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PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SOCIALI- 
STIČNE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 7. marca 1990 

Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbe- 
nopolitičnega zbora so sprejeli? 
- predlog amandmajev k ustavi SR Slovenije; 
- predlog ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amand- 

majev XCI do XCIV k ustavi Socialistične republike Slovenije 
in ustavni zakon o ustanovitvi Sveta za varstvo človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin: 

- predlog Zveznega izvršnega sveta Skupščine SFR 
Jugoslavije, da se začne postopek za spremembo ustave 
SFR Jugoslavije, 

- predlog Skupščine SR Bosne in Hercegovine, da se 
začne postopek za spremembo ustave SFR Jugoslavije; 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli sklep. 
- predlog za izdajo zakona o spremembah določb zako- 

nov, ki določajo pooblastila in naloge družbenopolitičnih 
organizacij s predlogom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o rednih sodiščih s predlogom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o financiranju Zveze združenj 
borcev NOV Slovenije s predlogom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o prenehanju veljavnosti 
zakona o volitvah in odpoklicu delegatov za Zbor republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije s predlogom zakona; 
- predlog za izdajo zakona o imenovanju in razrešitvi 

poslovodnih organov s predlogom zakona; 
- predlog za izdajo zakona o splošni ljudski obrambi in 

družbeni samozaščiti s predlogom zakona; 
Zbor občin je sprejel še sklep. 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o kmetijskih zemljiščih s predlogom zakona; 
Zbor občin je sprejel še sklep. 
- predlog zakona o varstvu osebnih podatkov; 
Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela sklep, 

Družbenopolitični zbor pa stališča. 
- predlog za izdajo zakona o državni upravi z osnutkom 

zakona; 
Vsi trije zbori so sprejeli še sklep. 
- predlog za izdajo zakona o delavcih v državnih organih 

z osnutkom zakona; 
Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela sklep, 

Družbenopolitični zbor pa stališča. 
- predlog odloka o prenehanju veljavnosti poslovnika 

o delu Skupščine SR Slovenije v neposredni vojni nevarno- 
sti in vojni ter 

- osnutek sprememb in dopolnitev poslovnika Zbora 
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Zbor združenega dela In Zbor občin sta sprejela; 
- predlog zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev, 

stanovanj in kmečkih gospodarstev v SR Sloveniji, 
- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije Zboru 

republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku 
usklajevanja nekaterih aktov iz pristojnosti Zbora republik 
In pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, 
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, 
- osnutek zakona o načinu zagotavljanja sredstev fede- 

racije za vlogo Socialistične federativne republike Jugosla- 
vije pri splošnem povečan|u sredstev Inter-ameriške banke 
za razvoj, 

- predlog dogovora o usklajevanju višine taks za izdajo 
In podaljašanje potnih listin, za izdajo vizumov v potno 
listino ter za sprejem in odpust iz državljanstva SFRJ. 

Zbor združenega dela pa je sprejel: 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju 
osebnih dohodkov v organizacijah, ki poslujejo z izgubo 
s predlogom zakona, — predlog za Izdajo zakona o Gospo- 

darski zbornici Slovenije z osnutkom zakona in 
— osnutek zakona o garanciji federacije za obveznic',.., 

izdane v letu 1990 za sanacijo bank. 
Vsi trije zbori so sprejeli tudi: L 
— odlok o spremembi odloka o imenovanju volilnih koifj' 

sij volilnih enot za volitve delegatov v zbore Skupščine 
Slovenije. S tem sta bila dolžnosti člana razrešena Albe^ 
AVGUSTINČIČ in Stane CURK, za člana pa imenovana Sfs 

nislav ANDOLŠEK in Tatjana ČEPON; 
— sklep o merilih in postopku za podeljevanje nagrad 

zlatih odličij Toneta Tomšiča kot najvišjih priznanj SR Slov** si 
nije za dosežke na področju novinarstva; 

— odlok o razrešitvi sodnika za prekrške Republiškega 
senata za prekrške v Ljubljani. Dolžnosti sodnika za prek'- 0 
ške Republiškega senata za prekrške v Ljubljani je bil razr«' i, 
šen Jure Čerček; t; 

— predlog odloka o spremembi odloka o ustanovitvi I" ti 
izvolitvi p 

Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja l" c 
o njeni sestavi. Za člana izmed delegatov v Zboru obči" 
Skupščine SR Slovenije je bila izvoljena Tatjana KOSOVEL! \ 
za člane Izmed znanstvenih, strokovnih in javnih delavce' | 
pa Peter BEKEŠ, Anica BILBIJA, Zvonko FIŠER, Vesna Del«' i 
on-KREFT, Slavko PEZDIR, In dr. Lojze UDE. 

— predlog odloka o spremembi odloka o imenovanj11 

volilnih komisij volilnih enot za volitve delegatov v zbor® 
Skupščine SR Slovenije. V volilni komisiji volilne enot* 
s sedežem v Velenju so bili razrešeni dolžnosti člana Ivan 
GABER, Anton HRIBAR in Janez PUKL, namestnika člana p8 

imenovani Igor CENTRIH, Anica ZAJC in Sonja ARLIČ z" 
namestnico člana. V volilni komisiji volilne enote, ki obseg* 
narodnostno mešana območja, za volitve delegata madžaf' 
ske narodnosti s sedežem v Lendavi, sta bila dolžnost' 
namestnik člana razrešena Štefan BERKE in Ernft ČRV' 
imenovana pa Štefan BOGDAN in Helena ZVER; 

— predlog odloka o imenovanju članov Sveta Narodne 
banke Slovenije. Za člane Sveta Narodne banke Slovenij® 
so bili imenovani Vitomir Dolinšek, Gorazd Fale, mag. Vlad" 
Klemenčič, Vladimir Koprivnlkar, Bruno Korelič, dr. Davorin 
Kračun, Emilija Kregar, mag. Dušan Mramor, Vincene Per- 
čič, mag. Vinko Plemenitaš, Miroslav Štimac, Jože Užmahi 
mag. Stane Valant, Miroslav Zemljlč. 

— predlog odloka o izvolitvi sodnice Višjega sodišč' 
v Kopru. 

Izvoljena je bila Jožica VELKAVERH-SUŠEC; 
— predlog odloka o izvolitvi sodnikov Višjega sodišče 

v Ljubljani. Za sodnike tega sodišča so bili izvoljeni Mare 
BREZNIK, Franc ČERNE, Janez VLAJ, Franc ZAVAŠNIK I" 
Jože ZBAČNIK ter 

— predlog odloka o Izvolitvi sodnikov Vrhovnega sodišče 
SR Slovenije. Za sodnike tega sodišča so bili izvoljeni Tomi' 
slav GRGIČ, Alenka JELENC-PUKLAVEC, Milan KOSTERCA, 
Franc MASTNAK, dr. Boris STROHSACK in Marija UDE- 
MARINČEK. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 
8. marca 1990 

Na skupni seji vseh zborov republiške skupščine so dele- 
gati sprejeli: 

- odlok o razglasitvi ustavnih amandmajev k ustavi Soci- 
alistične Republike Slovenije in 
- odlok o razglasitvi ustavnega zakona za Izvedbo ustav- 

nih amandmajev XCI do XCIV k ustavi Republike Slovenije 
In o ustanovitvi sveta za varstvo človekovih pravic in temelj- 
nih svoboščin. 

Na skupni seji vseh zborov Skupščine Republike Slove- 
nije so razpravljali tudi o gospodarskem in političnem polo- 
žaju v Republiki Sloveniji in v Socialistični federativni repu- 
bliki Jugoslaviji s posebnim ozlrom na razmere na Kosovu, 
na izvajanje programa Zveznega izvršnega sveta in na blo- 
kado s strani Socialistične republike Srbije. 
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:nic', 

deklaracijo o urejanju razmerij, ki imajo splošen pomen 

Republiko Slovenijo 

d lr3 ^kuPščina SR Slovenije je na skupnih sejah vseh zborov 30. 
'Vfiktu ' 27 11' 1989, 11- 12- 1989 in 7' 2 1990 obravnavala 

dUo
Ualne družbenopolitične razmere v SR Sloveniji in SFR 

,gH. aOslaviji. Ob tem je posebej ocenila tudi vpliv in posledice, 
•krL'111 imajo za te razmere dogajanja na Kosovu ter proglas 
:rj. j^aanov SR Srbije o prekinitvi vseh gospodarskih, kulturnih 

I Političnih stikov s socialistično republiko Slovenijo. Ugo- 
in n[a 

laJa ie' da se v Jugoslaviji zaostrujejo vsa temeljna vpraša- 
pj ■ k°t so demokracija, človekove pravice in svoboščine, 
0nJializem' Pravna država, tržno gospodarstvc Sir 0rp'ni odnosi in suverenost republik v jugoslaviji. 

:Li VsB.°zvala je vse pristojne organe v federaciji ter skupščine 

gospodarstvo, mednaci- 

Vseh p socialističnih republik in socialističnih avtonomnih 
lost8-'0' da s svo'° aktivnostjo zagotove spoštovanje ustav- 
Vnr Lln zakonitosti ter demokratično reševanje vseh spornih 

o ani- ^ kupščina Republike Slovenije z obžalovanjem ugotavlja, 
VS| pozivi Skupščine SR Slovenije in drugih organov obla- 

st Sloveniji, kot tudi vsa prizadevanja demokratične 
» tatove in jugoslovanske javnosti, ne dajejo nobenih rezul- 
a n °v- Gospodarske in politične razmere se še zaostrujejo. Še 
« vP;?ise ohranja stanje, v katerem je iz političnih razlogov 
' 9oq mer' Prekinjjen pretok blaga, kapitala in storitev med ll ;ar Podarskimi subjekti dveh republik. Razmere na Kosovu 
, dja| stopnjevane represije, groženj in nepripravljenosti za 

p°Sjprete, da bodo prerasle v državljansko vojno. 
' o<5itredSedstvo SFRJ, Skupščina SFRJ in Zvezni izvršni svet i tovir0, zarac,i ^'ičnih političnih interesov, niso zmožni zago- 
1 nie sJ)°š,ovania ustave in zakonov. Zato se vzpostavlja sta- 

ne i V a,erem mnoge gospodarske orgnanizacije v SR Srbiji 
V2 

zP°'niujejo obveznosti, ki izhajajo iz zvezne zakonodaje. 
raz|°s,avl)ena so ozmerja, v katerih zaradi političnih stališč in 
9osn °V ne deluje jugoslovanski trg, kar hromi celoten pr Podarski sistem Jugoslavije in resno trozi z razpadom 
0rtr,"° urejenega gospodarskega in političnega sistema ter 

osov v federaciji. 
Gr(J

zPad vezi med našimi narodi se nadaljuje in stopnjuje. 
Sred »6 za reševanje mednacionalnih vprašanj z nasilnimi 
sPekr ' vzbuiai° upravičen strah za bodočo usodo in per- 
ali ti 0 s°žitja tudi pri Slovencih. Potrebna je skrbna ocena, 
Od|0- proces še lahko zaustavimo in kako. Nujne pa so tudi 
n3rori in ak,ivnosti za zavarovanje vitalnih interesov 
tiva „ 'n nie9ove bodoče usode. Razmere in možna perspek- ** ra7V/rvi^  :*i:   u _ i    •. . _ 

za^ °r9an oblasti slovenskega naroda in ljudstva Slovenije, 
' dom '0Č se svo'e P°lne odgovornosti pred slovenskim naro- 

driii.
ln 'iudstvom Slovenije za bodoči razvoj demokratičnih 

Pravi oclnosov' pravic in svoboščin slehernega občana 
statu

C f'ovenskega naroda, da si prosto določa svoj političn 

v razvoja terjajo premišljene, a odločne usmeritve 
*:■ akšnih razmerah Skupščina Republike Slovenije kot naj- 

tUrnT- ,n Prosto zagotavlja svoj ekonomski, socialni in kul- 
tičnihrazvoi' in za razvoj enakopravnih gospodarskih in poli- 
ca,,,. odnosov v jugoslovanski federaciji, na podlagi amand- 
6|eL *'■ L*" i" L^^l k ustavi Republike Slovenije in 255. a Poslovnika Skupščine Republike Slovenije sprejema 

h&ARACIJO o urejanju razmerij, ki 
SPLOŠEN POMEN ZA REPUBLIKO 

niem>ikupšt'na RePublike Slovenije zaradi enostransko preki- 
nijo .? 9°sPodarskih odnosov SR Srbije z Republiko Slove- 
°dloe^°,av''a' da so nas,ale razmere, ko se zaradi političnih 
Srbije s katerimi so soglašali najvišji državni organi SR 
°5v''

ne uresničuje ustava SFRJ in ne izpolnjujejo pravne 
°9rože°St' iz sPreie,e zvezne zakonodaje, s čimer je resno 9°s rt ustavni in pravni sistem Jugoslavije, pravna varnost 
iugosl arSkih sut3iektov in njihov enakopraven položaj na 
tavhai°

Vanskemn ,r9u' pristojni organi federacije pa ne zago- 
Sku°4'l|ihov09a izvrševanja. pscina Republike Slovenije ugotavlja, da so nastopile 

razmere, ko se ne uresničujejo funkcije federacije in z ustavo 
in z zveznimi zakoni določena razmerja in ko niso vzpostav- 
ljene enakopravne možnosti za pretok blaga, kapitala in stori- 
tev, s čimer je onemogočeno delovanje trga. Da bi preprečila 
nepopravljive posledice za gospodarski sistem in za družbena 
razmerja v Republiki Sloveniji in v SFR Jugoslaviji, bo Skupš- 
čina Republike Slovenije, zaradi zmanjšanega narodnega 
dohodka v Sloveniji, ne glede na obveznosti, ki izhajajo iz 
zveznih zakonov, samostojno sprejemala ukrepe gospodar- 
ske samozaščite in samostojno odločala o izpolnjevanju svo- 
jih prevzetih obveznosti do Socialistične republike Srbije in 
do federacije 

Skupščina Republike Slovenije nalaga svojemu Izvršnemu 
svetu, da dosledno izvaja že sprejete odločitve in da sproti 
pripravlja in sprejema ukrepe za izpolnitev usmeritev te dekla- 
racije. Po potrebi naj Skupščini predlaga dodatna pooblastila 
in odločitve. 

Kadar pri izvajanju ukrepov gospodarske samozaščite 
nastane nasprotje med odločitvami pristojnih organov v Slo- 
veniji in organov federacije, so vsi organi v Republiki Sloveniji 
dolžni ravnati po odločitvah Skupščine Republike Slovenije in 
njenega Izvršnega sveta. 

Skupščina Republike Slovenije posebej izjavlja, da bo izpol- 
njevala sprejete obveznosti iz zveznih zakonov in dogovorov 
z republikami in pokrajinama, s katerimi so vzpostavljeni 
normalni gospodarski odnosi in ki si prizadevajo za spoštova- 
nje pravnega reda, sprejetega z ustavo in zakoni SFRJ. 

2. Skupščina Republike Slovenije ugotavlja, da je zavarova- 
nje suverenosti slovenskega naroda ter pravic in pristojnosti 
Republike Slovenije za zagotovitev vseh možnosti za lasten 
razvoj možna z ureditvijo njenega konfederalnega položaja 
v Jugoslaviji kot sprejemljivi obliki urejanja skupnih interesov 
in odnosov v Jugoslaviji. 

V ta namen je potrebno nemudoma začeti strokovne pri- 
prave za izdelavo projekta o vsebini in postopkih predlaganja 
in uveljavitve te usmeritve. Strokovne priprave naj organizira 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije. 

3. Skupščina Republike Slovenije poziva vse organe federa- 
cije, vse socialistične republike in socialistični avtonomni 
pokrajini, da opustijo vse oblike nasilnega urejanja odnosov 
v Jugoslaviji in sprejmejo demokratičen enakopraven dialog 
kot edino sredstvo in pot za oblikovanje skupne vsebine 
urejanja odnosov v Jugoslaviji. 

4. Ta deklaracija je podlaga in smer za ravnanje vseh 
državnih organov v Republiki Sloveniji. 

Skupščina Republike Slovenije je na skupni seji Zbora 
združenega dela, zbora občin in Družbneopolitičnega zbora 
dne 8. marca 1990 ob obravnavi gospodarskih in političnih 
razmer v Republiki Sloveniji in Socialistični federativni repu- 
bliki Jugoslaviji na podlagi 260. člena poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije sprejela naslednji 

sklep 

1. Skupščina republike Slovenije se je na skupni seji vseh 
zborov 8. 3. 1990 seznanila: 

- z informacijo o izvedenih aktivnostih Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije po sklepih Skupščine Repu- 
blike Slovenije po prekinitvi gospodarskih odnosov med 
podjetji iz Republike Slovenije in SR Srbije, 

- s smermi aktivnosti Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije za zmanjševanje posledic zaostrene likvidnostne 
situacije in 

- z informacijo o osebnih dohodkih na področju družbenih 
dejavnosti 

ter z uvodno besedo Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije o vprašanjih v zvezi z izvajanjem gospodarske re- 
forme. 

2. Skupščina Republike Slovenije sprejema uvodno bnsedo 
Izvršnega sveta in predloge ter smeri aktivnosti Izvršnega 
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sveta, dane v uvodni besedi in v spremljajočih gradivih. 
3. Skupščina Republike Slovenije nalaga Izvršnemu svetu, 

naj prouči predloge za razbremenitev gospodarstva in takoj 
sprejme ukrepe za uresničitev teh zahtev, ki so v njegovi 
pristojnosti. 

Predloge možnih rešitev in ukrepov za razbremenjevanje 
gospodarstva, ki so v pristojnosti Skupščine Republike Slove- 
nije, skupaj s svojimi opredelitvami do konkretnih predlogov, 
ki so bili dani v razpravi na skupni seji, naj Izvršni svet na 
podlagi doslej že znanih podatkov pripravi v roku desetih dni,, 
s tem, da naj predloge za znižanje prispevnih stopenj in 
davkov predloži v obravnavo Skupščini Republike Slovenije 
do 23. marca 1990, predloge odločitev v zvezi z odpoklicem 
akontacij sredstev za družbene dejavnosti pa naj sprejme do 
20. marca 1990. 

4. Skupščina Republike Slovenije zadolžuje svoj Izvršni 
svet, da v okviru Koordinacijskega odbora za opravljanje 
zadev skupnega pomena pri usmerjanju združevanja dela in 
sredstev za hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih republik 
in SAP Kosovo pri Gospodarski zbornici Slovenije opravi 
izbor podjetij, ki jim je glede na prekinitev gospodarskih 
odnosov potrebno pomagati s kratkoročnimi krediti iz zadrža- 
nih sredstev obveznosti do Sklada federacije. Pri tem naj 
izhaja iz kriterijev in postopkov, ki jih navaja v točki III. svoje 
informacije o izvedenih ukrepih po prekinitvi gospodarskih 
odnosov med podjetji iz Slovenije in Srbije. 

5. Izvršni svet naj za seje zborov Skupščine Republike 
Slovenije, ki bodo 28. 3. 1990, predloži predloge zakonov ali 
drugih aktov, ki jih je potrebno sprejeti za uresničitev spreje- 
tih usmeritev. Pri tem naj se opredeli tudi do konkretnih 
pobud in predlogov iz razprave na skupni seji vseh zborov 8. 
3. 1990. 

Izvršni svet naj Skupščino Republike Slovenije sproti 
obvešča o uresničevanju sprejetih aktivnosti in ukrepov za 
finančno podporo oziroma sanacijo tržno perspektivne proiz- 
vodnje in po potrebi sprejme ali predlaga še druge. 

Skupščina Republike Slovenije je na skupni seji Zbora 
združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 
dne 8. marca 1990 obravnavala aktualne politične in gospo- 
darske razmere v Republiki Slovenije in v Socialistični federa- 
tivni republiki Jugoslaviji in na podlagi 260. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije sprejela naslednjo 

I 
IZJAVO 

1. Zbori Skupščine Republike Slovenije predlagajo Zj 
nemu izvršnemu svetu, da predlog za izdajo zakona o sf, 
membah in dopolnitvah zakona o prehajanju čez drž3* 
mejo in gibanju v mejnem pasu umakne iz skupščinsk® 
postopka. Predlagane spremembe omenjenega zaK 
bistveno posegajo v položaj ljudi, ki živijo in delajo na mej11, 
območju, saj širitev pooblastil mejnim vojaškim organi 
vzbuja skrb ljudi, ker so povsem nasprotna dogajali' 
v Evropi, kjer se omogoča prehajanje preko državnih C* 
brez formalnosti. , 

2. Skupščina Republike Slovenije predlaga naj se za', 
pripravljati sodobno oblikovan zakon, ki naj temelji na 
spoznanjih v Evropi, ki se razvijajo v smeri sproščanja p'e\ 
janja preko državnih meja, z liberalnejšo mejno kontrolo," 
odvečnih mejnih formalnosti. , 

3. Skupščina Republike Slovenije je sprejela to izjavo ,, 
podlagi številnih pobud in protestov občanov in skupaj 
občin iz obmejnih območij ter izraža s tem splošno ogorč®^ 
in prizadetost javnosti v Republiki Sloveniji. 

