2) Predsednika, njegova namestnika in člane komisije za
pogojni odpust ter njihove namestnike imenuje zvezni sekretar za
ljudsko obrambo izmed sodnikov Vrhovnega vojaškega sodišča,
vojaških tožilcev ali namestnikov, ter drugih vojaških oseb, ki
glede na svoje znanje in izkušnje lahko prispevajo k pravilni
odločitvi o pogojnem odpustu. Načelnik javne uprave Zveznega
sekretariata za ljudsko obrambo je po položaju predsednik komisije za pogojni odpust, javna uprava Zveznega sekretariata za
ljudsko obrambo pa zagotavlja pogoje za njeno delo.
41. člen
(1) O pogojnem odpustu se odloča na prošnjo obsojenca ali
njegovih ožjih družinskih članov ali na predlog upravnika vojaškega kazenskega poboljševalnega zavoda.
(2) Prošnja za pogojni odpust se vloži pri vojaškem kazenskem
poboljševalnem zavodu ali pri Zveznem sekretariatu za ljudsko
obrambo.
poročevalec

42. člen
(1) Komisija za pogojni odpust odloča na seji z večino glasov.
Komisija izda o odločitvi pisno odločbo. Odločba, s katero je
dovoljen pogojni odpust, se vroči obsojencu, sodišču, ki je sodilo
na prvi stopnji, sodišču, ki je pristojno za izvršitev kazni, vojaški
enoti oziroma vojaški ustanovi v katero se obsojenca napoti in
vojaškemu kazenskemu poboljševalnemu zavodu v katerem obsojenec prestaja kazen.
(2) Zoper odločbo komisije za pogojni odpust ni dovoljena
pritožba.
43. člen
Upravnik vojaškega kazenskega poboljševalnega zavoda ima
pravico pustiti obsojenca, ki se dobro obnaša, si prizadeva pri
delu in se aktivno udeležuje drugih koristnih dejavnosti zavoda ter
je prestal tri četrtine kazni, na pogojni odpust do trideset dni pred
iztekom kazni.

, Obrazložitev k posameznim členom predloga zakona o izvrševanju kazenskih sankcij zoper aktivne vojaške osebe je bolj
podrobna pri tistih členih kateri povsem na novo opredeljujejo
posamezne rešitve, medtem, ko določb veljavnega zakona o vojaških sodiščih, ki se v predlogu novega zakona po vsebini ne
spreminjajo, po oceni predlagatelja ni potrebno podrobneje obrazložiti.
Pri skupnih določbah (členi 1 do 3) ne gre za večje spremembe.
V primerjavi z veljavnim zakonom o vojaških sodiščih je spremenjeno le zaporedje besedila 86. člena zakona s tem, da je v prvem
odstavku navedeno, katere kazenske sankcije se izvršujejo po tem
zakonu. Drugi odstavek 87. člena je izpuščen, ker vsebina, ki se
nanaša na obveznost sodišča, da pošlje sodno odločbo, s katero
je bila obsojena aktivna vojaška oseba vojaški enoti ali zavodu, ki
mu pripada vojaška oseba, sodi v izvršilni predpis in ne v zakon.
V 4. členu je predlagano, da naj se kazen zapora, ki jo je sodišče
izreklo vojaški osebi, katera po obsodbi ne izgubi statusa vojaške
osebe praviloma izvršuje po predpisih republike oziroma pokrajine na območju katere ima obsojenec stalno bivališče. Predlagana rešitev bi na eni strani odpravila ponavljanje nekaterih
določb zakonov republik oziroma pokrajin s področja izvrševanja
kazenskih sankcij v zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij zoper
vojaške osebe, na drugi strani pa bi se v predlaganem zakonu
uredila tista področja, ki so specifična glede statusa vojaških
oseb med prestajanjem kazni zapora.
V členih od 5 do 7 so izpuščene vse tiste določbe veljavnega
zakona, ki so v celoti opredeljene v zakonih o izvrševanju kazenskih sankcij republik in pokrajin. V teh določbah je opredeljen
namen izvršitve kazni zapora, začetek izvrševanja kazni zapora ter
pogoji pod katerimi je mogoče kazen izvršiti pred pravnomočnostjo sodbe. Opredeljen je namen dela ter dolžnost in pravica do
dela obsojencev. Nadalje je določeno, kako je treba z obsojenci
postopati med prestajanjem kazni zapora ter spoštovati njihovo
človeško dostojanstvo. Ker so pravice do nadomestila plačila za
delo ter nekatere druge statusne in socialne pravice vojaških oseb
v času prestajanja kazni zapora opredeljene v Zakonu o službi
v oboroženih silah, je v 7. členu določba, ki odkazuje uporabo
posameznih določb tega zakona za vojaške osebe, ko prestajajo
kazen zapora. V omenjenih členih pa so tiste določbe, ki urejajo
specifičen status obsojencev v vojaškem kazenskem poboljševalnem zavodu v pogledu dejavnosti in del skupnega pomena ter
organizacije vojaškega strokovnega pouka. Namesto imena » vojaški zavod za prestajanje kazni« smo nadomestili z besedami
-vojaški kazenski poboljševalni zavod«, ker je ta izraz ustreznejši,
uporablja pa se (razen besedi vojaški) tudi v vseh zakonodajah
republik in pokrajin.