Skupščina Republike Slovenije je na skupni seji Zb" 
združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zW 
dne 8. marca 1990 obravnavala uresničevanje stališč SKU" 
čine Republike Slovenije o Kosovu in na podlagi 260. fi'®. 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije sprejela naslad 

SKLEP 

Glede na dosedanje neizvajanje predlogov in pobud SkuP' 
čine Republike Slovenije o Kosovu, nadaljnje zaostrov^ 
razmer v tej pokrajini, vključevanje Jugoslovanske ljud® 
armade v reševanje razmer na Kosovu ter upoštevajoč »' 
vilne pobude, ki so bile posredovane Skupščini Reput>", 
Slovenije, sprejema skupščina uvodno besedo podpreds* 
nika Skupščine Republike Slovenije Jožeta Kneza o aktualn' 
vprašanjih na Kosovu in v Jugoslaviji, dano na skupni 5, 
vseh zborov dne 8. marca 1990, ki skupaj z deklaracijo P'\, 
stavlja podlago za nadaljnje aktivnosti vseh državnih organ® 
Republike Slovenije in delegatov v Skupščini SFR Jug°5 

vije. 

UVODNA BESEDA 

podpredsednika skupščine Republike Slovenije Jožeta 

Kneza na skupni seji zborov 8. 3. 1990 

Naslov naše točke dnevnega reda so med tem že razširili, 
tako da odgovarja namenu in sicer nameravam govoriti 
o položaju Slovencev in Slovenije v vrtincu sedanjih dogajanj 
v Jugoslaviji. Res pa je, da moram s to temo začeti na Kosovu, 
ker so prek Kosova prelamljajo vsi veliki izzivi civilizacije, kot 
je demokracija, človekove pravice in svoboščine, pluralizem, 
pravna država, tržno gospodarstvo in mednacionalni odnosi 
in se tam najbolj neposredno zanikujejo. 

V ospredju so vprašanja: 
— ali in koliko smo se Slovenci še pripravljeni angažirati pri 

dosedanjem načinu razreševanja vprašanj Kosova, 
— ali lahko pristanemo na to, da nas zavedejo v vojno, ki je 

nam tuja, 
— ali obstoje poti in načini, da umirimo razhajanja v Jugo- 

slaviji in najdemo nove stične točke za skupno državo tudi 
v prihodnje. 

I. 
Delegatke in delegati, najprej moramo ugotoviti, da smo 

glede razvoja dogajanj na Kosovu imeli prav in da zadnji 
dogodki potrjujejo, da nasilje rodi nasilje in da v takih pogojih 

ni mogoč enakopraven in demokratičen dialog. Predseds'^ 
SFRJ se je torej v svojih ocenah zmotilo (ali pa je bilo PrS 

tako zavedeno). 
Opozoriti moramo na veliko napako v jugoslovanski polj".,, 

do Kosova, ki je temeljila na represiji in na dragih razvoj^ 
odločitvah, ki niso dale pričakovanih rezultatov. Poglavl 

vzroki za to so: 
— nespoštovanje tradicionalne rodovne hierarhične ur0" 

tve življenja Albancev, 
— liderske ambicije srbskih in kosovskih voditeljev, 
— popolna odsotnost demografske politike, 
— negiranje prebujanja nacionalne zavesti in demokrat1 

nih teženj, 
— neenakopravnost med ljudmi, ,, 
— nesposobnost jugoslovanske politike, da v razvojna P' 

zadevanja pritegne kapital in delo ljudi v pokrajini. , 
Vedenje o tem je potrebno, če hočemo doseči nov dog°vj! 

o Kosovu. Prav tako je potrebno takšno spoznanje kot P°° 
laga za to, da prenehamo uporabljati silo. Prav zaradi upora1' 
sile se ljudje na Kosovu upirajo vsiljeni drugorazrednostni' 
nesvobodi v vse slabšem gmotnem položaju zaradi propa" 
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9ospodarstva, s tem pa tudi osnovnih pogojev za razvoj. 
Reagiranje s silo je tragedija, nevredna sodobnega človeka, 

''"orale in civilne družbe. Posebnost kosovskega prostesta je 
« tudi v tem, da so njegovi nosilci na varnem v srbski prestolnici 
5f ln zato lahko protest spreminjajo v državljansko vojno. Po 
i< Svojih koreninah je namreč protest zelo podoben prebujanju 
k? narodov v vzhodnoevropskih državah, za katere pa vemo, da 
C nikjer prevladala politika nasilja. 
d Nesprejemljivo je, da še najprej vidimo samo separatizem, 
nf 'redento in terorizem. Res se lahko, dokler bo svetovna demo- 
ijf ^atična javnost temu verjela, s tem opravičuje uporabo voj- 
ni1 s^e in milice, čeprav je evidentno, da to lahko le podaljušuje 

gonijo, ne more pa vzpostaviti miru, dialoga in demokracije, 
i ^sporno je treba ugotoviti, da uradna jugoslovanska poli- 
)' Ijka, v kateri pa ne želimo sodelovati, zamuja priložnost za 
t dialog, ki ga je ponudila alternativa. 
t 2. V Skupščini Republike Slovenije smo odnos do Kosova 

Večkrat jasno povedali. Ker naš odnos ni skladen z veljavno 
j Politiko, njeni nosilci Slovenijo ves čas prikazujejo kot krivca 
7 y ozadju, ki podtalno spodbuja separatizem, podpira iredento 

jn teroriste na Kosovu, kar vse je velika laž in kleveta, uporab- 
na za spodbujanje mednacionlanih napetosti in sovraštva, 
desnica pa je, da je naše stremljenje za demokracijo povod za 
enaka prizadevanja tudi drugod. 

Srbska blokada, ki je zdaj uradno zanikana kot dejanje 
Ofžavnih organov, kaže na dvoličnost in oportunizem srbske 
Politike. Škodo, ki jo je blokada neposredno povzročila slo- 
venskemu gospodarstvu je velika in jo ne bomo mogli nado- 
mestiti le z neplačanjem nekaterih obveznosti proračuna 
'ederacije, Srbiji in Skladu federacije za delež Kosova. Po 
^adržanju dela vplačil za Kosovo v Sklad federacije je pokra- 
jinski IS pokazal pripravljenost za neposredne dogovore, 
zavedajoč se, da je zaradi srbske blokade najbolj neposredno 
Pnkrajšano za priliv svežih sredstev prav gospodarstvo pokra- 
jine. 
. 3- Naš neposreden interes je, da se v pokrajini vzpostavi mir 
'n sožitje, da se izpolnijo pogoji za vstop v Evropo in da torej 
spoštujemo in varujemo človekove svoboščine in pravice kot 
lernelj demokracije. To pa terja priznanje le-teh tudi Alban- 
cem in vsem drugim narodom in narodnostim na Kosovu in 
v celotni Jugoslaviji., 

Zato moramo jasno povedati, da smo pripravljeni še naprej 
sodelovati v razreševanju kosovskih vprašanj le če nastanejo n°vi pogoji: 

a) če vse sprte strani začnejo pogajanja o prenehanju kon- 
niktov brez vsakršnih predpogojev. 
°) če so izpuščeni vsi politični zaporniki in se ustavijo vsi 
Politični procesi. 

ce se ob sodelovanju organov federacije vzpostavi pogajal- 
®K| mehanizem vseh nasprotujočih si subjektov z enako- 
pravno udeležbo predstavnikov albanske narodnosti, 
j*) Ce se z dogovorom vseh zainteresiranih subjetkov izdela 
nov koncept sožitja vseh ljudi na Kosovu in da se k dogovoru 
Pnstopi brez dogmatskih in ustavnopravnih omejitev. Seveda 
Pa tudi mi nismo za to, da se spreminjajo meje Jugoslavije in 
v Jugoslaviji. 

Koncept sožitja mora biti potrjen s konsenzom vseh naro- 
dov in narodnosti, ki žive na Kosovu. 
®) ce se v pokrajini uzakoni svoboda političnega združevanja, 
rftanovi in reorganizira politične stranke ter opravi svobodne 
f? la'ne vo|i,ve. ) ce se opusti program izselitve Albancev in kolonizacija 
„?®ova' kot nov velik izziv za konfrontacijo. 9) če se razveljavi odločitve pristojnih organov o ločevanju 
mladine v šolah po narodnosti, ker gre za eno od oblik 
segreracije 

II. 
1 • Vsa dosedanja ravnanja zveznih organov kažejo, da pri- 

<aja ie na tezo o nevarnosti odcepitve Kosova in na terorizem 
"'bancev. 

sedanje angažiranje enot JLA sta možna dva pogleda: 

te7 ®*ro9° represivni, ki naj bi na podlagi teze o iredenti, °"»nu in separatizmu, kar vse se veže na geslo »Kosovo 
Publika«, prinesel red in mir v pokrajino, 

preventivni, ki naj bi med strogo represijo združenega 

odreda in demonstranti predstavljal varovalni klin, ki bi pre- 
prečil, da se ekstremne grožnje z orožjem in z oboroženimi 
prostovoljci ne bi prelevile v državljansko vojno. 

Ne za en, ne za drug možen pogled Predsedstvo SFRJ ni 
dalo dovolj javnih elementov, da bi lahko objektivno ocenili 
upravičenost posega. Javnosti tudi ni sporočilo, kaj je dejan- 
ski cilj angažiranja JLA. Dejstvo pa je, da za nobenega od teh 
pogledov ni mogoče reči, da je v duhu dialoga, prizadevanj za 
mir in sožitje, za civilno oblast, izvoljeno na svobodnih voli- 
tvah ob enakopravni udeležbi vseh strank, za kar se ves čas 
zavzemamo in kar zdaj predlaga tudi alternativa na Kosovu. 
Temu se uradni organi Srbije in pokrajine ne odzovejo. 
V drugi pogled bi lahko še verjeli, če bi se sočasno pričel 
demokratični dialog, za katerega resno upamo, da je še čas. 
Militantni krogi takim pobudam odgovarjajo z grožnjami nasi- 
lja in oboroženega spopada. Zaskrbljujoče so izjave podpred- 
sednika Predsedstva SFRJ, ki je hkrati predsednik Sveta za 
varstvo ustavne ureditve, da bo na Kosovu trajna vojna, če se 
Albanci ne podredijo zakonu. Pozdravljamo pa napoved, da 
bodo preiskovalne komisije kmalu javno objavile ugotovitve 
o prekoračenju pooblastil posameznikov iz Združenega 
odreda. 

2. Ugibanje o utemeljenosti vojaškega posega ne zmanjšuje 
dveh grenkih resnic: 

- da smo z odločitvijo Predsedstva SFRJ s preglasovanjem 
potegnjeni v vojno stanje tudi Slovenci in naši mladi vojaki, 
čeprav je to povsem v nasprotju z našimi zahtevami in odloči- 
tvami, za katere smo bili v tej skupščini. Ves ustroj in mehani- 
zem delovanja JLA dokazuje, da je republiška oblast s tem 
v zvezi nemočna; 

- da svetovna javnost meri naše notranje spore s svojimi 
kriteriji, ki nam niso naklonjeni. 

V tej zvezi moramo oceniti najmanj še troje dejstev: 
a) da smo se znašli v vojnem stanju, kar ocenjujemo kot del 

načrta srbske politike braniti Kosovo samo po tej poti in kar je 
najbolj jasno povedal predsednik Miloševič na Gazimestanu, 

b) da so ustavna pooblastila Predsedstva SFRJ za uporabo 
vojske v miru vendarle omejena in da je njihova uporaba proti 
volji enega naroda ali republike vsaj vprašljiva. 

c) da bo svetovna javnost po svojih kriterijih ocenila poli- 
tično nestabilnost in socialni konflikt kot neprimerne okoliš- 
čine za svoje angažiranje in to prav v času, ko smo dosegli 
pomemben sporazum z mednarodnimi finančnimi organizaci- 
jami za podporo naši gospodarski in s tem politični reformi, ki 
lahko zaradi tega propade. 

S tem je omajano tolikokrat poudarjeno prizadevanje za 
pravno državo. 

3. Vsa že odprta vprašanja položaja in vloge JLA v našem 
sistemu so se ob tej odločitvi še bolj zaostrila. Zato so nujne 
razprave in takšen pristop k njem in sicer o 
- depolitizaciji vojske, 
- zmanjšanju oboroženih sil in demilitarizaciji ter zmanjša- 

nju izdatkov, 
- prekinitvi tehnološke sprege (novi nadzvočni avion, heli- 

kopter) in veliki odvisnosti gospodarstva od namenske proiz- 
vodnje, 

- vlogi in večji samostojnosti republik in pokrajin pri 
orbambi in 

- sistemu financiranja JLA in obsegu stroškov glede na 
splošne procese zmanjševanja oboroženih sil, v svetu in na 
koncu še tudi o 
- spremembi v sistemu služenja vojaškega roka v prid 

pretežnemu služenju v svoji republiki. 
Odločilno vprašanje je, ali smo pripravljeni tudi v bodoče 

živeti v takšni veliki odvisnosti od naše skupne oborožene 
sile, ki nam naj bi bila potrebna samo za obrambo proti 
zunanjemu sovražniku, vendar tega po Helsinkih in po demo- 
kratičnih procesih v vzhodnoevropskih državah preprosto ne 
vidimo več. Tudi ekonomska vzdržljivost države ima svoje 
meje. Prav gotovo je dogovor o skupni obrambi potreben in 
možen. Vsekakor pa prisvojene vloge JLA kot edinega kohe- 
zivnega elementa v Jugoslaviji ne moremo sprejeti. 

Na žalost je prišla do polnega izraza vloga JLA ne kot 
skupne oborožene sile proti zunanjim agresorjem, temveč kot 
sile, ki je potrebna tudi za umiritev protestnikov na Kosovu. 
S tem je JLA škodila sama svojemu ugledu, saj s svojim 
angažiranjem izgublja avtentičnost ljudske vojske. Uporaba 
vojske v miru znotraj države je samoposebi zelo delikatno 
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vprašanje. Poraja človeške stiske med pripadniki oboroženih 
sil, zbuja očitke vesti in skrbi staršev za sinove, nabornike. 
Pozivi političnih strank, posebej v času predvolilnega boja, so 
zato razumljivi. Vprašanje pa je, koliko so lahko vsebina 
odločitve državnih organov. 

4. Hitrejše vzpostavljanje miru in mirnejše vzdušje za kon- 
struktiven dialog bi bilo možno še večje, če bi bili odprti vsi do 
težavnih vprašanj, kot so, 

- če bi dali verodostojne podatke o žrtvah in okoliščinah, ki 
so jih povzročile, 

- če bi se vojska vrnila v vojašnice in bi ji bila odvzeta 
pooblastila, da razsoja v mednacionalnih sporih, 

- če bi javno povedali, kolikšni so stroški intervencije in 
nefunkcioniranja kosovskega gospodarstva, 

Od pristojnih organov zahtevamo, da te predloge nemu- 
doma uresničijo. V teh prizadevanjih za mirnejše vzdušje nas 
je presenetila predlagana sprememba zakona o prehajanju 
čez državno mejo, s katero bi se razširilo območje vojaškega 
varovanja meje. 

To zbuja občutek militarizacije in bojazen pred pravnim 
zapiranjem mej. Zato predlagam, da zahtevamo umik tega 
zakona s posebno izjavo. 

III. 

1. Kosovo je ob dveh. nasprotujočih konceptih razvoja 
Jugoslavije poligon za destabilizacijo razmer v vseh pogledih. 
Izrablja se kot žarišče mednacionalnih in socialnih trenj pri 
nas. Enonacionalno razpoloženje Srbov in Črnogorcev 
postaja nepremostljiva ovira za pomiritev Kosova. To razpolo- 
ženje vzbuja upravičen strah za bodočo usodo in perspektivo 
sožitja ne le pri Albancih, temveč tudi pri Slovencih in pripad- 
nikih drugih narodov. Tudi pri njih zato objektivno poraja 
ekstremni nacionalizem, prežet s sovraštvom, ne pa z željo po 
enakopravni nacionalni emancipaciji in sožitju. 

Upoštevati moramo zgodovinski etnični antagonizem naro- 
dov in narodnosti na tem območju, ki se lahko odpravlja le 
z veliko strpnostjo in spoštovanjem enakopravnosti. Tako pa 
se ti antagonizmi zlorabljajo za cilje srbske politike, ki niti več 
ne skriva svojih hegemonističnih teženj ne le na Kosovu, 
temveč širše v Jugoslaviji. 

2. Dejanja Srbije, kot so: ustavni amandmaji, ki so bistveno 
okrili avtonomijo pokrajin in postavili drugačno razmerje 
v odločanju v Predsedstvu SPRJ, kjer Srbija nastopa s tremi 
glasovi proti preostalim, vojno hujskaški pristop in liderstvo 
z Gazimestana, grožnje z orožjem in mitingi, ščuvanje ljudi 
k samoorganiziranju, prostovoljnem oboroževanju in osvob- 
vodilnem pohodu na Kosovo, poskus prevzema partijske 
oblasti na prekinjenem izrednem kongresu ZKJ, gospodarska 
bjokada, načrtovana deportacija in kolonizacija, ločitev mla- 
dih v šolah glede na narodnost - vse to v prvi vrsti pomeni, da 
se pa SR Srbija kot država začutila že dovolj močno in se je že 
odločila, da ne deluje v okviru veljavnega ustavnega in prav- 
nega reda, da je za uveljavitev svojih interesov pripravljena 
uporabiti vsa sredstva in da uspešno uporablja številčno pre- 
vlado ali oportunizem v zveznih organih in v JLA, pa tudi 
preobremenjenost v drugih republikah z njihovimi lastnimi 
problemi za svoje namene. V tej zvezi je grozljiv program 
kolonizacije Kosova in zahtevan izgon nekaj 100 tisoč ljudi iz 
pokrajine. Kaže, da se vračamo v čase velikih diktatorjev, 
deportacij in genocida. Ne želimo biti na isti zatožni klopi, ko 
bo svet ocenjeval to - za sedanji čas neverjetno dogajanje. 
V svetu bo znova odjeknila zgodovinska podoba večno sprtih 
balkanskih plemen. 

Mitingaštvo kot načrten proces prevzemanja oblasti je grož- 
nja miru. Naša odklonitev mitinga resnice je zlorabljena, celo 
Predsedstvo SFRJ je nasedlo in sprožilo pred Ustavnim sodiš- 
čem Jugoslavije spor o ustavnosti zakona, na katerem temelji 
prepoved. Miting na Petrovi gori je za nas zgovoren dokaz, da 
smo ob prepovedi imeli prav in zato tudi v bodoče ne bomo 
dovolili takega mitinga. 

3. Konflikt dveh smeri razvoja Jugoslavije, oz. konflikt Slo- 
venije in Srbije je s srbsko blokado in našimi samozaščitnimi 
ukrepi bistveno omejil možnosti za sporazum. Zaostrovanje 
konflikta lahko ogrozi obstoj Jugoslavije kot države, gospo- 
darsko in politično reformo in zlasti razvoj demokracije, s tem 
pa tudi zmanjša ali celo prepreči možnosti za vstop v Evropo. 

Pomemben interes Slovenije in Jugoslavije bo bil prav 

gotovo tudi uspeh gospodarske reforme. Reforma je trd |f , 
resen korak v drugačno, to je intenzivnejše gospodarjenj® , 
Tekoči cilj reforme je ustalitev cen, ki naj om6goči realn' j 
vrednotenje gospodarskih učinkov. Model, s katerim smo s* 
soočili z inflacijo je dober, kot bi bil dober tudi vsak druS ( 
preizkušen ekonomski model. Njegov uspeh je odvisen "£ 

aktivnosti vseh gospodarskih dejavnikov. Pri tem smo rač"' 
nali s težavami, ki bodo nastopile v podjetjih, ki nimajo ustre? 
nih programov ali nimajo zadosti kapitala, oziroma imai® 
preveč zaposlenih delavcev. Tekoči podatki pa kažejo, 
nastajajo težje razmere, kot smo pričakovali. Možna razlagal' 
lahko v tem, da slovensko gospodarstvo hitreje reagira 
spreminjanje razmer in bo tudi hitreje izšlo iz težav. Lahko P! 

je tudi, da so se nad naša podjetja zgrnile večje težave zarad' 
podcenjenega kurza, povečanih proračunov države, dajati 
za razvoj nerazvitih, prav gotovo pa se je vsemu pridružila tud1 

srbska blokada odkupa blaga iz Slovenije. Ta je pri vs®*1 

podjetjih, ki se niso uspela preusmeriti s srbskega trga, pov' 
zročila znižano stopnjo rentabilnosti in nižjo likvidnost. 

Blokada v skupni državi je ne glede na to, ali je enotna 
federacija ali konfederacija, pravno nezaslišana zadeva. T" 
velja tudi za naš pravni in ustavni sistem. Blokada je nastopi 
zaradi političnega konflikta med Srbijo in Slovenijo in se tud1 

razlaga kot politični akt. Verjetno pa je, da jo spremlja tud1 

upadanje tržne sposobnosti srbskih podjetij, ki so z izgonoi" 
svojih konkurentov z lastnega trga pridobili prostor za pr°' 
dajo svojega blaga. Vrsta pojavov v sedanjih odnosih Srbije i" 
Slovenije kaže na možnost, da dogajanja niso samo slučajna 
ali čustvena, temveč sestavina neke premišljene gospodarsK® 
strategije. 

O tako nastalih razmerah smo morali v okviru naših ustaV' 
nih določil zavarovati interese slovenskega gospodarstva i" 
naše republike, čeprav za zavestno zavarovanje nimam" 
mnogo možnosti. Sem spadajo odpoved pomoči SAP Kosov" 
in znižanje dajatev za zvezni proračun. Vsi ti ukrepi temelje na 
pravici do samozaščitnih ukrepov republike, ki so jih omogO' 
čili naši novi amandmaji k ustavi. Ocenjujemo, da jih I® 
potrebno v skupščini še jasneje podkrepiti, tudi z deklaracijo 
kot našo politično voljo, in da bodo na njeni podlagi sprejeti 
še dodatni ukrepi. Za pripravo in izvedbo dodatnih ukrepov bi 
kot doslej, pooblastili naš izvršni svet. Na drugi strani se kaž® 
tudi velika odvisnost republike in gospodarstva v njej od 
zveznega pravnega sistema in odločanja zveznega izvršnega 
sveta. Ta v našo korist ni našel moči, da vpliva na razmere 
v Srbiji in odpravi blokado, čeprav je priznal, da je ravnanj® 
srbskih gospodarskih subjektov nezakonito. Ti pojavi izpriču- 
jejo še vedno veliko moč administrativnih struktur v Srbiji in 

tudi v federaciji, oboji pa nas zaradi naših stališč pravzaprav 
ne marajo. 

Konfikt je celovit in se vodi z medijsko vojno, v kateri s o 
nekateri časopisi poteptali vsa etična načela novinarstva 
z blokiranjem ali dirigiranjem informacij, s sprožanjem sporov 
pred ustavnim sodiščem, z mobiliziranjem množic in mitingi 
in z gospodarsko blokado. Takšno življenje postaja neprj' 
jetno, saj vse bolj prevladuje vznemirjenje in strah pred nasi- 
ljem, skrb za prihodnost, skrb za zaposlitev in socialno vaf . 
nost ter strah zaradi splošnega poslabšanja naravnega okolja- 

V takšnih razmerah je razumljivo, da so popolnoma zrah- 
ljane vezi, ki so donedavna povezovale narode in narodnosti 
v Jugoslaviji, kot so bile torej skupna zgodovina, skupna 
družbena ureditev, nekdanja zunanja ogroženost in zlasti 
enotno tržišče. 

Na vse te procese smo v Skupščini SR Slovenije opozarjali 
lani (30. 3. in 27. 11.) in letos ob obravnavi posledic srbska 
blokade in poslabšanje razmer na Kosovu. Predlogi in pobuda 
skupščine niso bile sprejete. Le v okviru razprav o ustavnih 
spremembah smo prišli do določenih pozitivnih premikov 
(večstrankarski sistem, ekonomska suverenost) in večje pri- 
pravljenosti v drugih republikah in pokrajinah, da sledijo 
demokratičnim procesom in zahtevam, ki jih pred nas postav- 
lja tudi Evropa. 

Razpad vezi med našimi narodi se hitro nadaljuje in je zato 
potrebna skrbna ocena, ali ta proces sploh še lahko zausta- 
vimo in kako. Gotovo njegova zaustavitev ni odvisna samo aH 
predvsem od nas samih. Mi si jo lahko še tako želimo, vendar 
če bodo drugi pri tem delovali tako kot doslej, ne bo mogoča- 
Zato ne kaže izključevati tudi take možnosti. Glede na vse zdaj 
znane okoliščine vse bolj postaja ena od realnih opcij, zave- 
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dati pa se moramo, da bi vsak od (osamosvojenih) delov 
naletel na veliko težav pri iskanju nove gospodarske in poli- 
tične eksistence. 

V takih razmerah se bodo s še večjo vehemenco aktivirale 
skrajne represivne sile. V izbiri med vsemi skrajnostmi je zato 
"ložen le politični dogovor o novi Jugoslaviji, ki v slovenski 
zavesti pomeni zamisel o konfederaciji. 

Delegatke in delegati! 
Upoštevaje nekajkrat ponovljeno stališče slovenske skupš- 

čine, da v nasilnem urejanju razmer ne želimo sodelovati, niti 
nismo pripravljeni na materialne žrtve za cilje, ki vodijo stran 

demokracije in miru na domačih ognjiščih. Zato se obli- 
kuje v nedrih ljudstva Slovenije prepričanje, da moramo nekaj 
resnega storiti za novo Jugoslavijo, v kateri bomo lahko 
"tirno, zadovoljno in prijateljsko živeli. Zato je nesporno udo- 

mačena tudi misel o konfederaciji Jugoslavije. Pri tem se 
moramo zavedati, da je trenutno konfederativna ureditev šele 
geslo več - tudi v programih strank.kot pa dejansko vedenje, 
kaj pomeni sodobna konfederacija. Zato predlagamo: 

a) da se nemudoma začnejo strokovne priprave projekta za 
konfederativno pogodbo, 

b) da se pogodbo o konfederaciji ponudi kot novo podlago 
sožitja v Jugoslaviji in za novo ustavno ureditev in 

c) da se v primeru zavrnitve ponudbe skupščine v novi 
sestavi (po volitvah) odloči o nadaljnjih korakih 

Ker nas svet in tudi dežele, s katerimi prijateljsko sodelu- 
jemo ocenjujejo po svoje, seveda predvsem tudi skozi interes 
za lastno varnost in razvoj, predlagam, da jih o naših resnič- 
nih stiskah in namerah objektivno seznanimo. 

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS 

Na podlagi 2. odstavka 400. člena ustave Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije, 1. alinee 335. člena in prve 
alinee 2. točke 341. člena ustave Socialistične republike Slo- 
venije, prve alinee 2. točke I. razdelka 71. člena in 260. člena 
Poslovnika Skupščine SR Slovenije je Skupščina Sociali- 
stične republike Slovenije na sejah Zbora združenega dela, 
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora dne 7. marca 1990 
sprejela 

SKLEP 
k predlogu Zveznega izvršnega sveta, da se 

*ačne postopek za spremembo ustave SFRJ 
(23. januar 1990) 

k predlogu Skupščine Socialistične republike 
Bosne in Hercegovine, da se pristopi 
* spremembam ustave SFRJ (25. januar 1990) 

1. Skupščina SR Slovenije vztraja na pravici skupščin repu- 
blik in pokrajin, da dajejo soglasje k vsakemu posamičnemu 
Predlogu oziroma amandmaju za spremembo ustave SFRJ 
v vseh fazah postopka. 

2. Skupščina SR Slovenije ponovno poudarja, da bi bile 
"ujne določene spremembe ustave SFRJ, posebej tiste na 
Področju političnega sistema v smeri pluralizma in enako- 
pravnosti vseh političnih organizacij in na področju volilnega 
sistema. Spremembe na teh področjih so nujne in prioritetne; 
°rez njihove uveljavitve letošnje volitve ne bi bile v skladu 
z demokratičnimi standardi zahodnoevropskih držav. 

Spremembe na teh področjih so prioritetne in jih je 
Potrebno uveljaviti posebej v posebnem postopku, zato, da bi 
*e na spomladanskih volitvah vse politične organizacije imele 
enakopraven položaj v postopku predlaganja in določanja 
kandidatov za skupščine v republikah in pokrajinah in za 
*b°re Skupščine SFRJ. 

Spremembe v političnem in volilnem sistemu so nujne tudi 
paradi izvajanja gospodarskih reform in za izvedbo demokra- 
"cnih reform v Jugoslaviji, ki so po sprejetih kriterijih zahod- 
noevropskih držav pogoj za vključitev Jugoslavije v Svet 
tvrope. 
. 3- Skupščina SR Slovenije tudi za nov predlog Zveznega 
^vršnega sveta ugotavlja, da predlagane spremembe ustave 
^FRJ niso neposredno in v celoti v funkciji izvajanja gospo- 
darske reforme. To velja posebej za predloge, ki jih Zvezni 
*vršni svet v celoti ali smiselno enako povzema tudi v novem 
Predlogu in se nanašajo na: davčni sistemi in davčno politiko, 
lnanciranje federacije, vlogo Zveznega izvršnega sveta v izva- 

janju ekonomske politike, položaj in način odločanja 
Narodni banki Jugoslavije ter glede pooblastil Zveznih orga- 

nov za izvajanje zveznih zakonov. 
Doslej sprejete spremembe gospodarskega sistema doka- 

žejo, da ustavna dopolnila niso bila ovira za uveljavljanje 
usmeritev Zveznega izvršnega sveta na posameznih področjih 
gospodarskega sistema. Nesprejemljivo pa je, da bi se z uve- 
s h ian.iem sprememb v gospodarskem sistemu spreminjali 
sedanji odnosi v federaciji v smeri prenosa novih pristojnosti 

na zvezne organe in večje centralizacije pri sprejemanju odlo- 
čitev. 

4. Sedanje razmere v Jugoslaviji niso takšne, da bi bilo 
mogoče po hitrem postopku spreminjati odnose v Jugoslaviji. 
Skupščina SR Slovenije ne soglaša s predlogi Zveznega izvrš- 
nega sveta, s katerimi se povečujejo pristojnosti zveznih orga- 
nov. Skupščina SR Slovenije namreč meni, da je treba 
bistveno zožiti pristojnosti federacije in na novo urediti 
odnose med republikami v Jugoslaviji. Skupščina SR Slove- 
nije je v svojem sklepu že predlagala, da je potrebno začeti 
razprave o skupnih zadevah, ki jih bodo republike in pokrajini 
v skupnem interesu opravljale na ravni zvezne države in 
poudarila, da je takšne razprave treba opraviti v duhu strpno- 
sti, medsebojnega spoštovanja in sprejemanja argumentov 
brez vnaprejšnjih političnih ocen in diskvalifikacij katerega- 
koli predloga ter v rednem postopku, ko bo ustvarjena demo- 
kratična družbena klima in pripravljenost vseh za enakopra- 
ven dialog. Rezultat te razprave je lahko le nov dogovor 
republik in pokrajin o odnosih v Jugoslaviji. Tak dogovor pa 
mora zajemati vse odnose, zato nobene parcialne spremembe 
niso sprejemljive. 

Zato tudi ni sprejemljivo, da se nujne spremembe posku- 
šajo povezovati v paketno sprejemanje z drugimi predlogi, ki 
terjajo širšo razpravo, vsestransko proučitev in nov dogovor 
o odnosih v Jugoslaviji. Takšne razprave pa je mogoče pričeti 
in jih uspešno zaključiti le, če se o vsakem vprašanju razprav- 
lja in odloča posebej in vsak amandma tudi sprejema kot 
posamičen predlog. 

Zvezni izvršni svet je sicer pomembno razširil vsebino svo- 
jega predloga in vanj smiselno vključil tudi veliko pobud 
Skupščine SR Slovenije, vendar je hkrati zadržal tudi pred- 
loge, ki objektivno spreminjajo odnose v federaciji in so za 
Skupščino SR Slovenije nesprejemljivi. Ob vseh odnosih 
v Jugoslaviji je mogoče razpravljati le v postopku priprav 
novih ustav republik in Jugoslavije, in sicer po konstituiranju 
skupščin novega sklica. 

Zvezni izvršni svet se je na seji Ustavne komisije Skupščine 
SFRJ in preko svojega podpredsednika Živka Pregla na seji 
Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja jasno 
izrazil, da soglaša, da v postopku sprejemanja sprememb 
ustave SFRJ skupščine republik in pokrajin v skladu s 402. 
členom ustave SFRJ lahko dajejo soglasje k vsakemu amand- 
maju posebej in da so sprejeti le tisti amandmaji, h katerim so 
dale soglasje skupščine vseh republik in pokrajin. 

5. Skupščina SR Slovenije daje k posameznim predlogom 
naslednja stališča: 

K1. točki predloga: 
Skupščina SR Slovenije je že v sklepu z dne 11.1.1990 

soglašala z predlogi, ki so usmerjeni k odpravi prevladujoče 
vloge družbene lastnine zagotavljanju večje samostojnosti 
gospodarskih subjektov in odpravi zemljiškega maksimuma. 

1. točka novega predloga Zveznega izvršnega sveta je smi- 
selno identična s 1. točko prvotnega predloga, zato Skupš- 
čina SR Slovenije soglaša s tem predlogom za začetek 
postopka za spremembo ustave. Predlog je sicer oblikovan 
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zelo splošno, vendar pa ne vključuje posebej predlogov, ki jih 
je dala na področju sprememb gospodarskega sistema 
Skupščina SR Slovenije in se nanašajo na: svobodo in enako- 
pravnost opravljanja vseh dejavnosti ne glede na zvrst last- 
nine oziroma odpravo posebnih pogojev za samostojno 
osebno delo (III. in VIII. predlog Skupščine SR Slovenije), 
črtanje določil o možnostih začasnega omejevanja sredstev 
družbene reprodukcije v OZD oziroma njihovega obveznega 
združevanja, o sestavi delavskega sveta, o oblikovanju poseb- 
nega organa samoupravne delavske kontrole in o črtanju 
samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov (vsi iz VI. 
predloga Skupščine SR Slovenije) in glede določitve pogojev 
in načina pretvarjanja sedanjih nelastninskih skladov druž- 
bene lastnine v lastnino (3. točka III. predloga Skupščine SR 
Slovenije). Ti predlogi pa so bistveni in bi morali biti vsebina 
osnutka ustavnih amandmajev. 

Predlog v 2. odstavku 1. točke ni spremenjen, torej ni 
vključen predlog Skupščine SR Slovenije, da se odpravi zem- 
ljiški maksimum za kmete na kmetijskih in gozdnih zemljiščih. 

K 2. točki predloga: 
Ta točka predloga opredeljuje svobodo in prostovoljnost 

organiziranja na vseh področjih zadovoljevanja osebnih in 
skupnih potreb ter omogoča na teh področjih zagotavljanje 
sredstev iz proračunov družbenopolitičnih skupnosti, družbe- 
nih skladov in na druge načine. 

Predlog je v skladu s VII. predlogom Skupščine SR Slove- 
nije, zato je v načelu sprejemljiv. 

S spremembami ustave na tem' področju naj se izvede 
deregulacija, niso pa sprejemljive nobene nove pristojnosti na 
področjih zadovoljevanja skupnih in osebnih družbenih 
potreb v ustavi SFRJ in v pristojnosti Zveznih organov. Orga- 
niziranje in način zadovoljevanja osebnih in skupnih družbe- 
nih potreb urejajo republike samostojno z ustavo in zakoni; 
ustava SFRJ lahko določa le temeljna načela na tem po- 
dročju. 

K 6. točki predloga: 
Predlog opredeljuje spremembe na področju političnega 

sistema v federaciji in je v osnovi skladen s predlogi za 
začetek postopka za spremembo ustave SFRJ, ki jih je predla- 
gala Skupščina SR Slovenije, zato ga Skupščina SR Slovenije 
v osnovi podpira z naslednjimi stališči: 

3. alinea vsebuje nekoliko nejasno formulacijo o tem, da je 
nujno zajamčiti širše svoboščine ter osebne, politične in 
druge pravice človeka in občana; pri tem pa ni dovolj jasno 
navedeno, da naj bi ustavne rešitve uskladili z uveljavljenimi 
mednarodnimi akti in standardi na teh področjih. Ta predlog 
naj omogoči sprejetje sprememb ustave SFRJ v smislu pred- 
logov od XI do XX, ki jih je predlagala Skupščina SR Slovenije. 

4. alinea te točke napoveduje odpravo slehernega politič- 
nega monopola z zajamčeno svobodo političnega organizira- 
nja in drugega združevanja, z enakim položajem občanov ne 
glede na njihove politične opredelitve ter s črtanjem določb 
v temeljnih načelih in v normativnem delu, ki se nanašajo na 
položaj in vlogo družbenopolitičnih organizacij v političnem 
sistemu Ti predlogi so sprejemljivi, nesprejemljiva pa je 
napoved, da naj bi določili pooblastila federacije, da ureja 
temeljna vprašanja na področju političnega organiziranja in 
združevanja občanov, kar doslej ni bilo v pristojnosti federa- 
cije. Temeljna vprašanja na tem področju so stvar ustavnega 
in ne zakonskega urejanja. 

K 7. točki predloga: 
Predlogi, navedeni v tej točki so v osnovi sprejemljivi in 

v skladu s predlogi, ki jih je že dala Skupščina SR Slovenije. 
S temi predlogi naj se zagotovi večja neodvisnost organov 
pravosodnega sistema in uveljavlja njihova samostojnost 
glede na zakonodajno in izvršilno oblast, kar bo prispevalo 
k pravni varnosti in uveljavljanju načel civilne družbe. V okviru 
te točke predloga naj se uveljavljajo tudi XXIII. in XXIV. pred- 
log Skupščine SR Slovenije. 

6. Skupščina SR Slovenije ne soglaša s predlogi Zveznega 
izvršnega sveta s katerimi se spreminjajo odnosi v federaciji 
v škodo suverenih pravic in pristojnosti republik. 

8 

K 3. točki predloga: 
Ta točka predloga je vsebinsko identična z 1. odstavkom 3 neg 

točke prvotnega predloga zveznega izvršnega sveta |f s 

bistveno razširja pooblastila federacije na področju davčne^ dof 
sistema in davčne politike. i®ki 

Besedilo 3. točke je tako široko, da je v njegovem okvi'" do« 
mogoče uveljaviti različne predloge, tudi tiste v sme' inf| 
bistvene centralizacije davčnega sistema na ravni federacij' 'jav 
kar ni sprejemljvo. Pri tem je dodatno sporna trditev, da je ti"' 3 
enakopravnost delovnih ljudi in občanov, ki naj bi jo doseg* ,0< 
z davčnim sistemom in davčno politiko, pogoj za učinkovit n®i 
delovanje enotnega jugoslovanskega trga. Zagotavljani' voi 
delovanja enotnega jugoslovanskega trga je mogoče z oprf 

delitvijo relativne samostojnosti poslovnih subjektov, s prep"" °'i' 
vedjo monopolnega ravnanja in diskriminacije med pošlo*' 
nimi subjekti, ne pa s poenotenjem davčnega sistema gled« j>i 
tistih davkov, ki dejansko nimajo vpliva na položaj poslovnež ba 
subjekta na trgu. 

Skupščina SR Slovenije je že ob sprejemanju dopoin1' Ki 
k ustavi SFRJ v letu 1988 ocenila, da je predlog, da bi davč'1 

sistem urejala federacija, v nasprotju s temeljnim načelo!" 
ustave SFRJ, na podlagi katerega so republike in avtonom'11 'oi 
pokrajini odgovorne za lasten razvoj in za razvoj federacij6 Oc 
kot celote. Skupščina je takrat tudi ocenila, da naj se v okvir" kc 
davčnega sistema viri, vrste, zavezanci in osnove določaj" °c 
samo za subjekte, ki opravljajo gospodarsko dejavnost ozi' te 
roma za subjekte tržnega poslovanja. Razmere v zadnjem let" le 
so tako stališče Skupščine SR Slovenije le potrdile, saj ie 

prišlo do enostranskega zapiranja in blokade delovanja eno'; 
nega jugoslovanskega trga. V takih pogojih še dodatno K 

nobenih podlag za nadaljnjo centralizacijo davčnega sistem3 

in davčne politike. V takih razmerah je, ravno obratno, nujn" p, 
krepiti in uveljavljati vse prvine ekonomske suverenosti, tud1 o 
glede obveznosti republike za financiranje skupnih funkdi 0 
federacije. 

Skupščina SR Slovenije pa soglaša, da je v Jugoslaviji z 
potrebna radikalna reforma davčnega sistema in mogoča tudi p 
določena harmonizacija nekaterih elementov davčne politike ^ 
O teh vprašanjih je mogoče in treba takoj pričeti razpravo g 
V primeru soglasja skupščin vseh republik in pokrajin o sme' 
reh in konkretnih rešitvah v davčnem sistemu in davčni poli' 
tiki je ta vprašanja v skladu z veljavno ustavo mogoče uredil' 
z dogovorom republik in pokrajin. Če pa bi vsebina dogovora 
pred uveljavitvijo terjala tudi določene spremembe ustave 
SFRJ jih je mogoče uveljaviti takrat, ko bo o vsebini in reši' 
tvah davčne reforme doseženo polno soglasje. 