V členih 9 do 17 je v bistvu povzeta vsebina določb (členi 96 do
104) Zakona o vojaških sodiščih, saj gre za specifiko glede pristojnosti organov v zvezi z odločanjem o klicanju in razporejanju
obsojencev na prestajanje kazni zapora in odlogu izvršitve kazni
zapora.
V 15. členu je predlagana možnost pritožbe zoper odločbo
pristojnega vojaškega sodišča o vlogi obsojenca za odložitev
izvršitve kazni zapora, s čemer bi se obsojencem zagotavljala
večja pravna varnost njihovih pravic. Podobno je v tem členu
natančneje določeno, v katerih primerih pritožba zoper odločbo
vojaškega sodišča zadrži izvršitev odločbe, s katero je bila obsojencu zavrnjena vloga za odlog kazni zapora. Po predlagani rešitvi
bi pritožba zoper odločbo, izdano na prvi stopnji ne zadržala
nastopa kazni zapora, če obsojenec v vlogi ponavlja določene
razloge, o katerih je bilo že odločeno. S tako rešitvijo bi se
poročevalec

II. poglavje
Končne določbe
44. člen
(1) Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo je pooblaščen, da izda
predpise o izvrševanju kazni zapora v vojaškem kazenskem
poboljševalnem zavodu.
(2) Predpisi izdani na podlagi tega zakona morajo biti objavljeni
tudi v Uradnem listu SFRJ.
45. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, nehajo veljati določila od 86
do 124. člena zakona o vojaških sodiščih (Uradni list SFRJ, št. 4/77
in 13/1982).
46. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SFRJ.

onemogočalo zavlačevanje izvršitve kazni zapora z morebitnim
ponavljanjem vlog za odlog kazni zapora.
V 17. členu je predlagano, da morajo obsojencem biti na voljo
med prestajanjem kazni zapora tudi predpisi s področja izvrševanja kazenskih sankcij tiste republike oziroma pokrajine na
območju katere je vojaški kazenski poboljševalni zavod, kjer
obsojenec prestaja kazen zapora. Taka rešitev je smotrna zato,
ker naj bi se kazen zapora izvrševala tudi po določbah zakonodaje
tiste republike oziroma pokrajine na območju katere je vojaški
kazenski poboljševalni zavod, kjer obsojenec prestaja kazen
zapora, če ni v zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij zoper
vojške osebe drugače določeno.
V 18. členu je predlagana ustanovitev vojaških kazenskih
poboljševalnih zavodov na območju vseh armadnih območjih.
Taka rešitev je ustrezna zato, ker omogoča obsojencem prestajati
kazen zapora na armadnem območju po kraju stalnega bivališča.
Regionalni način prestajanja kazni ima namreč velike prednosti
pred koncentracijo tovrstnih obsojencev v eni aH nekaj republikah. Obsojencem je s tem omogočeno, da prestajajo kazen bližje
doma, kar jim zagotavlja boljše stike z družinskimi člani in domačim okoljem. To pa ima nedvomno vpliv na boljše počutje in
navsezadnje tudi na uspehe prevzgoje in resociaiizacije. Vojaški
kazenski poboljševalni zavodi bi se med seboj ločili po strožjem
ali milejšem režimu prestajanja kazni zapora. Možno pa je tudi
v posameznem zavodu uvajati različne režime prestajanja kazni
zapora. Taka klasifikacija bo omogočala oblikovanje ustreznih
skupin obsojencev po potrebi in smotrih prevzgojnega dela in
potrebah zavarovanja.
19. in 20. člen ne predvidevata vsebinskih sprememb v primerjavi z določbami veljavnega zakona o vojaških sodiščih, ki to
področje ureja.