K 4. točki predloga: 
4. točka predloga ustreza vsebini 2., 3. in 4. odstavka 2. 

točke prvega predloga Zveznega izvršnega sveta. 
Skupščina SR Slovenije je že v svojem mnenju, sprejetem 

11.1.1990 poudarila , da bi bile takšne predlagane pristojnosti 
zvezne vlade utemeljene šele v izgrajenem tržnem sistemu 
z jasno rezmejitvijo in določitvijo pristojnosti vseh državnih 
organov do posameznih gospodaraskih subjektov, republik in 
pokrajin. Tudi v novem predlogu Zveznega izvršnega sveta ni 
dovolj izpeljana napoved iz uvodnega dela predloga, da je 
nujno, da se zmanjšujejo pooblastila državnih organov 
v skladu z deetatizacijo v ekonomiji države. To bi bilo končno 
mogoče šele takrat, ko bi bile na novo opredeljene tudi 
pristojnosti in interesi, ki jih republike in pokrajini skupno 
urejajo v Jugoslaviji. Vse to pa je mogoče uveljaviti le ot> 
celovitih spremembah, ne pa s parcialnimi spremembami 
ustave SFRJ. Menimo pa, da je mogoče določena pooblastila 
za izvajanje sprejete gospodarske reforme dati Zveznem^ 
izvršnemu svetu tudi z zakoni brez posegov v ustavo. Taka 
pooblastila bi bilo mogoče sprejeti s spremembami zakonov 
na podlagi polnega soglasja vseh skupščin republik in pokra- 
jin in le za dosledno izvajanje ciljev reforme, ki jo je predlaga' 
in začel uveljavljati Zvezni izvršni svet v tem mandatu. 

Takšne pristojnosti Narodne banke Jugoslavije bi bile lahko i 
utemeljene v razmerah, ko bi delovala pravna država in bi bile 
onemogočene različne možnosti prerazdeljevanja narodnega 
dohodka prek monetarnega, kreditnega in deviznega sistema 
Zvezni izvršni svet v svojem predlogu namreč ne precizira, da 
Narodna banka Jugoslavije v bodoče ne bi mogla več oprav- 
ljati nikakršne funkcije neposrednega ali posrednega selektiv- 

poročevalec 

L 



jfs 9a kreditiranja posameznih namenov ali panog oziroma 
-j *t°io politiko opravljati obsežno in neekonomsko prelivanje 

iek °
dka med P°sameznimi panogami, gospodarskimi sub- jf, ,j '[• bankami ali republikami in pokrajinama To pa so bile 

ei tiste funkcijie NBJ, ki so v največji meri vplivale na 
]. i;. ac'i° in našemu ekonomskemu sistemu onemogočale uve- I lavitev ekonomskih in tržnih prvin. 

I .^odstavek 4. točke v celoti ohranja vsebino 4. odstavka 2. 
% n 

ke prvotnega predloga glede nadomestitve Sveta guver- 
"if v0

ri6V Narodne banka Jugoslavije z guvernerjem, ki je odgo- 
rt da^0 ^kuPščini SFRJ. Skupčina SR Slovenije je že ocenila, Po teh predlogih razveljavlja vloga narodnih bank repu- 
' ba 'n Pokrajin, centralizira odločanje pri guvernerju Narodne 
di bi n ^u90slavije ter da republike in pokrajine na ta način ne 
m h„lnie'e V0č niti vsebinsko niti personalno povezav z Narodno 
9' baf*o Jugoslavije. 

n'j Kk 
;n -točki predloga: 

jj l0^ '°čka predloga ohranja vsebino 3. točke prvotnega pred- 
e o 2IS v nespremenjeni vsebini. Skupščina SR Slovenije je 

m kofn'la' da Predl°9. ki ukinja kotizacijo republik in pokrajin 
10 Od V'r 'inanciranja funkcij federacij, bistveno spreminja !j. t 

n°se med republikami in pokrajinama in značaj federacije 
u in 'stveno vpliva na ekonomsko suverenost republike, zato : nesprejemljiv. 
t; 
j točki predloga: 
0 ®esedilo te točke je sicer novo, po vsebini pa vključuje 
11 samezne predloge za katere je Skupščina SR Slovenije že 
ij Qri0nila' da so nesprejemljivi, ker posegajo v spremembe 

m°Sov v federaciji. 
1 ?aL,|0v° besedilo, ki govori o nujnosti poenostavitve zelo 
i pr

p'e,enega mehanizma pri zagotavljanju izvrševanja zveznih 
. ^ edpisov ter o pristojnostih Zveznega izvršnega sveta in 

q ^9ih zveznih organov v zvezi s tem, je zelo široko in omo- 
gJ-a različne mehanizme izpeljave tega predloga. Skupščina 

^ Slovenije je menila, da niso sprejemljive nove pristojnosti 
e*nih organov, ki bi spreminjale odnose med organi federa- 

I I® in organi republik in pokrajin, zato bi bile ob tem pred- 
9u nujne predhodne analize dosedanjih pooblastil Zvez- 

Poh3 '2vr^nega sveta in drugih zveznih organov na tem da bi bilo mogoče govoriti o »poenostavitvi zelo 
nih ne9a mehanizma« pri zagotavljanju izvrševanja zvez- n Predpisov. Tudi sedanjih pooblastil zvezni organi niso 
Nr6 vljali, kar se je posebej pokazalo ob srbski blokadi. 
^ sprejemljivo bi bilo na podlagi tega predloga uvajati hierar- 0 zakonov v Jugoslaviji. Glede na različno stopnjo razvito- 

■ razvoja proizvajalnih sil in drugih družbenih odnosov, bi 
liti° Za sedanje razmere v Jugoslaviji najbolj primerno oprede- sprejemanje vseh zakonov v Jugoslaviji po načelu kon- 
n: n£a in prepustiti republikam veliko samostojnost pri ureja- 
Jr konkretnih odnosov na podlagi posebnih razmer in intere- 

* v posameznih okoljih, 
jih U^'ta vPrašania zadevajo v temeljne odnose v federaciji, ki ni mogoče urejati s parcialnimi spremembami, sploh ne 

^slu večje centralizacije in pooblastil zveznih organov. 

Skupščina SR Slovenije ne sprejema smeri ustavnih spre- 
g ki jih predlaga Zvezni izvršni svet v točkah 3., 4., 5. in 
cj| Ker Pomenijo te spremembe povečanje pristojnosti federa- 
Prerti ni v sk,adu s stališči Skupščine SR Slovenije. K tem 
bon Skupščina SR Slovenije v nobeni fazi postopka ne ni, ala soglasja in ne bo sodelovala pri vsebinskem oblikova- u takih rešitev, argumentirala pa bo svoja stališča za odklo- 

en odnos do teh vprašanj. 

bod ^ ko,'kor Zvezni zbor Skupščine SFRJ ne bo sklenil, da 
SFr°i V P°stopku odločanja o soglasju k spremembam ustave 
ir, v skladu s 402. členom ustave SFRJ skupščine republik 
bej t ra'in lahko dajale soglasje k vsakemu amandmaju pose- 
aJ 

ter da bodo kot spremembe ustave SFRJ sprejeti tisti 
andmaji, h katerim bodo dale soglasje skupščine vseh 

republik in pokrajin, Skupščina SR Slovenije ne daje soglasja 
k celoti predlogov Zveznega izvršnega sveta za začetek 
postopka za spremembe ustave SFRJ. 

8. Skupščina SR Slovenije soglaša s predlogi Skupščine 
SR Bosne in Hercegovine za začetek postopka za spremembo 
ustave SFRJ. 

Skupščina SR Slovenije podpira usmeritev tega predloga, 
na podlagi katerega se bo: 

- ustvaril širši ustavni temelj za demokratično izkazovanje 
svoboščin in pravic človeka in občana (2. odstavek predloga); 

- zagotavljala pravica do svobodnega in enakopravnega 
združevanja občanov v politične organizacije in njihovo sode- 
lovanje pri volitvah in pri izvajanju oblasti v skladu z rezultati 
volitev (3. odstavek predloga); 

- zagotavljala enakopravnost občanov pri predlaganju in 
določanju kandidatov za volitve v skupščine družbenopolitič- 
nih skupnosti (4. odstavek predloga); 

- se bo republikam in pokrajinam prepustilo urejanje struk- 
ture in volitev v skupščine družbenopolitičnih skupnosti (6. 
odstavek predloga). 

Skupščina SR Slovenije tudi soglaša, da je treba izpeljati 
navedene spremembe čimprej ter na tej podlagi izpeljati voli- 
tve za skupščine druženopolitičnih skupnosti v letu 1990. 

Skupščina SR Slovenije pa ne podpira usmeritve predloga, 
da se s spremembami ustave SFRJ spremeni pristojnost 
Ustavnega sodišča Jugoslavije, da bi presojalo uveljavljanje 
svobode združevanja ter političnega in sindikalnega organizi- 
ranja, ker bi se tudi s temi spremembami poseglo v spre- 
membo odnosov v federaciji, saj so republike pristojne za 
urejanje vprašanj na področju političnega organiziranja in 
združevanja občanov. 

Skupščina SR Slovenije je bila na sejah Zbora 
združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitič- 
nega zbora dne 7. marca 1990 seznanjena s pred- 
logom Zveznega zbora Skupščine SFRJ, da naj 
skupščine republik in skupščini avtonomnih po- 
krajin dajo v smislu drugega odstavka 400. člena 
ustave SFRJ soglasje k predlogu Predsedstva 
SFRJ, da se začne postopek za spremembo usta- 
ve SFRJ s sprejetjem nove ustave do 15. marca 
1990. V zvezi s tem so zbori Skupščine SR Sloveni- 
je sprejeli naslednji 

SKLEP: 
1. Skupščina SR Slovenije v »em sestavu ne bo 

razpravljala in odločala o soglasju k predlogu Pred- 
sedstva Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije, da se začne postopek*za spremembo ustave 
SFRJ s sprejetjem nove ustave, ki ga je Zvezni zbor 
Skupščine SFRJ poslal v soglasje skupščinam re- 
publik in skupščinama avtonomnih pokrajin v smi- 
slu 2. odstavka 400. člena ustave SFRJ. 

2. Skupščina SR Slovenije priporoča skupščini 
novega sklica, da po svojem konstituiranju sama 
sprejme odločitev o načinu razprave in odločanja 
o soglasju k predlogu Predsedstva SFRJ, da se 
začne postopek za spremembo ustave SFRJ s spre- 
jetjem nove ustave. 

POPRAVEK 

V Poročevalcu št. 4, 19. 2. 1990, je v prispevku 
Celovita informacija o reševanju vprašanj odlaga- 
nja nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na str. 
30, v drugem odstavku napačna številka. Stavek 
se pravilno glasi: 
»Sproščanje radona iz najbolj aktivnega jalovišča 
Boršt znaša 1,0 Bq/m2s.« 
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SKLEP 
Zbora občin ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvi 
zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti  

o splošni ljudski obrambi. Skupščini 
publike Slovenije predlaga, da naj se 

noveliranje zveznega zakona po p° 
opravi v dveh fazah. Izvršni svet SK^f" 
ne republike Slovenije naj pripravi; 
  r\v 

Zbor občin Skupščine republike Slo- 
venije je na 52. seji dne 7. marca 1990 
obravnaval predlog za izdajo zakona 
o spremembah In dopolnitvah zakona 
o splošni ljudski obrambi in družbeni 
samozaščiti, s predlogom zakona in na 
podlagi 260. člena poslovnika Skupšči- 
ne republike Slovenije sprejel naslednji 

sklep: 
1. Izvršni svet Skupščine republike Slo- 

venije naj takoj prične s pripravo druge- 

ga dela sprememb in dopolnitev zakona 
tako, da ga bo možno sprejeti do konca 
leta 1990. Pri tem naj posebej prouči in 
ustrezno upošteva vse pripombe in tiste 
amandmaje delegatov oziroma skupin 
delegatov, ki jih v tej fazi sprememb za- 
kona ni bilo mogoče upoštevati. 
2. Skupščina republika Slovenije nalaga 
delegatom iz republike Slovenije 
v Skupščini SFRJ, da dajo pobudo za 
takojšen začetek postopka za spremem- 
bo in dopolnitev zveznega zakona 

meljitve, ki narekujejo takojšen p"", 
- '5 na. Prav tako naj Izvršni svet p^jj 

postopka za spremembo zveznega ? 
> 

predloge za najnujnejše sprememb 
dopolnitev zveznega zakona, ki 
omogočile pripravo nadaljnjih * 
memb republiškega zakona. 

SKLEP 
Zbora občin ob obravnavi osnutka zakona o himni SR Slovenije 

Zbor občin Skupščine republike Sloveni- 
je je na 52. seji dne 7. marca 1990 obrav- 
naval osnutek zakona o himni SR Slove- 
nije in na podlagi 282. člena poslovnika 
Skupščine republike Slovenije sprejel 
naslednji 

sklep: 

1. Osnutek zakona o himni SR Sloveni- 
je se sprejme. 

2.Predlog zakona pripravi Izvršni svet 
Skupščine republike Slovenije. 

3. Pri pripravi predloga zakona naj 
predlagatelj upošteva pripombe, predlo- 
ge in mnenja delovnih teles zbora in 
skupščine, pripombe skupin delegatov in 
pripombe iz razprave delegatov na seji 
zbora. 

Pri tem naj še posebej upošteva stališ- 

če medzborovske skupine delegatov, ki 
so sestavni del tega sklepa. 

Medzborovska skupina delegatov za 
proučitev pripomb in predlogov, danih 
v razpravi k osnutku zakona o himni SR 
Slovenije na sejah zborov Skupščine SR 
Slovenije se je sestala in zavzela na- 
slednja stališča in ugotovitve: 

1. Glede besedila in variante k 4. čl. 
osnutka je pretežno ševilo delegatov 
podprlo varianto k 4. členu, kar pomeni, 
da naj bi po izrecnem mnenju štirih dele- 
gatov besedilo himne sestavljale prva, 
druga in sedma kitica pesmi Franceta 
Prešerna »Zdravljica«. 

Glede na možne predloge v zadnji fazi, 
ki so že prisotni v mnenjih inštitucij, ki 

 J 

niso pooblaščeni predlagatelji, pa je5; 
pina menila, da bi morala taka var^i 
zaradi razpoznavnosti »Zdravljice« 
ponarodele pesmi začeti s prvo kitic" 

2. Glede inštrumentalne izvedbe M 
je bilo zavzeto stališče, da so tri k; 
absolutno predolge, zato naj se p'e 

gatelj do predloga zakona oprede'1 

izvedbo ene ali dveh kitic. 
3. Glede vprašanja varstva himfl®: 

bilo ugotovljeno, da ni potrebno dol®', 
posebnega pravnovarstvenega rež'1*, 
ker zanjo velja zakon o prekrških l°'i 
javni red in mir in kazenski zakon , 
Slovenije enako kot za vse državne in5i 
nije. Ob tem je bilo tudi poudarjeno ) 
strožji varstveni režimi niso potrebni' , 
gre za ponarodelo pesem, svoje P3' 
dodala tudi praksa. 

 ' 

SKLEP 
Zbora občin ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitval1 

zakona o kmetijskih zemljiščih s predlogom zakona > 

Zbor občin skupščine republike Slove- 
nije je na 52. seji dne 7. marca 1990 
obravnaval predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona 
o kmetijskih zemljiščih, s predlogom za- 
kona in na podlagi 260. člena poslovnika 
Skupščine republike Slovenije sprejel na- 

slednji 

sklep 

Zbor nalaga Izvšnemu svetu Skupščine 
republike Slovenije, da čim prej pripravi 

celovite spremembe zakona o kmetij®* 
zemljiščih. Pri celoviti reviziji naj srni5, 
no upošteva tudi pripombe in predi"!! 
ki so bili podani ob obravnavi predlo? 
za izdajo zakona o spremembah in 
polnitvah zakona o kmetijskih zemlji^' 
s predlogom zakona. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin ob obravnavi predloga zakona o varstvu 
osebnih podatkov 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na sejah 
dne 7. marca 1990 ob obravnavi predlo- 
ga zakona o varstvu osebnih podatkov 
na podlagi 260. člena poslovnika Skupš- 
čine SR Slovenije sprejela naslednji 

Sklep* 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
podpirata predlog zakona o varstvu 
osebnih podatkov in ugotavljata, da so 

z njim ustvarjeni pogoji za zagotovitev 
varstva osebnih podatkov. Ob tem pa 
ugotavljata, da bo potrebno obsežno de- 
lo za uskladitev določb predpisov, ki ure- 
jajo vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje 
zbirk podatkov ter zbiranje, obdelavo, 
shranjevanje, posredovanje in uporabo 
osebnih podatkov vsebovanih v njih, 
z določbami tega zakona. Zato je potreb- 
no takoj pristopiti k pripravljanju uskladi- 
tve teh predpisov. 

Zbor združenega dela in Zbor občin 

menita, da je potrebno ob določanj^ 
ve organizacije delovnih teles skup^ 
v novo konstituirani skupščini do)0 ^ 
delovno telo, ki bo spremljalo stanj® 
t»m nnrlrn^iii in i7\/r£0v/9nio Hnlr»i*:b * ■ tn> tem področju in izvrševanje določb 
zakona. To delovno telo je potrebno • ^ 
seznaniti z zbirkami podatkov, ki s® • 
vodijo in pregledom zakonov, ki že o" 
čajo omejitve pravic občanov. 

* Družbenopolitični zbor je na seji 7. i"*' 
1990 sprejel vsebinsko enaka stallifia. 
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. SKLEP 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora ob obravnavi 

f predloga za izdajo zakona o državni upravi z osnutkom zakona  

' Zbor združenega dela, Zbor občin in 
družbenopolitični zbor Skupščine SR 
5'ovenije so na sejah, dne 7. marca 
<990 ob obravnavi predloga za izdajo 
Jakona o državni upravi z osnutkom za- 
upna na podlagi 277. In 282. člena po- 
»'ovnika Skupščine SR Slovenije spre- 
fe,i naslednji 

Sklep 

. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da 
I® predlagatelj pripravil predlog za izdajo 
*akona o državni upravi z osnutkom za- 
gona s ciljem, da bi zakon o organizaciji 
lr) delovnem področju republiških uprav- 
nih organov in republiških organizacij 

uskladil z amandmaji od IX do LXXXIX 
k ustavi SR Slovenije do 31. marca 1990 
kot to določa 16. člen ustavnega zakona 
za izvedbo ustavnih amandmajev tX do 
LXXXIX k ustavi SR Slovenije. 

Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da 
je predlagatelj poleg tega v predloženi 
osnutek zajel tudi preureditev zakona 
o sistemu državne uprave in Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije ter o repu- 
bliških upravnih organih, pri čemer je 
izhajal iz analize dosedanjih izkušenj 
z namenom, da zagotovi pogoje za orga- 
niziranje nove organizacije republiške in 
občinske uprave, ki mora biti uspešna, 
racionalnejša in samostojna. S tem bi 
zagotovili tudi podlago za razvoj državne 

uprave v smislu javne uprave. 
Skupščina SR Slovenije sprejema 

predlog za izdajo zakona o državni upra- 
vi z osnutkom zakona. Ker se zakon spre- 
jema ob izteku mandata skupščine oziro- 
ma pred konstituiranjem nove skupščine 
in glede na številne pripombe, zlasti 
v zvezi z novo organizacijo republiške 
uprave iz drugega dela ter zakona, 
Skupščina SR Slovenije meni, da ne bi 
kazalo predloga zakona sprejeti v sesta- 
vu te skupščine. Zato naj se sprejem za- 
kona prepusti novi skupščini, ki bo lahko 
na podlagi vseh pripomb in mnenj iz do- 
sedanjih razprav ter lastne ocene potreb 
sprejela zakon, ki bo omogočal uspešno 
opravljanje nalog državne uprave. 

SKLEP 
Zbor združenega dela in Zbora občin ob obravnavi predloga za izdajo zakona 
o delavcih v državnih organih z osnutkom zakona 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine Republike Slovenije sta na 8eiah dne 8. marca 1990 ob obravnavi 
Podloga za izdajo zakona o delavcih 
v državnih organih z osnutkom zakona 
JJa podlagi 277. in 282. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije sprejela 
naslednji 

Sklep* 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
sPrejemata predlog za izdajo zakona 
° delavcih v državnih organih z osnut- 
Ko"i zakona. 

. Zbora ugotavljata, da je smotrno spre- 
Je,i zakon o delavcih v državnih organih 
j?r na ta način urediti delovna razmerja 
delavcev v državni upravi ter pravice in 
obveznosti teh delavcev, varstvo njihovih 
Pravic in sistem osebnih dohodkov, saj ta 
vprašanja terjajo specifično ureditev gle- 
de na vlogo in položaj državnih organov 
ln njihovih strokovnih služb, v katerih 

delajo ti delavci. Ob tem pa je potrebno 
zakonski predlog pripraviti tako, da bo 
zakon uredil vsa specifična vprašanja tu- 
di v tistem delu, ki se v skladu z zakonom 
o delovnih razmerjih urejajo s kolektivno 
pogodbo in samoupravnimi akti. 

Glede na to, da se odlaga sprejem 
predloga zakona o državni upravi, je po- 
trebno določbe, ki so povezane z delavci 
v državni upravi prenesti v ta zakon. 
Predlagatelj naj posebej prouči celotno 
ureditev sprejemanja na delo, disciplin- 
ske odgovornosti, prenehanja delovnega 
razmerja in varstva pravic. Pri tem zakon 
ne more izključevati pravic do sindikal- 
nega organiziranja teh delavcev in polo- 
žaj sindikata pri zaščiti njihovih pravic. 
Določbe o napredovanju je potrebno 
oblikovati tako da bo jasno, da je napredo- 
vanje odvisno od potreb in od izkazanih 
strokovnih sposobnosti. 

Vse pripombe glede višine osebnih do- 
hodkov oziroma koeficientov v posamez- 
nih skupinah delovnih mest naj predlaga- 
telj prouči ter opravi še konsultacije 

v ustrezno razširjeni komisiji Skupščine 
Republike Slovenije za volitve, imenova- 
nja in administrativne zadeve. Vrednote- 
nje posebnih pogojev in odgovornosti 
naj se uredi v posebnih predpisih, pri 
čemer je potrebno veljavne predpise pro- 
učiti, določbe v zvezi s tem pa v tem 
zakonu črtati. 

Predlagatelj naj v predlogu zakona do- 
loči tudi smiselno uporabo določb zako- 
na o delavcih v državni upravi za strokov- 
ne službe skupščin družbenopolitičnih 
skupnosti, Predsedstva Republike Slove- 
nije, Ustavnega sodišča Republike Slove- 
nije, pravosodnih organov in družbenih 
pravobranilcev samoupravljanja. 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
menita, da bi bilo smotrno sprejeti zakon 
o delavcih v državnih organih pred izte- 
kom mandata ter s tem zagotoviti ureja- 
nje delovnih razmerij delavcev v državnih 
organih. 

'Družbenolitlčnl zbor je na seji 7. marca 1990 
sprejel vsebinsko enaka stališča. 

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

MNENJE k pobudi skupin delegatov iz občine 
Radovljica, da naj se ob spomladanskih volitvah 
'zvede referendum o konfederacijski ureditvi 
Jugoslavije. 

Komisija Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja je na 
seji dne 19. februarja 1990 obravnavala pobudo skupin 

delegatov za gospodarsko področje 14. okoliš in prosvetno- 
~kulturno področje 4. okoliš iz Radovljice, ki sta jih podali na 
®eJi Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije dne 7. 
ebruarja 1990.Pobuda se glasi: 

"Ob spomladanskih volitvah naj se izvede referendum 
o konfederacijski ureditvi Jugoslavije, s čimer bi pridobili 
*hodišče za sestavo nove slovenske ustave.« 

Komisija je pobudo za referendumsko opredeljevanje 0 izhodiščih za sestavo nove slovenske ustave v načelu pod- 

prla, vendar meni, da takšno opredeljevanje ne bi bilo smo- 
trno izvesti ob spomladanskih volitvah v skupščine družbeno- 
političnih skupnosti. Priprave na volitve in angažiranje vseh 
političnih subjektov v Sloveniji v zvezi s tem ne omogočajo 
kvalitetnih priprav referenduma o vprašanjih, ki so 
pomembna za izdelavo nove ustave republike Slovenije. 

V Sloveniji je sicer dosežena velika stopnja soglasja o tem, 
da naj bi imela Slovenija v novi ustavni ureditvi konfederativni 
status. Vendar sam pojem konfederacije ni toliko razjasnjen, 
da bi bilo mogoče le na podlagi takšne opredelitve pripravljati 
izhodišča nove ustavne ureditve Slovenije in Jugoslavije, ne 
da bi se po referendumu odpirala številna vprašanja razlag in 
posledic takšne ali drugačne opredelitve. Po mnenju komisije 
bi bilo potrebno najprej izoblikovati temelje ustavne ureditve 
Slovenije in Jugoslavije ter nato posamezna vprašanja, ki bi 
bila v teh razpravah sporna, zadevajo pa temelje bodoče 
ureditve, predlagati državljanom Slovenije v referendumsko 
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odločanje. Pri temeljih ustavne ureditve Slovenije in Jugosla- 
vije gre za tako pomembna in usodna vprašanja, da jih je po 
mnenju komisije treba obravnavati po temeljitih predhodnih 
strokovnih in drugih razpravah in pripravah, ne pa v luči 
predvolilnih aktivnosti. 

Komisija zato meni, da naj se morebitni referendum o teme- 
ljih nove ustavne ureditve Slovenije in Jugoslavije izvede po 
volitvah v skupščine družbenopolitičnih skupnosti. 

MNENJE k pobudi skupine delegatov iz občine 
Trebnje glede združljivosti funkcij 
v skupščinskem sistemu. 

Komisija Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja je na 
26. seji dne 19. februarja 1990 obravnavala naslednja vpraša- 
nja skupine delegatov za Zbor občin iz občine Trebnje: 

»1. Ali so lahko predstojniki upravnih organov hkrati dele- 
gati v občinski skupščini? 

2. Ali so lahko člani Izvršnega sveta oziroma predsednik 
Izvršnega sveta hkrati tudi delegati v občinski skupščini? 

3. Ali so lahko sodniki sodišč (vprašanje se nanaša na vsa 
sodišča) hkrati tudi delegati v občinskih skupščinah?« 

Komisija je ob navedenih vprašanjih obravnavla tudi neka- 
tera druga vprašanja v zvezi z združljivostjo funkcij v skupš- 
činskem sistemu. Ob tem je potrebno poudariti, da formalno 
noben organ ni pristojen za tolmačenje določil ustave, zato 
tudi tega mnenja Komisije za ustavna vprašanja ni mogoče 
sprejeti kot uradne razlage ustavnih določb. 

Ob formalnih vprašanjih združljivosti posameznih funkcij 
v skupščinskem sistemu, ki jih določajo ustava in na tej 
podlagi posamezni zakoni, je potrebno upoštevati tudi dejan- 
ske odnose medsebojne odvisnosti in odgovornosti posamez- 
nih organov ter usmeritev, da naj bi bile zakonotvorna, izvr- 
šilna in upravno-sodna oblast čim bolj neodvisne in samo- 
stojne. 

V zvezi z navedenimi vprašanji je Komisija sprejela nasled- 
nje mnenje: 

1. Z amandmajem XXXIV k ustavi SR Slovenije je bil nado- 
meščen tudi 4. odstavek 127. člena ustave SR Slovenije, ki je 
določal, da v delavski svet ne more biti izvoljen delavec, ki je 
kot individualni poslovodni organ ali kot član poslovodnega 
organa njemu odgovoren, in tudi ne delavec, ki samostojno 
opravlja druge s statutom in z zakonom določene vodilne 
funkcije. 

Na tej podlagi torej za vse vodilne delavce ne veljajo več 
omejitve glede volitev v skupščine družbenopolitičnih skup- 
nosti. 

Na navedeno razveljavljeno odločbo se navezuje določba ■ 
odstavka 157. člena ustave SR Slovenije, ki določa, da v del« p 
gacijo organizacije združenega dela ne morejo biti izvoljef 

delavci v tej organizaciji, ki po tej ustavi ne morejo biti člaf 
delavskega sveta oziroma drugega organa upravljanja, i' 
določba sicer ni bila nadomeščena, vendar praktično ne učtf 
kuje več, ker ustava ne predvideva več omejitev glede sestaV o 
delavskega sveta. T- 

2. V zvezi z združljivostjo funkcije predstojnika upravni' 
organov z delegatom v občinski skupščini je treba izhajati« 
2. odstavka 164. člena ustave SR Slovenije, ki določa , dal' 
nezdružljiva funkcija delegata v skupščini z drugimi funkc' 
jami, določenimi z zakonom, v organih iste družbenopolitičfi' 
skupnosti. To pomeni, da mora zakon posebej določiti fun* 
cije, ki niso združljive z funkcijo delegata: za predstojnike i' 
vodilne delavce v upravnih organih so to zakoni o državi* 
upravi in o funkcionarjih v državnih organih. Komisija pred 
laga, da se ta vprašanja obravnavajo in uredijo z navedenih 
zakoni, predlogi za izdajo z osnutki teh zakonov so ravnoka' 
v proceduri. Komisija sicer meni, da z vidika krepitve sam? 
stojnosti, odgovornosti in strokovnosti državne uprave 
vodilni delavci v državni upravi ne bi smeli biti delega1 1 
v skupščini iste družbenopolitične skupnosti. 

3. Z amandmajem XXXIIX je bil razveljavljen 3. odstavek . 
178. člena ustave SR Slovenije, ki je določal, da član Izvrš- 
nega sveta ne more biti hkrati član delegacije. To pomeni, da 
z vidika ustave ni omejitev, da delegat v skupščini ne bi mog«1 

biti hkrati član Izvršnega sveta. To velja tako za nivo republik« 
kot občine in posebne družbenopolitične skupnosti. 

4. Glede združljivosti funkcije sodnikov vseh sodišč j® 
potrebno izhajati iz določil 274., 287. in 288. člena ustave SB 
Slovenije. 

274. člen ustave določa, da so sodišča pri opravljanju sodne 
funkcije neodvisna in sodijo po ustavi, zakonu in samouprav- 
nih splošnih aktih. 287. člen in 288. člen pa določata, da 
sodnik ne more opravljati službe ali dela, ki ni združljivo 
s sodniško funkcijo ter da sodnik ne more biti delega' 
v skupščini družbenopolitične skupnosti, ki ga voli. Glede na 
to da vsa sodišča , torej sodišča prve, druge in tretje stopnja 
lahko odločajo tudi na podlagi aktov skupščin občin, komisija 
meni da noben sodnik ne more biti hkrati delegat v skupščini 
katerekoli družbenopolitične skupnosti. To pa ne pomeni, da 
ne more kandidirati za mesto delegata, vendar se mora v pri- 
meru izvolitve odpovedati eni od funkcij. 

Iz skupščinske obravnave je umaknjen predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o stanovanjskem gospodarstvu  

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je na 49. seji zbora 
dne 27. 12. 1989 obravnaval pobudo Skupščine občine 
Celje, podprto v Izvršnem svetu Skupščine občine Žalec, 
za spremembo 37. člena zakona o stanovanjskem gospo- 
darstvu. 

Zbor občin je pobudo sprejel ter naložil Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije, da pripravi informacijo o proble- 
mih odkupa stanovanj v družbeni lastnini, na katere 
pobuda opozarja ter predlaga Skupščini SR Slovenije 
ustrezne ukrepe. 

Omenjeno pobudo je obravnaval tudi Zbor združenega 
dela Skupščine SR Slovenije ter sklenil, da se Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije do navedene pobude opredeli oz. 
zavzame stališče. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je celotno proble- 
matiko s tqm v zvezi predstavil v informaciji v zvezi s pro- 
blematiko odkupa stanovanj v družbeni lastnini ter predlo- 
gom ukrepov, obravnavanih na sejah zborov Skupščine 
SR Slovenije dne 7. 2. 1990. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v razdelavi ukre- 
pov na tem področju pripravil sočasno tudi predlog za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sta- 

novanjskem gospodarstvu s predlogom zakona (ESA 976), 
ki pa je bil glede na stališča, sprejeta po obravnavi zakona 
v delovnih telesih zborov in Skupščine SR Slovenije na 
predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije odložen 
iz razprave na zborih dne 7. 2. 1990. 

Po proučitvi stališč iz razprave v delovnih telesih zborov 
in Skupščine SR Slovenije, strnjenih v oceni, da kaže 
problematiko v zvezi z dopolnitvijo 37. člena zakona o sta- 
novanjskem gospodarstvu reševati v okviru celovitih spre- 
memb in dopolnitev stanovanjske zakonodaje, se je Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije odločil, da na podlagi prvega 
odstavka 275. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
umika predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o stanovanjskem gospodarstvu s predlogom 
zakona iz nadaljnje skupščinske obravnave. 

Problematiko, ki je vspodbudila oblikovanje predloga za 
dopolnitev 37. člena zakona o stanovanjskem gospodar- 
stvu, bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije vključno 
s stališči iz razprave v delovnih telesih zborov in Skupš- 
čine SR Slovenije ponovno proučil in vključil v celovite 
spremembe in dopolnitve stanovanjske zakonodaje. 
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Predlog za izdajo 

zakona o svetu za varstvo človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin s predlogom zakona (ESA 1030) 

Podpisani delegati Družbenopolitičnega zbora Skupš- 
čine republike Sloveni|e vlagamo: 

- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SVETU ZA VAR- 
STVO ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOŠ- 
ČIN, S PREDLOGOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prvega odstavka 266. člena, 267. člena in 312. člena 
Poslovnika Skupščine republike Slovenije. 

Predlagamo, da se zakon obravnava in sprejme po 

skrajšanem postopku, ker izhaja iz določb ustavnega 
zakona o ustanovitvi Sveta za varstvo človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin in mora biti v skladu z ustavnim 
zakonom sprejet do 31. marca 1990. 

Pri delu skupščinskih teles bodo sodelovali: dr. Ljubo 
Bavcon, dr. Peter Čeferin in Dušan Semolič. 
Delegati Družbenopolitičnega zbora: 
1. Dušan Semolič 
2. Jože Knez 
3. Valerija Škerbec 
4. Miran Potrč 

Ustavna podlaga 

Ustavna podlaga za izdajo zakona je 6. člen Ustavnega 
*akona za izvedbo ustavnih amandmajev XCI do XCIV k ustavi 
Socialistične republike Slovenije in o ustanovitvi Sveta za 
^arstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki določa, 
aa se do 31. marca 1990 sprejme zakon o ustanovitvi Sveta za 
Varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, s katerim se Uredijo njegove pravice in razmerja do organov in organizacij 
v republiki. 

Razlogi za izdajo zakona 

..Človekove pravice in temeljne svoboščine, predvsem pa 
Njihovo učinkovitejše varstvo so dobili v zahodnih državah že 
^alu po drugi svetovni vojni status osrednjega vprašanja, od 
Katerega razrešitve je odvisna celotna zgradba družbe. Vrto- 
9 avo hitro zrušenje vzhodnoevropskih takoimenovanih soci- 
a,ističnih državnih in družbenih sistemov v letu 1989 je to 
u9otovitev nazorno dokazalo. Spričo tega je odveč dokazo- 
vati neizogibnost prizadevanj za spoštovanje, razvoj in za 
K°likor je le mogoče učinkovito varstvo človekovih pravic tudi 
v Republiki Sloveniji. 

"ve politično burni leti 1988 in 1989 sta v Sloveniji in 
y. Jugoslaviji temeljito spremenili odnos do človekovih pravic. 
'a kategorija, ki je bila še pred dvema letoma razglašena za 
Meščansko, liberalno, antisocialistično in sploh vladajoči 
Politični ureditvi sovražno, je dobila ne le politično legitim- n°st, marveč so zaradi nje nastali tudi številni forumi za 
Varstvo človekovih pravic. V začetku tega desetletja še ilegalni 
ali samo tolerirani forumi za varstvo človekih pravic, so 
Postali od konca leta 1987 in zlasti v letu 1988 sestavni del 
Političnega sistema. Nastali so pri Socialistični zvezi delov- 
na ljudstva, ki je bila tedaj še edini možen in dopusten izraz 
objektivno že obstoječe interesne, nazorske in politične plu- 
ralnosti naše družbe. Hkrati pa so v tem času nastale tudi 
številne spontane in nevladne organizacije za varstvo člove- 
kovih pravic kot so na primer Odbor za varstvo človekovih 
Pravic, Jugoslovanska skupina Helsinške federacije za člove- 
kove pravice, slovenska skupina Amnesty International, 
°dbor za varstvo človekovih pravic na Kosovu itd. Skladno 
® tem razvojem v Sloveniji so podobne organizacije nastajale udi v drugih republikah. 

Pobudo za ustanovitev posebnega foruma za varstvo člove- 
kovih pravic v Sloveniji je dal predsednik RK SZDL Slovenije 
J°*e Smole konec leta 1987, potem, ko sta takšno pobudo za 
*vezno konferenco SZDL v sekciji za zunanjepolitična vpraša- 
jte jeseni tega leta sprožila dr. Vojin Dimitrijevič in dr. Danilo 
'urk. Spomladi leta 1988 je prof. Bavcon sprejel predsedstvo 
'akšnega foruma, ob tem pa je zahteval od vodstva SZDL 
Ugotovila za avtonomnost foruma in za njegovo pluralno 
sestavo. Predlagal je tudi naj bi takšen forum pričel delati 
naiprej kot iniciativni odbor da bi bilo mogoče preveriti mož- 
nosti za njegovo delovanje. V nekaj mesecih se je pokazalo, 
oa bo forum za varstvo človekovih pravic v Slovenii v okviru 
"DL lahko deloval avtonomno, da mu je zagotovljen nazor- 

sko in politično pluralen sestav in tako je dne 4. oktobra leta 
1988 republiška konferenca SZDL s sklepom ustanovila Svet 
za varstvo človekovih pravic in temeljnih svobščin. 

Iz priloženega poročila o delu Sveta v skoraj poldrugem letu 
je razvidno, da je bila ustanovitev Sveta utemeljena in da je 
s svojim delom opravičil svoj obstoj in pričakovanja o njego- 
vem vplivu na večjo pravno varnost ljudi v Sloveniji. Iz poro- 
čila o delu Sveta je prav tako razvidno, na katera področja je 
segala njegova dejavnost in kakšne metode je uporabljal pri 
svojem delu. Na to je tu treba opozoriti zato, ker se predlog za 
spremembo statusa Sveta in za njegovo ustanovitev z zako- 
nom, naslanja predvsem na izkušnje, ki si jih je Svet pridobil 
v preteklih malo manj kot dveh letih. 

Hitri proces preobrazbe naše družbe pa je povzročil, da je 
sprva tolerirani politični pluralizem prerastel v strankarskega. 
Spričo tega je tudi Socialistična zveza spremenila svoj status, 
postala je politična stranka, ki se bo samostojno udeležila 
prihodnjih volitev. To dejstvo je seveda za položaj Sveta 
odločilnega pomena. Svet za varstvo človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin je namreč forum, ki mora konkretne 
primere kršitev človekovih pravic in splošnejša vprašanja 
pravne varnosti ljudi na dnevni red postavljati kot nadpoli- 
tično, nadideološko in nadnacionalno vprašanje. Korpus člo- 
vekovih pravic in temeljnih svoboščin je univerzalen ne glede 
na politični, nacionalni, rasni ali kakršen koli drugačen status 
človeka in ne glede na njegovo nazorsko opredelitev. Spričo 
tega Svet ne more več delovati v okviru socialistične zveze, 
ker bi v novem nastalem položaju ne mogel več delovati po 
načelih, ki si jih je zastavil in ki jih je poskušal uveljavljati ves 
čas svojega obstoja. 

Na seji dne 16. januarja je Svet razpravljal o svojem nadalj- 
njem položaju. V razpravi je bilo več možnosti, med njimi tudi 
možnost, da se Svet odpravi. Toda ta možnost je bila soglasno 
zavrnjena, kajti člani Sveta so bili prepričani, da je Svet 
opravil pomembno delo, da si je ustvaril svoje mesto in ugled 
v slovenski družbi in da bi prav takšen svet moral delovati tudi 
v prihodnje. Izmed drugih možnosti je bila po razpravi 
soglasno sprejeta zamisel, da bi Svet postal organ SR Slove- 
nije za varstvo človekovih pravic in temelnih svoboščin, ki naj 
bi ga z zakonom ustanovila Skupščina SR Slovenije. Seveda 
pa Svet ni sam sebi namen in o svojem prihodnjem statusu ne 
more odločati sam. Svet je za zamisel o svojem novem statusu 
dobil podporo republiške konference SZDL, ki je naročila 
svojim delegatom v skupščini SR Slovenije, naj takšen pred- 
log podprejo. 

Ta nekoliko bolj obširen opis dogodkov in sprememb pri 
nas v zvezi s človekovimi pravicami je bil potreben tudi zato, 
ker dokazuje, da je ideja o varstvu človekovih pravic pri nas 
dobila domovinsko pravico in vso podporo državljanov Slove- 
nije, kakor tudi državnih organov in drugih organizacij, ki so 
s Svetom sodelovali. Spričo tega je zdaj potrebno napraviti 
naslednji korak, ki je v tem, da Slovenija, tudi v svoj državni in 
politični sistem vgradi mehanizme, ki so potrebni za učinko- 
vito varstvo človekovih pravic. Jasno je, da ni mogoče ustva- 
riti političnega sistema, v katerem ne bi prihajalo do kršitev 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Toda bistveno je, da 
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vzpostavimo sistem, v katerem bodo takšne kršitve lahko 
prišle na dan in da se bodo na njih odzivali za to pristojni 
državni organi, jih odpravljali ali preprečevali. Znano je, da so 
prav zaradi tega spoznanja v državni in politični sistem števil- 
nih držav v Evropi vgrajeni, poleg rednih in formalnih meha- 
nizmov tega varstva v okviru pravnih postopkov in sodnega 
varstva, posebne neformalne oblike varstva človekovih pravic. 
Takšni organi so znani pod skupnim pojmom »ombudsman« 
in pod različnimi imeni v številnih tujih državah. Status vsa- 
kega od teh organov je seveda različen glede na ustavno in 
upravnopolitično ureditev teh držav, vsem pa je skupno to, da 
so docela neodvisni in neformalni, da lahko obravnavajo vse, 
kar zadeva človekove pravice, vendar pa ne odločajo in ne 
ukrepajo neposredno. Ti organi opozarjajo, predlagajo, pripo- 
ročajo in kritizirajo glede konkretnih primerov kršitev člove- 
kovih pravic in glede splošnejših vprašanj pravne varnosti 
državljanov. Imajo pa ti organi pooblastilo, da zahtevajo od 
državnih organov vse potrebne informacije in dokumentacijo 
in da so jim državni organi dolžni pomagati pri delu. 