V19. in 20. členu kot že rečeno, ne gre za vsebinske spremembe
veljavnega zakona, medtem ko je v 21. členu povsem na novo
opredeljena enakopravnost jezika in pisav narodov in narodnosti
ter uporaba uradnega jezika tiste republike oziroma pokrajine na
območju katere je vojaški kazenski poboljševalni zavod. Opredeljena je tudi pravica obsojencev do uporabe svojega jezika in
pisave ter pravica do prevajalca, če delavec zavoda ne zna jezika,
ki ga uporablja obsojenec. S predlagano rešitvijo se želi doseči
izvajanje ustavne pravice obsojencev do uporabe materinega
jezika v času prestajanja kazni zapora.
V 22. členu tudi niso predlagane večje vsebinske spremembe
v primerjavi z veljavnim zakonom, razen določbe, po kateri naj bi
nadzor glede zakonitega in pravilnega ravnanja z obsojenci
v vojaškem kazenskem poboljševalnem zavodu opravljal namesto
predsednika vojaškega sodišča z območja, na katerem je vojaški
kazenski poboljševalni zavod, predsednik Vrhovnega sodišča oziroma sodnik, ki ga predsednik pooblasti. Taka rešitev je predlagana zaradi poenotenja varstva pravic obsojencev ter poenotenja
postopanja in ravnanja z obsojenci v vojaških kazenskih poboljševalnih zavodih. Tako poenotenje pa je nedvomno mogoče doseči,
če nadzorstvo opravljata dva organa (tudi Zvezni sekretariat za
ljudsko obrambo) iz federacije, saj imata na ta način pregled nad
zakonitostjo dela vseh vojaških kazenskih poboljševalnih zavodov
na območju Jugoslavije. Čeprav ne razpolagamo s podatki o številu obsojencev v vojaških kazenskih poboljševalnih zavodih,
domnevamo, da to število ni veliko, zato Vrhovno vojaško sodišče
s to nalogo ne bi bilo preveč obremenjeno.
Tudi v 23. in 24. členu ne gre za vsebinske spremembe veljavnega zakona o vojaških sodiščih, predlaga pa se rešitev o pridobitvi pravice do letnega počitka obsojenca med prestajanjem kazni
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zapora (25. člen). Po predlagani rešitvi naj bi obsojenec pridobil
pravico do letnega počitka, ko je nepretrgoma opravljal redno
delo šest mesecev (doslej 11 mesecev) vštevši tudi čas. ko se je
zdravil zaradi poškodbe pri delu ali zaradi poklicne bolezni.
Obsojencu naj bi namesto osemnajst dni letnega počitka
v posameznem letu pripadal letni počitek najmanj osemnajst dni
v enem letu. S tako rešitvijo bi bili pogoji za pridobitev letnega
počitka delavcev zunaj vojaškega kazenskega zavoda oziroma
s pogoji obsojencev, ki prestajajo kazen v civilnih penalnih zavodih, izenačeni.
Določbi 26. in 27. člena omogočata, da se v največji možni meri
uveljavljajo z ustavo zajamčene pravice do tajnosti pisemskih
pošiljk ter varstva te pravice obsojencev.
V 27. in 28. členu se predlaga možnost pogostejših obiskov
obsojencev po ožjih družinskih članih, povsem na novo pa je
opredeljena pravica obsojenca, da ga med prestajanjem kazni
zapora obišče tudi pooblaščenec, ki ga zastopa v njegovih zadevah. Razširitev možnosti pogostejših stikov obsojenca z družinskimi člani ter omogočanje obiska po odvetniku, je na eni strani
potrebna za nadaljnjo krepitev humanizacije izvrševanja kazni
zapora tudi v vojaških kazenskih poboljševalnih zavodih, na drugi
strani pa se režim v vojaških kazenskih poboljševalnih zavodih
v pogledu obiskov izenačuje z obsojenci v civilnih kazenskih
zavodih. Izenačitev je v tem pogledu popolnoma upravičena tudi
zato, ker je znano, da v vojaških zaporih prestajajo kazen zapora
obsojenci, storilci lažjih kaznivih dejanj, kateri so obsojeni največ
do treh let zapora.
V 29. členu je predlagana razširitev ugodnosti, ki naj bi jih bilo
mogoče nuditi obsojencem, kateri prestajajo kazen v vojaških
kazenskih poboljševalnih zavodih.
Opredeljena je nadalje možnost podeljevanja ugodnosti prostih
izhodov iz vojaškega kazenskega poboljševalnega zavoda. Taka
rešitev je predlagana kot že rečeno tudi zato, ker so obsojenci, ki
prestajajo kazen zapora v vojaških kazenskih poboljševalnih zavodih storilci lažjih kaznivih dejanj, kateri praviloma niso begosumni.