Ob tem pa je treba povedati, da očitno tudi omenjeni organi 
ne zadostujejo za zagotovitev doslednega varstva človekovih 
pravic. To je razvidno iz dejstva, da so se vse države, ki sodijo 
v okviru Sveta Evrope, podredile še pristojnosti Evropskega 
sodišča za človekove pravice, h kateremu se lahko zateče 
državjan države članice, potem ko je uporabil vse pravne poti, 
ki mu jih nudi notranje pravo njegove države. (Samo za 
ponazoritev odkar je Svet vzpostavil stik z Direkcijo za člove- 
kove pravice pri Svetu Evrope v Strasbourgu aprila 1989, je 
dobil že dve precej debeli knjigi konkretnih primerov s kate- 
rimi se je ukvarjalo Evropsko sodišče za človekove pravice). 
Poleg tega pa obstajajo v vseh evropskih državah še številne 
nevladne organizacije za varstvo človekovih pravic na naci- 
onalni ali na mednarodni ravni, ki jim očitno in kljub vsemu ne 
zmanjka dela. 

Z ustanovitvijo sveta za varstvo človekovih pravic in temelj- 
nih svoboščin z zakonom, ki ga predlagamo, bi se mreža 
institucija za to varstvo bistveno obogatila in pričakovati je 
mogoče, da bo takšna dopolnitev veljavnega formalnega 
sistema za varstvo človekovih pravic povečala pravno varnost 
državljanov Slovenije. Obstoj zdaj že kar številnih nevladnih 
organizacij za isti namen pa je seveda ne le dobrodošla, 
marveč očitno nujna dopolnitev sistema, ki naj naredi to 
varstvo bolj učinkovito. 

3. Načela zakona 

Ureditev Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin naj bi temeljila na naslednjih načelih: 

- neodvisnosti, 
- neformalnosti postopka in pooblastil, 
- dopolnilnosti sistema varstva pravic, 
- kolegialnosti, 
- dostopnosti do informacij in dokumentacije in 
- obveznega sodelovanja državnih organov. 
Načelo neodvisnosti naj bi zagotovilo popolno neodvisnost 

Sveta pri njegovem delovanju. Nihče mu ne more dajati navo- 
dil, kako naj v posameznem primeru postopa, vezan je samo 
na Ustavo RS ter na mednarodne akte s področja človekovih 
pravic. 

Postopek Sveta naj bi bil čim bolj neformalen. To naj bi mu 
zagotavljalo gibljivost, ki jo toga vezanost na formalne 
postopke ne omogoča. Poleg tega naj ne bi imel pooblastila 
neposrednega ukrepanja zoper kršitelje pravic, kar mu daje 
neformalen značaj tudi na tem področju. 

Z načelom neformalnosti postopka in pooblastil je tesno 
povezano načelo dopolnilnosti sistema varstva pravic. Kot 
povsem neformalen organ za varstvo pravic Svet ne more 
učinkovito delovati brez drugih delov sistema varstva pravic, 
ki ga sestavljajo predvsem pravni postopki za varstvo in uve- 
ljavljanje pravic ter sodni nadzor. Svet pomeni v razmerju do 
teh delov sistema njegovo dopolnitev in prispevek k njegovi 
celovitosti, nikakor pa ne vzporedni mehanizem, ki bi po 
nepotrebnem podvojeval poti varstva pravic. 

Svet naj bi deloval kot kolegialni organ, ki se oblikuje na 
mandatarski način. Gre torej za stopnjevani kolegij, kjer ima 
predsednik posebno vlogo in odgovornosti. Načelo kolegial- 
nosti naj bi zagotovilo možnosti sodelovanja pri njegovem 
delu širšemu krogu ljudi, ki se ukvarjajo s problematiko var- 

jjbud, 
W»e 

stva človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 
Svet ne more učinkovito delati brez neomejenega dostopa Brej 

do informacij in vpogleda v dokumentacije. To naj bi zagoto- nk( 
vilo načelo dostopnosti do informacij in dokumentacije, ki je P 
splošno in neomejeno, nanaša pa se seveda samo na državne K dr 
organe, javne ustanove in organizacije z javnimi pooblastili; ari 
Dopolnjuje ga načelo obveznega sodelovanja teh institucij, k' Zav 

morajo poleg informacij in dokumentacij nuditi Svetu vsa- 
kršno drugo pomoč, ki jo od njih zahteva. ^ 

4. Temeljne rešitve zakona >0
P

S°( 

Temeljni namen zakona je oblikovati posebno neformalno '®'i, 
institucijo za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboš- Pc 
čin. S sprejetjem tega zakona bi se Slovenija uvrstila v krog Pi 
tistih civiliziranih držav, ki so to demokratično pridobitev , av 
uvedle v svojo ureditev pod splošnim pojmom ombudsman. . c 
Predlagana ureditev seveda ne more biti trajne narave, ker je 0' 
treba to institucijo najprej preizkusiti v življenju ter jo dopol- * 
njeno uvrstiti v temelje ustavne ureditve. Podobno pot je ^ 
prehodila Avstrija, ki jo je v sedemdesetih letih najprej uredila 
z začasnim zakonom, nato pa jo je še pred iztekom njegovega F 
trajanja uvrstila kot sedmo poglavje v svojo ustavo. 

Temeljne rešitve zakona so že razvidne iz njegovih načel. 
Svet je neodvisen kolegialni organ, ki je posebej ustanovljen < 
za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Predmet I 
njegovega varstva so razmerja med državo in državljani, tako 
da ne posega v zasebno sfero, v kateri bi se lahko iz varuha ? 
državljanov prelevil v nov organ nadzora. V tej svoji lastnosti 
se bistveno razlikuje od dosedanjih družbenih pravobranilcev ^ 
samoupravljanja, ki so jih nekateri opredeljevali kot speci- ~ 
fične ombudsmane. r 

Svet ustanovi Skupščina republike Slovenije, ki voli nje- 
nega predsednika, na njegov predlog pa tudi podpredsednika v 
in člane Sveta. Njihov mandat je vezan na mandat skupščine, 
pri čemer ponovitev mandata ni omejena. To rešitev pogosto 
najdemo v primerjalnih ureditvah tega področja. Izvira iz 
dejstva, da mora biti ombudsman ugleden borec za človekove 
pravice, ki uživa zaupanje vseh političnih strank. Ker nima 
neposrednih oblastnih pooblastil, tudi ni nevarnosti, da bi 
s ponavljanjem mandata prišlo do uzurpacije oblasti. Na drugi 
strani pa ta institucija brez lastnega ugleda in ugleda svojih 
članov sploh ne more uspešno delovati, ker je ob odsotnosti 
neposrednih pooblastil ugled njeno najbolj učinkovito orožje. 

Delovno področje sveta je zelo široko. Obravnava lahko 
vsako kršitev pravic, ki so jo storili državni organi, javne 
ustanove ali organizacije z javnimi pooblastili. V teh razmerjih 
lahko obravnava tudi kršitev morale, torej kršitev pravil, ki 
nimajo pravne narave. To je ena njegovih posebnih odlik, ki 
omogoča varstvo tudi v tistih primerih, ki se izmikajo nadzoru 
v okviru klasičnih formalnih oblik varstva pravic. 

Poleg obravnavanja kršitev individualnih pravic obravnava 
Svet tudi širša vprašanja varstva pravic, ki so pomembna za 
pravno varnost državljanov. V ta okvir sodijo tudi vprašanja, ki 
se nanašajo na zlorabo oblasti in družbene moči. 

Ob vsem tem je postavljena logična omejitev delovnega 
področja Sveta. Ne more obravnavati zadev, o katerih so 
v teku sodni ali drugi pravni postopki, ker bi prišlo do podvo- 
jevanja rednih pravnih poti ter do izgube njegovega neformal- 
nega značaja. Ta omejitev pa ne velja za primere zavlačevanja 
postopkov ter za tiste postopke, pri katerih je prišlo do očitne 
zlorabe oblasti. 

Svet nima neposrednih pooblastil za ukrepanje proti storil- 
cem, ampak lahko samo opozarja, predlaga in priporoča ter 
daje v zvezi s tem pobude pristojnim organom. Ti se po teh 
pobudah niso dolžni ravnati, vendar pa morajo Svet obvestiti, 
kaj so v zvezi z njegovo pobudo ukrenili oziroma zakaj so jo 
zavrnili, če tega ne storijo, obvesti Svet o tem Skupščino 
republike Slovenije in javnost. 

Zakon posebej ureja letno poročilo Sveta skupščini. V njem 
lahko poimensko navaja kršitelje pravic, na drugi strani pa 
prikazuje splošne probleme na področju varstva pravic. 
Skupščina sprejema to poročilo na plenarnem zasedanju in 
sprejme na njegovi podlagti priporočila in sklepe. Poročilo 
Sveta je tako osrednji dogodek pri obravnavanju varstva pra- 
vic v republiki, sam dokument pa bi moral biti eden temeljnih 
virov za izboljšanje situacije na tem področju. 

Z omenjenim je povezana pravica Sveta, da lahko daje 
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0fli6xe za spremembo zakonodaje in pobude ustavnemu 
j5o '

u za oceno ustavnosti in zakonitosti posameznih pred- 

'to- ftnk* dostoPa d0 informacij in dokumentacij Svet ne more ' |' in 
K°vito opravljati svoje funkcije. Glede na to ima neome- 

' ' ji Pravico dostopa do vseh informacij in vseh dokumenta- 
tili 1 ya 

avni organi pa dolžnost, da mu to omogočijo. Pravila 
ki 'rja Van'u ,ainosti seveda pri tem zavezujejo člane Sveta, 

'»m ' or9ani morajo nuditi Svetu tudi vsakršno drugo 
»dev ' ^ '° 0(1 ni'h zahfeva, upravni delavci pa se morajo 
lost

a,i njegovemu vabilu in po potrebi sodelovati v njegovem 
p'°Pku, pri tem pa niso dolžni obtoževati same sebe. 
osebnost delovanja Sveta je njegov povsem neformalen 

i0li 0Pek. Prične ga na lastno pobudo ali na pobudo kogar- 
l ie 

1 neodvisno od tega, ali je predlagatelj s kršitvijo pravice 
)0Duredno Prizadet, tako da uvajamo pri tem t. i. actio 

•v rav Na dru9' strani pa uživa Svet popolno diskrecijsko ' Odlolf0 9'ede obravnavanja pobude, tako da svobodno 
e io b 0 lem' ali bo P°budo obravnaval in v kakšnem obsegu ■ nika° obravnaval. Zavezan je edino v določbo, da mora pobud- 

® obvestiti o svoji odločitvi. 
individualnih pravic izdaja Svet ugotovitve, ki jih 

neDr z opozorilom, predlogom ali priporočilom, kako naj se 
tve | ^''nosti odpravijo, pošlje pristojnim organom. Ugotovi- 

Kan ob'avi tudi v sredstvih javnega obveščanja, 
i |9r obravnava zadeve širšega pomena za varstvo pravic 

fluifio sprejema Svet sklepe in priporočila ter jih posre- 
ročn ^uPžčini in drugim pristojnim organom. Sklepi in pripo- 
saJ

a Se praviloma objavijo, tako da so od tega izvzeti v bistvu 
i*riit° ,ist' sklepi in priporočila, katerih objava bi pomenila ev pravil o tajnosti. 

Svet ima posebno pristojnost v razmerju do ustanov, v kate- 
rih je omejena svoboda gibanja, kot so zapori, psihiatrične 
bolnišnice ipd. Pri teh ustanovah ima pravico do njihovega 
pregleda, če je podan utemeljen sum, da je prišlo do kršitve 
pravic. Po svojih ugotovitvah izda poročilo, ki ga pošlje 
organu, ki izvaja nadzorstvo nad temi ustanovami, ta pa ga 
mora v roku enega meseca obvestiti, kaj je ukrenil v zvezi 
z njegovimi ugotovitvami. 

Svet ima svojo strokovno službo, ki jo vodi sekretar Sveta. 
Strokovna služba izvaja strokovne in administrativne naloge 
za Svet ter pomaga njegovim članom pri njihovem delu. 
Sredstva za delovanje Sveta zagotavlja Republika Slovenija. 

Zaradi kontinuitete dela na področju varstva pravic in 
temeljnih svoboščin prehodna določba zakona ureja začasno 
ureditev Sveta, ki naj bi trajala do konstituiranja nove Skupš- 
čine. V tem času naj bi naloge Sveta opravljal Svet za varstvo 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki ga je 4. oktobra 
1988 ustanovila RK SZDL. Ta svet je že dosedaj uspešno 
deloval na tem področju, tako da bo lahko učinkovito zapolnil 
vrzel do konstituiranja nove Skupščine. 

5. Finančne posledice zakona 

Sprejem zakona ne bo povzročil pomembnejšega poveča- 
nja stroškov. Defo članov Sveta je neprofesionalno, zagotoviti 
bo treba samo sredstva za osebne dohodke strokovne službe, 
pri čemer bi se lahko delavci strokovne službe zagotovili 
z ustrezno prerazporeditvijo upravnih delavcev. Vsekakor pa 
je varstvo pravic takšna vrednota, za uveljavitev katere ne bi 
moglo biti ovira neznatno povečanje števila upravnih de- 
lavcev. 

^edlog zakona 

2^vetu za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin 

■ Splošne določbe 

1.člen 

'lov Ka^on ustanavlja in ureja delovanje Sveta za varstvo ekovih pravic in temeljnih svoboščin. 

2. člen 

ne^f' 'e Pri svojem delu neodvisen in samostojen. Nihče mu 
•pgOre dajati smernic in navodil za njegovo delo. 

nar ?®'in' okv'ri delovanja Sveta so določbe ustave in med- 
Sv°bošč Pravn'b akt°v 0 človekovih pravicah in temeljnih 

t 
3. člen 

Dron6' 'e kolegijski organ, ki ga sestavljajo predsednik, pod- 
pOsednik in člani Sveta, 

na redsednika Sveta voli in razrešuje Skupščina R Slovenije 
Sv Predl°g Predsedstva Slovenije. Podpredsednika in člane 
Dr 'a voli in razrešuje Skupščina R Slovenije na pčredlog 

m dnika Sveta. p0 
andat predsednika Sveta je vezan na mandat skupščine. 
zteku mandata je lahko ponovno izvoljen, 

dat n^at Podpredsednika in članov Sveta je vezan na man- 
'*voijeedSedn'ka Sve,a- Po 'zteku mandata so lahko ponovno 

"■ Naloge Sveta 

4. člen 

ki ni61-'3^0 obravnava vsakršno kršitev pravic posameznika, 
cjja " 

10 'e storil državni organ, javna ustanova ter organiza- 
Sv Pooblastili pri izvrševanju teh pooblastil, v ra iahko obravnava tudi kršitve dobrih običajev in morale 

,e9a čle^ med Posamezn'ki in organizacijami iz 1. odstavka 

5. člen 
Svet obravnava tudi širša vprašanja, ki so pomembna za 

pravno varnost državljanov, zlasti pa zlorabe oblasti in druž- 
bene moči. 

. 6. člen 
Svet praviloma ne obravnava zadev, o katerih so v teku 

sodni ali drugi pravni postopki, razen če gre za zavlačevanje 
postopka ali izjemoma če gre za očitno zlorabo oblasti. 

III. Pristojnosti in pooblastila Sveta 

7. člen 
Svet opozarja, obvešča, predlaga in priporoča, nima pa 

neposrednih pooblastil za ukrepanje zoper kršitelje človeko- 
vih pravic. 

Državni organi, javne ustanove in organizacije z javnimi 
pooblastili se niso dolžni ravnati po pobudi Sveta, vendar mu 
morajo najkasneje v roku enega meseca sporočiti, kaj so 
v zvezi z njegovo pobudo storili. 

Svet lahko o ugotovljenih kršitvah pravic in o njihovih 
storilcih obvešča njihove predstojnike ali pristojne organe in 
jim predlaga ukrepe zoper storilce. 

Če organi iz 2. in 3. odstavka tega člena Svetu ne odgovo- 
rijo v predpisanem roku ali ne sprejmejo njegovih pobud, 
lahko Svet obvesti o tem Skupščino R Slovenije in javnost. 

8. člen 
Svet poda Skupščini R Slovenije letno poročilo o svojem 

delu in o svojih ugotovitvah o stopnji spoštovanja človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin ter o pravni varnosti državljanov 
v R Sloveniji in SFRJ Jugoslaviji. 

Skupščina razpravlja o poročilu na plenarnem zasedanju 
vseh zborov ter sprejme na njegovi podlagi stališča in sklepe. 

9. člen 
Svet lahko da Skupščini R Slovenije pobudo za spremembo 

zakonodaje, ki se nanaša na varstvo človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin. 

Svet lahko da pobudo Ustavnemu sodišču Slovenije naj 
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obravnava skladnost posameznih pravnih predpisov, ki se 
nanašajo na človekove pravice in svoboščine, z Ustavo R Slo- 
venije in mednarodnimi pravnimi akti s tega področja. 

10. člen 
Svet ima dostop do vseh informacij ter pravico do vpogleda 

v vsako dokumentacijo iz pristojnosti R Slovenije, ne glede na 
stopnjo njihove tajnosti. Splošni predpisi o varovanju tajnosti 
obvezujejo Svet in njegove člane. 

Organizacije iz 2. odstavka 7. člena tega zakona so dolžne 
omogočiti Svetu dostop do informacij in dokumentacij iz 1. 
odstavka tega člena, kakor mu tudi nuditi vsakršno drugo 
pomoč, ki jo Svet od njih zahteva. 

Delavci v državnih organih se morajo odzvati vabilu Sveta 
za sodelovanje v njegovem postopku ter po potrebi dajati 
izjave, tolmačenja, poročila ter opravljati druga dejanja, ki jih 
od njih zahteva. Svet pri tem spoštuje načelo, da nihče ni 
dolžan samega sebe obtoževati. 

IV. Postopek 
11. člen 

Svet prične obravnavati posamezne kršitve človekovih pra- 
vic ali širša vprašanja pravne varnosti državljanov na lastno 
pobudo ali na pobudo posameznikov, političnih organizacij in 
društev. 

Pobudo za pričetek postopka da lahko vsakdo, ne glede na 
to, ali je zaradi kršitve človekovih pravic neposredno prizadet. 
Svet ni vezan na pobudo in na njen obseg in zato prosto 
presoja, ali bo pobudo vzel v obravnavo in v kakšnem obsegu 
jo bo obravnaval. 

12. člen 
Po izvedenem postoku sprejme Svet ugotovitev o kršitvi 

individualnih pravic, ali pa pobudo zavrne. O svoji odločitvi 
obvesti pobudnika. 

Ugotovitev o kršitvi pravic vsebuje podatke o stvari, pri 
kateri je prišlo do kršitve, storilce tega dejanja ter predlagane 
ukrepe. 

Ugotovitve o kršitvi pravic pošlje Svet pristojnim organom 
z opozorilom, predlogom ali priporočilom. Svet lahko svoje 
ugotovitve in stališča objavi v sredstvih javnega obveščanja. 

13. člen 
Kadar obravnava Svet širša vprašanja s področja varstva 

pravic sprejema sklepe in priporočila, ki jih posreduje Skupš- 

čini in drugim pristojnim organom. Sklepi in priporočila 
praviloma objavijo v sredstvih javnega obveščanja. 

14. člen 
Svet lahko opravi tudi pregled kazenskih poboljševal^ 

zavodov ali drugih ustanov z omejeno svobodo gibanja, če* 
podani razlogi za sum o kršitvah človekovih pravic v takš"' 
ustanovah. 

Svet ima pravico do vstopa v vse prostore in njihoveS* 
pregleda v ustanovah iz prejšnega odstavka tega člena. 

Po opravljenem pregledu sprejme Svet poročilo, ki 9' 
pošlje organu, ki izvaja nadzorstvo nad navedenimi ustaflf 

vami. Nadzorstveni organ mora Svet obvestiti najkasn«)' 
v roku enega meseca, kaj je ukrenil v zvezi z ugotovitva" 
Sveta. 

15. člen 
Podrobnejši način svojega dela določi Svet s svojim pošlo' 

nikom. 

V. Organizacija Sveta 

16. člen 
Svet ima sekretarja in strokovno službo. Sekretar je vodi' 

strokovne službe. 
Svet lahko zaprosi za sodelovanje strokovne in znanstven' 

delavce s področij, ki jih zajema delom Sveta. 
Finančne in materialne pogoje za delo Sveta zagotavD' 

Slovenije. 

VI. Prehodna določba 

17. člen 
Do konstituiranja nove Skupščine opravlja delo Sveta '2 

tega zakona Svet za varstvo človekovih pravic in temeljni 
svoboščin, ki ga je dne 4. oktobra 1988 ustanovila RK SZDL 

18. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem list11 

Republike Slovenije. 

PREDLOG ZA IZDAJO 

zakona o razvojno zaposlitvenem skladu s predlogom 

zakona (ESA 1024) 

USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA: 

V 3. točki amandmaja XXXII k Ustavi Republike Slovenije je 
določeno, da družbenopolitične skupnosti lahko ustanavljajo 
Sklade za financiranje določenih razvojnih in drugih skupnih 
družbenih potreb; da se sklad ustanovi z zakonom ali odlo- 
kom, ki temelji na zakonu; s tem zakonom ali odlokom določi 
način upravljanja in poslovanja s skladom in da skupščina 
družbenopolitične skupnosti, ki ustanovi sklad, nadzoruje 
njegovo delo in poslovanje. 

V tretjem odstavku 1. točke amandmaja XXXII k Ustavi 
Republike Slovenije je določeno, da družbenopolitične skup- 
nosti lahko uporabljajo sredstva proračuna tudi za uresniče- 
vanje razvojne politike, določene v njihovih družbenih planih, 
v skladu z zakonom pa tudi za financiranje določenih skupin 
družbenih potreb. 

V 1. točki amandmaja LXV k ustavi Republike Slovenije je 
določeno, da se smejo pod pogoji določenimi z zakonom, 
sredstva republiškega proračuna uporabljati tudi za uresniče- 
vanje razvojne politike, določene v družbenem planu Repu- 

blike Slovenije, za določene skupne družbene potrebe in Z0 

potrebe gospodarske infrastrukture. 
V drugem odstavku 1. točke amandmaja LXXVI k usta''' 

Republike Slovenije se določa, da Zveza sindikatov lahko 
predlaga zakon v zvezi s socialno ekonomskimi pravicah 
delavcev. 

V 201. členu ustave Republike Slovenije je zajamčena pra; 
vica do dela in določeno, da so družbeno politične skupnost' 
dolžne ustvarjati čedalje ugodnejše pogoje za uresničevanj® 
pravice do dela. 

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA: 

Temeljni cilji gospodarske reforme in nove razvojne strate* 
gije so spreminjanje in odpravljanje zaostale gospodarske 
strukture in izgradnja sodobnega in dinamičnega gospodar- 
stva, ki bo temeljilo na ekonomskih zakonitostih in načelih 
tržne ekonomije in ki bo sposobno prilagoditi se zahtevan1 

tržišča. Stabilen in dinamičen razvoj gospodarstva in družbe 
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"aspioh zahteva bistvene spremembe v odnosu do oz. upo- rabi enega bistvenih proizvodnih tvorcev - dela oz. znanja, ki 
"tora postati nujni in neločljivi del razvojne politike. 

Za preteklo obdobje je značilno ekstenzivno zaposlovanje 
K°t posledica podcenjenosti dela in znanja, prepočasnih 
strukturnih sprememb v gospodarstvu ter slabi izkoriščenosti 
*nanja strokovnih kadrov, ki se ob tehnološkem in tržnem 
^ostajanju ter neustrezni motiviranosti niso mogli dovolj 
Uveljaviti kot eden izmed temeljnih dejavnikov družbenoeko- 
nomskega razvoja. 

V zadnjem obdobju se v izredno zgoščenem obsegu kažejo 
,endence odpravljanja podzaposlenosti - tudi pojavi nezako- 
^'ega odpuščanja delavcev, sklepanje delovnega razmerja za 
a°ločen čas tudi že z zaposlenimi delavci - ni pa razvitih 
Podlag za nove oziroma drugačne oblike zaposlovanja. Prav 
'ako so podjetja oz. organizacije zaprla vrata novemu zapo- 
siovanju. 

Posledica tega so tudi gibanja na področju zaposlovanja in 
*aPoslenosti, ki kažejo naslednje značilnosti: 

- število zaposlenih je v Sloveniji v letu dni manjše za 11 
^56; 
., ~ število brezposlenih je v 1989 porastla za 34 %, tako da je 
™|o na koncu leta 1989 33.796 brezposelnih oseb, od tega 
'0.004 iskalcev prve zaposlitve; 

~ stopnja relativne brezposelnosti skokovito narašča v zad- 
letih (leta 1987 je bila 1.75%, leta 1988 2.48% in leta 1989 

3-32%) 
med nezaposlenimi je 19.930 oseb mlajših od 27 let ali 

- kvalifikacijska struktura nezaposlenih oseb je višja kot 
?aPoslenih - skoraj 6% iskalcev zaposlitve ima višješolsko 
'Zobrazbo ali več; 
. ~ strokovne ocene podzaposlenosti opozarjajo, da se 
la,entna brezposelnost giblje med 90.000 in 100.000 delavcev; 

~ v letu 1989 je bilo na preusposabljanju 13.859 presežnih 
oelavcev, kar predstavlja 100% rast glede na leto 1988; za leto 
'990 so podjetja skupnostim za zaposlovanje prijavila preko 

000 presežnih delavcev; 
~ povečuje se število stečajev in redne likvidacije podjetij in 

število podjetij, ki imajo blokirane žiro-račune in jim grozi 
stečaj. 

Problemov brezposelnosti in podzaposlenosti ni mogoče 
^Sevati le z ukrepi, ki so danes prisotni v organizirani zapo- 
siovalni sferi, če sočasno niso ustvarjene materialne podlage, 

zagotavljajo optimalno absorpcijo kadrovskega potenciala. 
* sedanjem obdobju pa je nujno zagotoviti sredstva za pospe- Seno produktivno zaposlovanje. 

Zaposlovanje je nujni sestavni del razvojne politike. Cilji 
*aPoslovalne politike v tržnem gospodarstvu so naslednji; 

1 produktivna oziroma racionalna zaposlenost na ravni 
Podjetja in optimalno (polna) zaposlenost delovno sposob- 
ne9a prebivalstva. 

2 ustvarjanje zadostne akumulacije in njeno usmerjanje za 
°dpiranje novih delovnih mest in za ustrezno usposabljanje. 

3- zagotavljanje primerne ravni gmotne .in socialne varnosti 
Dr®zposlenim. 

Kljub nekaterim sprejetim ukrepom in kljub temu, da se 
Pr|pravlja nova celovita delovnopravna zakonodaja (zakon 
o delovnih razmerjih, zakon o zaposlovanju in zavarovanju za 
Primer brezposlenosti, spremembe zakonodaje s področja 
'hvalidsko pokojninskega zavarovanja), se problemi na 
Področju zaposlovanja in podzaposlenosti ne bodo zmanjšali, 
oe hkrati ne pride do bistvenih kvalitativnih sprememb v raz- 

0ini politiki, njenih ciljih in ukrepih. 
Razvojna politika in njeni ukrepi morajo biti usmerjeni 

^.ustvarjanju pogojev za odpiranje novih delovnih mest. S tem Dl Pospešili prezaposlovanje že zaposlenih in zaposlovanje 
9eneracijskega priliva na donosnih delovnih mestih. Tak pri- 
stop k razvoju zaposlovanja bi ohranjal oz. razbremenil tiste 
Pr°grame, ki imajo dolgoročno perspektivo in kjer so dane 
Podlage za povečanje učinkovitosti oz. donosnosti kot traj- nejše podlage za ohranjanje delovnih mest. 

Dosedanji ukrepi razvojne politike ne dajejo zadovoljivih 
ezultatov, zlasti ni ukrepov aktivne zaposlovalne politike, 
erneljilj so predvsem na presoji investicijskih kriterijev, niso 

P3 zagotovili bistvenih strukturnih premikov. Marsikateri 
Pokončan projekt odstopa od napovedi v investicijskem ela- 
boratu, nekateri pa so celo v izgubi. Tudi učinki »razvojnega 

dinarja«, ki so pozitivni zlasti na področju drobnega gospo- 
darstva, niso bistveno vplivali na povečanje zaposlovanja. 

Po sedanjem zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposlenosti, pa tudi po osnutku novega, so možni 
ukrepi na področju odpiranja novih delovnih mest do višine 
kapitalizirane vrednosti denarnega nadomestila. Kapitalizi- 
rano denarno nadomestilo lahko prejme posameznik v pri- 
meru, če ga vloži v novo delovno angažiranje ali podjetje, če 
na tej podlagi zagotovi zaposlitev osebam, ki so uveljavile 
pravico do denarnega nadomestila. Niti sama višina kapitalizi- 
ranega nadomestila, niti možnost, da ga uporabi podjetje, ne 
omogoča trajnejšega varovanja delovnega mesta, zlasti če 
upoštevamo podatek, da celoletna sredstva za te namene 
lahko izčrpata dve večji podjetji. 

Nujno je torej zagotoviti aktivno, finančno podprto politiko 
ustvarjanja novih delovnih mest preko posebnega sklada 
- razvojno zaposlovalnega sklada. 

NAČELA, NA KATERIH BO TEMELJIL ZAKON IN 
CILJI, KI JIH ŽELIMO DOSEČI: 

Zakon temelji na naslednjih načelih in uresničitvi naslednjih 
ciljev: 

- družbenopolitična skupnost je dolžna ustvarjati pogoje 
za uresničevanje pravice do dela; * 

- aktivna zaposlovalna politika je sestavni del razvojne 
strategije in z ukrepi razvojne politike je treba zagotoviti 
finančno podporo ustvarjanju novih delovnih mest; 

- z zakonom se dajo podlage za ustanovitev razvojno 
- zaposlitvenega sklada, ki ima predvsem razvojno funkcijo 
- pospeševanja odpiranja delovnih mest na donosnih progra- 
mih in s tem odpiranje možnosti za prezaposlovanje zaposle- 
nih delavcev in zaposlovanje generacijskega priliva; 

- sklad ustanovi Skupščina Republike Slovenije in opravlja 
nadzor nad njegovim delovanjem; 

- k skladu lahko kot soustanovitelji pristopijo zainteresi- 
rane organizacije in skupnosti; 

- z zakonom se določi status sklada, organi upravljanj 
sklada, viri sredstev sklada, dejavnost sklada. 

- zakon mora dati podlage, da se z odloki lahko ustanovijo 
razvojno-zaposlovalni skladi za eno ali več občin. 

POGLAVITNE REŠITVE 

1. Skupščina Republike Slovenije ustanovi razvojno 
- zaposlitveni sklad, kot posebno finančno institucijo, 
s ciljem pospeševanja odpiranja novih delovnih mest. 

2. Dejavnost sklada je: kreditiranje in sofinanciranje podjetij 
za odpiranje novih delovnih mest pri projektih, ki so podprti 
z razvojnega vidika, dajanje poroštva podjetjem za najemanje 
kreditov za programe, ki ustvarjajo nova delovna mesta, sti- 
muliranje priprave novih delovnih programov, regresiranje in 
subvencioniranje določenih stroškov ob odpiranju novih 
delovnih mest oz. za določeno obdobje po začetku obratova- 
nja. Do sprejetja novega družbenega plana sklad opravlja tudi 
naloge, ki izhajajo iz zakona o kriterijih za usmerjanje sred- 
stev za prestrukturiranje gospodarstva. 

3. Sklad je pravna oseba, ima svoj statut, ki opredeljuje 
kriterije uporabe sredstev in ga potrdi Skupščina Republike 
Slovenije. 

4. Sklad ima upravni odbor, ki ga na predlog izvršnega 
sveta imenuje skupščina SR Slovenije; 

5. Viri sredstev s katerimi gospodari in upravlja sklad so: 
sredstva iz razpisanega javnega posojila, t.i. razvojni dinar; 
del sredstev od odprodaje družbenega premoženja; v sklad se 
preusmeri republiški davek na osebne dohodke in davek za 
delo preko polnega delovnega časa, ki se v skladu z zakonom 
ne všteva v pokojninsko osnovo; drugi viri (po ukinitvi sploš- 
nega prometnega davka za financiranje JLA se del davka 
v višini 1% preusmeri v sklad). 

6. Javni nadzor nad skladom opravlja Skupščina Republike 
Slovenije. 

7. Strokovna dela za potrebe sklada opravlja pooblaščena 
banka (ki bo dala najugodnejšo ponudbo) po pogodbi. 

8. Sredstva za strokovno administrativna dela za potrebe 
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sklada se zagotavljajo iz republiškega proračuna. 

FINANČNA IN DRUGA SREDSTVA: 
Potrebna finančna sredstva za uresničevanje predlaganega 

zakona se bodo zagotavljala preko ustreznih zakonov. Iz 

njihove vsebine so razvidni viri in način zbiranja. Del prora- 
čunskih sredstev se tudi preusmerja v sklad. 

Predlagane rešitve ne povečujejo materialnih obveznosti 
republiškega proračuna iznad že predvidenih in predvidoma 
ne zahtevajo dodatnega zaposlovanja v republiški upravi. 

PREDLOG ZAKONA 

o ustanovitvi razvojno zaposlitvenega sklada 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Zaradi zagotavljanja novih zaposlitvenih možnosti z odpira- 

njem novih delovnih mest, se v Republiki Sloveniji ustanovi 
razvojno zaposlitveni sklad. 

2. člen 
Razvojno zaposlitveni sklad je pravna oseba s pravicami in 

obveznostmi, ki jih določata zakon in statut sklada.Statut 
. sklada sprejme Skupščina Republike Slovenije. 

3. člen 
K skladu lahko kot soustanovitelji pristopijo zainteresirane 

organizacije in skupnosti. 
Soustanovitelji sodelujejo pri upravljanju sklada v razmerju 

z vloženimi sredstvi. 
Statut sklada podrobneje določi pogoje za soustanovitelj- 

stvo. 

4. člen 
Razvojno zaposlitveni sklad lahko ustanovi tudi skupščina 

družbenopolitične skupnosti z odlokom. 
Skladi iz prejšnjega odstavka se praviloma ustanavljajo za 

več občin oziroma za posebno družbenopolitično skupnost. 

II. SREDSTVA SKLADA 

5. člen 
Sredstva razvojno zaposlitvenega sklada predstavljajo sred- 

stva javnega posojila, del sredstev od odprodaje družbenega 
premoženja, del obresti na depozite družbenopolitičnih skup- 
nosti, sredstva proračuna in drugi viri. 

Skupščina Republike Slovenije na predlog izvršnega sveta 
določi in zagotovi sredstva za začetek poslovanja sklada in 
natančneje opredeli vire sredstev sklada ter njihov obseg. 

6. člen 
Sredstva sklada se uporabljajo za: 
- kreditiranje programov novih delovnih mest, 
- sofinanciranje projektov novih delovnih mest, 
- subvencioniranje in regresiranje določenih stroškov ob 

odpiranju novih delovnih mest, 
- druge namene, ki spodbujajo odpiranje novih delovnih 

mest. 
Sredstva sklada se dajejo z obveznostjo vračila, za delno 

obveznostjo vračila in brez obveznosti vračila. 

7. člen 
Za sredstva sklada se lahko potegujejo organizacije oz. 

delodejalci, ki: 
- imajo izdelan razvojno - zaposlitveni program, ki zago- 

tavlja nova delovna mesta, 
- ki izvajajo projekte odpiranja novih delovnih mest. 
Sredstva sklada ne morejo pridobiti organizacije oz.deloda- 

jalci, ki so v preteklih treh letih odpuščali delavce razen, če ni 
šlo za zmanjšanje obsega proizvodnje oziroma poslovanja. 

8. člen 
Prednost pri pridobivanju sredstev imajo oraganizacije oz. 

delodajalci, ki: 

- zagotovijo večje število produktivnih delovnih mest; 
- zagotovijo večjo donosnost; 

- zagotavljajo zaposlovanje delavcev z višjo kvalifikacijsko 
strukturo; 

- zaposlujejo delovne invalide. 

9. člen 
S statutom sklada se podrobneje določijo pogoji za upo- 

rabo sredstev sklada ter kriteriji za delno oziroma celotno 
oprostitev vračila sredstev. 

10. člen 
Sredstva sklada se uporabljajo na podlagi njegovega 

finančnega načrta. 
Finančni načrt, zaključni račun in poročilo o poslovanju 

sklada sprejme Skupščina Republike Slovenije. 

11. člen 
Finančni načrt vsebuje zlasti: 

1. obseg sredstev potrebnih za delovanje sklada, 
2. razporeditev sredstev za posamične namene, 
3. največji obseg sredstev brez obveznosti vračila 
4. višino sredstev potrebnih za delovanje sklada. 
V finančnem načrtu se posebej izkažejo sredstva soustano- 

viteljev. 

III: ORGANI SKLADA: 

12. člen 
Poslovanje sklada vodi upravni odbor, ki šteje sedem naj- 

več pa enajst članov. 
Sedem članov upravnega odbora imenuje Skupščina Repu- 

blike Slovenije na predlog Izvršnega Sveta Republike Slove- 
nije, med njimi tudi predstavnike gospodarske zbornice, sin- 
dikata ter strokovne delavce s področja zaposlovanja. 

Ostale štiri člane imenujejo soustanovitelji glede na ustano- 
vitveni delež. 

S statutom sklada se določijo pogoji, način in postopek 
imenovanja predstavnikov soustanoviteljev v upravni odbor. 

13. člen 
Upravni odbor zlasti: 
1. sprejema delovni program sklada, 
2. sprejema ukrepe za uresničevanje finančnega načrta 

sklada, 
3. dodeljuje sredstva na podlagi opredeljenih kriterijev, 
4. obravnava uporabo sredstev in ugotavlja njihovo namen- 

sko porabo, 
5. sprejema odločitve o vračilu sredstev, če ta niso bila 

porabljena v skladu z namenom oz. niso dala predvidenih 
rezultatov. 

6. poroča o uresničenanju nalog sklada ter o njegovem 
poslovanju, 

7. opravlja druge naloge v skladu s statutom. 

14. člen 
Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta. 

IV. NADZOR NAD POSLOVANJEM SKLADA 

15. člen 
Sklad ima nadzorni odbor, ki šteje pet članov. 
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Člani nadzornega odbora morajo biti strokovno usposob- 
ili za opravljanje nadzorno-finančne funkcije. 
. Člane nadzornega odbora imenuje Skupščina Republike 
S|°venije. 

16. člen 
Nadzorni odbor zlasti: 
1- nadzira uporabo pogojev, načinov in kriterijev za porabo 

Sredstev sklada, 
2. nadzira uporabo sredstev sklada pri uporabnikih sredstev 

v 'asu črpanja teh sredstev in po zaključku projekta, 
3- predlaga ukrepe za odpravo pomanjkljivosti oz. nezako- 

nitosti, 
4 poroča Skupščini Republike Slovenije o izvrševanju nad- 

ene funkcije. 

17. člen 
Nadzorni odbor lahko opravlja nadzorno funkcijo nepo- 

Sredno ali pa angažira specializirane revizijske zavode. 

V- STROKOVNO ADMINISTRATIVNO DELO ZA 
sklad 

18. člen 
Strokovna dela za sklad opravlja poslovna banka, ki zago- 

ni strokovnjake za obravnavo predlogov, najugodnejši tret- 
^an sredstev sklada in trajnejšo vezavo lastnih sredstev 
v skladu. 

Medsebojna razmerja med skladom in poslovno banko se Uredijo s pogodbo. 

19. člen 
Administrativna dela za sklad in njegove organe opravlja 

sekretariat za delo. 
(VARIANTA: poslovna banka, ki opravlja strokovna dela za 

sklad) 

20. člen 
Sredstva za strokovno delo se v prvih treh letih delovanja 

sklada zagotavljajo iz republiškega proračuna, nato pa iz 
sredstev sklada. 

Sredstva za administrativno delo sklada in sredstva za delo 
njegovih organov zagotavlja republiški proračun. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

21. člen 
Razvojno zaposlitveni sklad Republike Slovenije začne 

z delovanjem v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

22. člen 
Izvršni Svet Skupščine Republike Slovenije je dolžan pred- 

ložiti Skupščini kadrovske predloge v enem mesecu po uve- 
ljavitvi tega zakona, predlog finančnega načrta za letošnje 
leto pa po dveh mesecih od uveljavitve tega zakona. 

23.. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV: 

Zakon o ustanovitvi razvojno zaposlitvenega sklada omo- 
ustanovitev razvojno zaposlitvenega sklada Republike 

Slovenije. S tem skladom se zagotavljajo pogoji za odpiranje n°vih delovnih mest in aktivno vpliva na povečanje števila 
*aPoslenih. 

Zakon daje tudi pravno podlago za ustanovitev razvojno 
**Poslitvenih skladov v občinah oz. posebnih družbenopoli- 
"enih skupnostih. 

Sklad je pravna oseba in ima statut, s katerim se podrob- 
ne opredeli način njegovega delovanja. Statut sprejme 
rePubliška skupščina. K skladu lahko kot soustanovitelji pri- s'opij0 zainteresirane organizacije in skupnosti. 

Razvojno zaposlitveni sklad razpolaga s sredstvi javnega 
Posojila, z delom sredstev od odprodaje družbenega premo- 6r>ja, z delom obresti na depozite družbenopolitičnih skup- 
nosti, s sredstvi iz proračuna in drugimi viri. Drugi viri so 
'ahko: prenos republiškega davka na dsebne dohodke 
v sklad, davek na delo preko polnega delovnega časa, ki se 
v skladu z zakonom ne ušteva v pokojninsko osnovo, in del 
Prometnega davka za financiranje JLA po njegovi ukinitvi, 
^redstva za začetek poslovanja zagotovi republiška skupš- 
čina . 