V 30. členu je opuščena določba, sedaj veljavnega zakona po
kateri je bilo izključeno sodno varstvo zoper upravno odločbo,
izdano v zvezi z vlogo obsojenca za prekinitev prestajanja kazni
zapora. Taka rešitev je po naši oceni ustrezna, zato ker je s tem
obsojencu zagotovljena večja pravna varnost, saj je inštitut prekinitve kazni zapora pomembna priložnost, da obsojenec uredi na
prostosti življenjsko pomembne družinske, socialne, zdravstvene
in druge probleme, zato je vsekakor potrebno, da je pravica
podvržena sodnemu varstvu.
V 31., 32. in 33. členih niso predlagane vsebinske spremembe
v primerjavi s sedaj veljavnim zakonom o vojaških sodiščih,
medtme, ko pa je v 34. členu predlagano, da se črta disciplinska
kazen prepovedi prejemanja pošiljk s hrano, ker je ta disciplinska

kazen zastarela in tudi neučinkovita. Disciplinska kazen oddaje
obsojenca v samico pa naj bi se skrajšala iz trideset na enaindvajset dni. Predlagana pa je tudi nova disciplinska kazen omejevanja
podeljevanja ugodnosti obsojencem do šestih mesecev, katera
naj bi v praksi v večji meri nadomeščala disciplinsko kazen oddaje
v samico. Verjetno pa bi bila ta disciplinska kazen bolj učinkovita.
V zvezi z izrekanjem in izvrševanjem disciplinskih kazni so
predlagane določene novosti (38. in 39. člen). Opredeljeno je, da
se zoper vsako izrečeno disciplinsko kazen, ki jo izreče obsojencu
upravnik vojaškega kazenskega poboljševalnega zavoda dopusti
možnost pritožbe na Zveznega sekretarja za ljudsko obrambo,
česar doslej ni bilo mogoče. Taka rešitev je gotovo utemeljena
z vidika večje pravne varnosti obsojenca, saj se z disciplinskimi
kaznimi omejujejo in odvzemajo določene pravice obsojencu ali
nalagajo določene obveznosti.
Predlagano je tudi zadržanje izvršitve odločbe o izrečeni disciplinski kazni oddaje v samico, če so podani utemeljeni razlogi.
Taka rešitev je potrebna zato, ker se sicer utegne v praksi dogajati, da bodo obsojenci kljub kratkim rokom za odločitev o pritožbi
zoper odločbo o izrečeni disciplinski kazni oddaje v samico le - to
prestali, preden bi pritožbeni organ odločbo organa prve stopnje
odpravil, razveljavil ali spremenil v korist obsojenca.
V 39. členu je predlagana tudi predčasna ustavitev izvrševanja
disciplinske kazni, če je pred iztekom dosežen njen namen. Pooblastilo za ustavitev izvršitve disciplinske kazni je dano upravniku
vojaškega kazenskega pobqljševalnega zavoda.
V 40., 41. in 42. členih je predlagano, da se v zvezi s pogojnim
odpustom opustijo določbe sedaj veljavnega zakona, ki opredeljujejo formalne in materialne pogoje za pogojni odpust obsojencev. Formalni pogoj za pogojni odpust je predpisan v KZ SFRJ,
zato se ta določba sme uporabljati tudi za obsojence - vojaške
osebe. Materialni pogoji za pogojni odpust, ki so določeni v KZ
republik in pokrajin pa so v vseh teh zakonih skoraj v celoti
povzeti iz prejšnjega kazenskega zakonika, zato se med republikami in pokrajinami bistveno ne razlikujejo. Ker je predlagano, da
se pri izvrševanju kazni zapora zoper obsojence v vojaških kazenskih poboljševalnih zavodih uporabljajo predpisi s področja izvrševanja kazenskih sankcij republik in pokrajin na območju, kjer je
vojaški kazenski poboljševalni zavod, ni potrebno, da bi se
v Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij zoper vojaške osebe
določali materialni pogoji za pogojni odpust.
Določbe, ki opredeljujejo organe, ki odločajo o pogojnem odpustu ter postopek za pogojni odpust so ostale nespremenjene, ker
gre za specifiko v primerjavi s pogojnim odpustom obsojencev
v civilnih kazenskih poboljševalnih zavodih.
V 44. členu je določeno, da se morajo tudi podzakonski predpisi
izdani na podlagi Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij zoper
vojaške osebe objaviti v Uradnem listu SFR Jugoslavije, kar doslej
ni bilo določeno.
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