Sredstva sklada se uporabljajo predvsem za kreditiranje, 
financiranje, subvencioniranje in regresiranje programa novih delovnih mest. Sredstva so vračljiva, delno vračljiva in 
Jj®povratna. Podrobni pogoji za uporabo sredstev in za nji- 
hovo vračilo se določijo s statutom. 

Možnost pridobitve sredstev imajo organizacije oz. deloda- 
|a'c', ki imajo izdelan razvojno zaposlitveni program, ki zago- 
tavljajo nova delovna mesta in organizacije, ki izvajajo pro- 
lokte novih delovnih mest. Sredstev sklada pa ne morejo 
Pridobiti organizacije oz. delodajalci, ki so v preteklih treh e,ih odpuščali delavce, razen če ni šlo za zmanjšanje obsega 
Proizvodnje oz. obsega poslovanja. 

Prednost pri pridobivanju sredstev je pogojena z zagotovi- 
jo večjega števila delovnih mest, večje donosnosti, zagoto- 
vitvijo zaposlovanja delavcev z višjo kvalifikacijsko strukturo 
lr> zagotovitvijo zaposlovanja invalidov. 

Sredstva se uporabljajo na podlagi finančnega načrta, ki 
vsebuje zlasti obseg sredstev potrebnih za delovanje sklada, 
njihovo razporeditev, zgornji obseg sredstev brez obveznosti 
vračila ter višino sredstev za delovanje sklada. V finančnem 
načrtu so posebej izkazana sredstva soustanoviteljev. 

Finančni načrt, zakjučni račun in poročilo o delovanju sklada 
sprejme Skupščina Republike Slovenije. 

Poslovanje sklada vodi upravni odbor. Upravni odbor šteje 
najmanj sedem in največ enajst članov. Sedem članov ime- 
nuje skupščina na predlog Izvršnega sveta Skupščine Repu- 
blike Slovenije. V sestavi upravnega odbora morajo biti tudi 
predstavnik gospodarske zbornice, sindikatov ter strokovnih 
delavcev za področje zaposlovanja. Ostali člani upravnega 
odbora so imenovani s strani soustanoviteljev, kriterije in 
merila za njihovo imenovanje se določijo s statutom. Pri tem 
bo potrebno upoštevati višino sredstev, ki jih vložijo v sklad. 
Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta. 

Naloge upravnega odbora izhajajo iz zakona oz. odloka ter 
statuta. Upravni odbor predvsem sprejema delovni program 
sklada, sprejema sklepe za uresničevanje finančnega načrta, 
dodeljuje sredstva in obravnava njihovo uporabo, sprejema 
odločitve o višini sredstev, poročila o uresničevanju nalog ter 
o poslovanju sklada. 

Nadzor nad poslovanjem sklada opravlja nadzorni odbor, ki 
šteje pet članov. Člane nadzornega odbora imenuje Skupš- 
čina Republike Slovenije. Člani morajo biti ustrezno stro- 
kovno usposobljeni. 

V okviru nadzorne funkcije nadzorni odbor predvsem nad- 
zira uporabo pogojev, načinov, kriterijev za porabo sredstev; 
uporabo sredstev pri uporabnikih; predlaga ukrepe za 
odpravo pomanjkljivosti oz. nezakonitosti ter poroča Skupš- 
čini Republike Slovenije o izvrševanju nadzorne funkcije. 
Nadzorni odbor se lahko poveže z ustreznimi specializiranimi 
revizijskimi zavodi. 

Strokovna dela za sklad opravlja ustrezna poslovna banka. 
Razmerja med skladom in poslovno banko se uredijo 
s pogodbo. Administrativna dela za sklad in njegove organe 
opravlja sekretariat za delo ali poslovna banka, ki opravlja 
strokovna dela (variantni predlog). Verjetno je smiselno 
opravljanje obeh funkcij poveriti isti ustanovi. 

Sredstva za strokovno delo se v prvih treh letih delovanja 
sklada zagotovijo iz republiškega proračuna, pozneje pa iz 
sredstev sklada. Sredstva za administrativna dela pa zagotovi 
proračun. 

Viri sredstev za delovanje sklada so znani in nekateri že 
vpeljani, zato začne razvojno zaposlitveni sklad z delovanjem 
v treh mesecih po uveljavitvi zakona. 
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PREDLOG ZA IZDAJO 

zakona o RTV Slovenije s predlogom zakona (ESA 1025) 
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Komisija za informiranje Skupščine republike Slovenije 
je na svoji seji, dne 6. 3. 1990 določila besedilo. 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O RTV SLOVE- 
NIJA S PREDLOGOM ZAKONA, 
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi prvega odstavka 
266., 267. in 312. člena poslovnika Skupščine republike 
Slovenije. 

Komisija za informiranje predlaga Skupščini republike 
Slovenije, da sprejme predlog za izdajo zakona skupaj 
s predlogom zakona po skrajšanem postopku in v skraj- 
šanem roku zaradi naslednjih razlogov: 

Čimprejšnje sprejetje predlaganega zakona bo odpra- 
vilo nejasnosti in pravne praznine pri uresničevanju 
ustanoviteljskih pravic, dolžnosti in odgovornosti do RTV 
Ljubljana, ki so posledica spremembe SZDL ustanovite- 
ljice RTV Ljubljana v Socialistično zvezo. S predlaganim 
zakonom se predlagajo manj zahtevne spremembe in 
dopolnitve in manj zahtevne uskladitve dosedanje 
zakonske opredelitve vloge in nalog RTV Ljubljana ter 
financiranje njene dejavnosti. Vlogo, naloge in posebno- 
sti financiranja dejavnosti RTV Ljubljana je doslej urejal 

zakon o javnem obveščanju v posebnem poglavju 
(64-67 člen). 

S predlaganim zakonom se vloga in naloge RTV Ljub- 
ljana le še podrobneje razčlenjujejo, sistem financiranja 
se ne spreminja, zaenkrat tudi ne organiziranost RTV 
Ljubljana, nosilec uresničevanja posebnega družbe- 
nega interesa oziroma s tem povezanih pravic in poobla- 
stil postaja Skupščina namesto Republiške konference 
socialistične zveze. 

Komisija je obravnavala tudi predlog za izdajo zakona 
o javnem podjetju »ODDAJNIKI IN ZVEZE« z osnutkom 
zakona, ki ga predlagajo delegati ZSMS v Družbenopoli- 
tičnem zboru Skupščine republike Slovenije ter sprejela 
stališče, da navedeni predlog predlaga v obravnavo 
v nadaljnjem postopku, ko se bo oblikovala celovita 
podoba tega področja. 

Pri delu skupščinskih teles bosta sodelavala: 
- Črtomir MESARIČ, predsednik Komisije za informi- 

ranje Skupščine republike Slovenije 
- Rado ROTER, podpredsednik Komisije za informira- 

nje Skupščine republike Slovenije. 

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona so določbe 
3. in 5. točke amandmaja XIV k ustavi SRS, 
po katerih: 

- DPS lahko ustanovi podjetje ali drugo organizacijo, če je 
opravljanje dejavnosti te organizacije nenadomestljiv pogoj 
za življenje in delo občanov ali za delo drugih organizacij na 
določenem območju ali če je to nujno za delo organov te 
DPS; 

- se posebni družbeni interes pri opravljanju dejavnosti ali 
zadev posebnega družbenega pomena v skladu z njihovo 
naravo in posebnostmi zagotavlja s tem, da se lahko določijo 
posebni pogoji in način opravljanja takšnih dejavnosti ali 
zadev, soodločanje uporabnikov, ustanoviteljev in organov 
DPS ter uveljavljanje nadzora; 

- zakon lahko predpiše posebne pogoje in način imenova- 
nja in razrešitve ter posebne pravice in dolžnosti poslovod- 
nega organa v organizacijah, katerih dejavnost je nenado- 
mestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali za delo drugih 
organizacij na določenem območju. 

II. Ocena stanja ter razlogi za izdajo zakona 

1. Zakon o javnem obveščanju (Ur. list SRS, št. 2/86, 42/89) 
ureja ustanavljanje in upravljanje časopisnih radijskih in tele- 
vizijskih organizacij, način oblikovanja in vlogo organov za 
zagotavljanje družbenega vpliva na javna glasila, družbeno- 
ekonomske odnose na področju javnega obveščanja ter ime- 
novanje in razreševanje poslovodnih organov glavnih in 
odgovornih urednikov in urednikov. 

V poglavju »Radijski in televizijski programi« posebej opre- 
deljuje: programsko funkcijo RTV Ljubljana (64. člen: RTV 
Ljubljana ustvarja in oddaja radijske in televizijske programe, 
ki so skupnega pomena za delovne ljudi in občane v SR 
Sloveniji, za slovensko narodnostno skupnost v zamejstvu, 
delavce na začasnem delu v tujini, izseljence ter za italijansko 
in madžarsko narodnost v SR Sloveniji. Pri ustvarjanju pro- 
gramov iz prejšnjega odstavka sodelujejo tudi druge radijske 
in televizijske organizacije v SR Sloveniji. Medsebojna raz- 
merja pri ustvarjanju in oddajanju teh programov se urejajo 
med RTV Ljubljana in drugimi radijskimi in televizijskimi orga- 
nizacijami s samoupravnimi sporazumi); vlogo RTV Ljubljana 
na področju sistema zvez (prvi odstavek 65. člena: RTV Ljub- 
ljana opravlja naloge v zvezi z izgradnjo in vzdrževanjem 
radijskih in televizijskih objektov, naprav in opreme, ki so 
namenjeni za prenos in oddajanje radijskih in televizijskih 
programov, ter usklajuje razvoj tehnične baze vseh radijskih 

in televizijskih organizacij na območju republike v skladu 
z zakonom) ter opredeljuje namembnost RTV naročnine 
(drugi odstavek 66. člena: Imetnik radijskega in televizijskega 
sprejemnika na območju SR Slovenije, ki lahko sprejema 
program RTV Ljubljana ali druge radijske ali televizijske orga- 
nizacije v SFRJ, mora plačevati radijsko in televizijsko naroč- 
nino RTV Ljubljana. Višino radijske in televizijske naročnine 
določa organ upravljana RTV Ljubljana. Sredstva, pridobljena 
z radijsko in televizijsko naročnino, se uporabljajo za ustvarja- 
nje in oddajanje radijskih in televizijskih programov iz prvega 
odstavka 64. člena tega zakona). 

2. Na področju javnega obveščanja je v skladu z veljavno 
zakonodajo' veliko število časopisnih, radijskih, televizijskih 
DO in javnih glasil ustanovila socialistična zveza delovnega 
ljudstva Slovenije. Ustavni amandmaji so bistveno spremenili 
položaj in vlogo SZDL, Zveze komunistov in drugih DPO 
z določitvijo pravice do svobodnega političnega združevanja 
ter z odpravo posebne vloge SZDL v sistemu javnega obveš- 
čanja, kot tudi z odpravo pravice in dolžnosti DPO, da sodelu- 
jejo pri odločanju v organih upravljanja in drugih organih 
organizacij, ki opravljajo dejavnost posebnega družbenega 
interesa pri opravljanju teh dejavnosti. 

3. Delegat v DPZ Skupščine SRS Dušan Semolič je zaradi 
preobrazbe socialistične zveze in glede na pomen, ki ga ima 
v slovenskem informativnem prostoru RTV Ljubljana, dal 
pobudo za izdajo zakona, s katerim bi naj na novo uredili 
položaj, vlogo, cilje, programske usmeritve, organe upravlja- 
nja ipd., kar je sedaj, v skladu z ZJO, podrobneje urejeno 
z aktom o ureditvi ustanoviteljskih razmerij med DO RTV 
Ljubljana in RK SZDL Slovenije z dne 13. maja 1986. 

Zakon naj bi bil hkrati ustanovitveni akt RTV Slovenija, 
s čemer bi zagotovili, da njen položaj in delovanje ne bi bila 
odvisna od posameznih političnih subjektov, ampak bi jo 
organizirali v interesu vseh državljanov Slovenije. Z zakonom 
naj bi torej RTV zagotovili tisto avtonomnost in samostojnost, 
ki jo glede na svoj pomen in specifičnosti potrebuje ter 
poseben družbeni in nacionalni pomen RTV dejavnosti, pri 
katerih gre za izrazito javno funkcijo. 

4. Izvršni svet Skupščine SRS je na svoji 217. seji dne 22. 
februarja letos obravnaval pobudo in menil, da je pobuda 
delegata utemeljena in ima v celoti oporo v razlogih, na katere 
se opira predlog za izdajo zakona o spremembah določb 
zakonov, ki določajo pooblastilo in naloge DPO, s predlogom 
zakona, ki ga je IS že predložil Skupščini SRS (Poročevalec 
Skupščine SRS, št. 3, 8. 2. 1990). 
1) Poročilo o uresničevanju ZJO je obravnavala Skupičina SRS 
oktobra 1988. 
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''•Cilji zakona in poglavitne rešitve 

"l !■ 2 zakonom naj bi formalno zagotovili legimiteto in konti- 
£"®to delovanja RTV Ljubljana pri opravljanju njenih dose- 
Hlih programskih funkcij najširšega javnega oz. nacional- 

I Pomena na ta način, da bi prenesli dosedanje pravice, 
I . v®znosti in odgovornosti RK SZDL Slovenije do DO RTV 
ith' iana in njenih programov oz. uresničevanje teh pravic in 

' ^e*nosti na Skupščino SRS, oz. na Skupščino RTV. 
j. Pravnoorganizacijskem in programskem smislu zakon 
, aia iz sedanjega stanja, katerega spreminjanja pa naj ne bi 
f 6Prečeval pa tudi ne prejudiciral sprememb oz. rešitev, ki 
-l^0 oblikovane v nadaljnjih razpravah o smotrni reorganiza- 
J'RTV Slovenija, v razpravah o spremembah (tudi zakon- 
RcJc' na področju radiodifuzije, v skladu s sklepi Skupščine oz. v razpravah o spremembah in dopolnitvah zakona 

!®vnem obveščanju, 
bni *a^onom naj bi uredili le tista vprašanja, ki jih je nujno I,? et>no urediti za uresničitev pobude (tč. 3); v nasprotnem 
[j "fieru bi prišlo do pravne praznine in motenj v procesih 
javljanja in vodenja organizacije. 

lahl na amandma XIV. tč. 3 k ustavi SRS, ki določa, da [ iko ops ustanovi podjetje ali organizacijo, če je opravljanje 
n nejavnosti nenadomestljivi pogoj za življenje in delo obča- 
ni ali delo organizacij na določenem področju ali če je to 
J.llo za delo organov te DPS, zakon opredeljuje RTV Slove- 

la kot javno organizacijo, t.j. kot organizacijo, ki opravlja 
u
Pecifično javno dejavnost, v organiziranosti, financiranju in 
Pravljenju te organizacije se prepletajo elementi, ki so sicer 

, ačiini za posamezne vrste podjetij in za javne ustanove 
R>.v°de). Poseben problem pri normativnem urejanju statusa 
L v Ljubljana pa povzročajo tudi pomanjkljiva oz. še ne 
0 okrožena pravna ureditev »javnega sektorja« (zakon 
1 Zavodih še ni sprejet) ter tudi ne še urejena in nejasna 
t 

s,ninska razmerja. Glede na to, da področje javnega obveš- 
4
ania urejata zvezni zakon o temeljih sistema javnega obveš- 

oh'a (°Pomba: pripravlja se nov zakon) in zakon o javnem 
jj^eščanju je Zakon o RTV Slovenija v razmerju do obeh 

aK°nov posebni zakon (lex specialis), ki nekatera vprašanja eia drugače, spričo javnega značaja dejavnosti, večje raci- 
"a|nosti in učinkovitosti uveljavljanja posebnega družbe- 
na interesa oz. vpliva javnosti, ki naj bo kar najbolj: 

p,"" konkretiziran, uravnotežen izraz najširšega interesa in 
Uralnega javnega življenja; 

j ~ smotrno izpeljan in učinkovit instrumentarij za varovanje 
§1 bene in profesionalne, nadstrankarske avtonomije RTV 
n 

0Ver>ija na eni strani ter za uveljavljanje javnega vpliva in ne 
azadnje tudi odgovornosti republike oz. njene Skupščine na 
u9i strani; zgolj odgovornosti, obveznosti za zagotavljanje 
aterialnih pogojev, brez možnosti vplivanja, namreč ni. 

j Prenosom javnega pooblastila glede RTV naročnine in 
u9irni oblikami zagotavljanje materialnih pogojev pa je 
^združljivo povezana možnost neposrednega vpliva na 

j0rabo oz. nadzora nad porabo sredstev; vpliv in nadzor pa 
j a utemeljena predvsem z naravo in pomenom dejavnosti, ki 

(bo) rtv Slovenija opravljala (1 a). 
^ Navedeno torej pomeni, da - če ta zakon ne bo določal 
Zak9aČe ~ veliai° tudi za RTV Slovenija splošni predpisi oz. K°ni, ki urejajo ali se nanašajo tudi na področje javnega 

veščanja (zakon o temeljih sistema JO, ZJO, zakon o kultur- 
it^H^tniških dejavnostih in posredovanju kulturnih vrednot 

2 zakonom naj bi spremenili naziv RTV Ljubljana v RTV 
re°Ven''a spričo pomena njene dejavnosti za celotno območje 

Publike oz. opravljanja tkim. nacionalne funkcije na 
Področju RTV. 
r 'r.zakonom naj bi opredelili temeljne cilje in dejavnost javne 
in t 0c"'uzne organizacije RTV Slovenija, ki opravljaradijsko 'Revizijsko dejavnost (ta je opredeljena v zakonu o javnem 
. veščanju kot ena izmed dejavnosti javnega obveščanja, ki 
n Posebnega družbenega pomena) in druge dejavnosti (kot 
kuh ^u!,urnoumetniško dejavnost in dejavnost posredovanja 
nih Hfn'h vrednot) zaradi zadovoljevanja z zakonom določe- 
Po |dru*ben'h potreb. Zakon naj bi tudi posebej določil, da 
dQ? avitni namen opravljanja teh dejavnosti ni pridobivanje 

P'čka, oz. da gre za tkim. neprofitno organizacijo, 
da *akon°™ nai b' opredelili kot temeljne cilje RTV Slovenija, d Prispeva k vsestranski obveščenosti in rasti kulturne ravni, 

vzpodbuja slovensko ustvarjalnost, uresničuje z ustavo dolo- 
čene funkcije na področju obveščanja narodnosti ter sezna- 
nja domačo in tujo javnost z dogajanji v SRS. Te cilje RTV 
Slovenija uresničuje predvsem z ustvarjanjem in oddajanjem 
RTV programov, ki so skupnega pomena za vse prebivalce 
Slovenije (z informativnimi, kulturnimi, izobraževalnimi in raz- 
vedrilnimi vsebinami) pa tudi programe, namenjene določe- 
nim ciljnim skupinam, ožji javnosti (npr. specializirane kmetij- 
ske oddaje, posebne oddaje za slepe in slabovidne, za tuje 
turiste, itd.), s posredovajem in vključevanjem RTV progra- 
mov iz Slovenije v programe drugih radiodifuznih organizacij 
v SFRJ in tujini in njihovih programov v programe RTV Slove- 
nije ter z zagotavljanjem vidnosti in slišnosti programov v Slo- 
veniji in zamejstvu. 

Ob tem kaže poudariti, da tkim. nacionalni programi niso 
samo tisti programi, ki jih ustvarja RTV Slovenija sama, tem- 
več tudi programi oz. oddaje drugih radijskih in TV organiza- 
cij v Sloveniji in tudi posameznih produkcijskih skupin itd., ki 
jih pod enakimi pogoji, to je, če izpolnjujejo normative, ki jih 
skladno s tem zakonom sprejme skupščina RTV Slovenija, 
vključuje in oddaja RTV Slovenija. 

- Z zakonom tudi ne bi preprečili tej organizaciji opravlja- 
nja drugih dejavnosti, ki ne sodijo v okvir tkim. nacionalnih 
funkcij, predpisali pa bi, da se dobiček, ki ga ustvarja s temi 
dejavnostmi, uporablja za financiranje temeljnih dejavnosti 
oz. nalog; 

- Z zakonom naj bi omejili obseg ekonomsko-propagand- 
nih sporočil v tkim. nacionalnih programih na največ 20% 
programskega časa, kar je v skladu z usmeritvami držav 
Evropske skupnosti za področje radiodifuzije. Gre za značil- 
nost, ki razmejuje javne RTV ustanove od zasebnih, komerci- 
alnih, za katere takšna omejitev obsega oglasov ne velja; 

- Zakon naj bi določal, da RTV Slovenija pridobiva doho- 
dek z RTV naročnino, ki jo plačuje RTV Slovenija vsak imetnik 
radijskega in TV sprejemnika na območju SRS, ki lahko spre- 
jema (vsaj en) program RTV Slovenija ali druge radiodifuzne 
organizacije v Jugoslaviji, s prihodki iz svoje dejavnosti ter na 
drugi podlagi, določeni z zakonom ali pogodbo. Pripomi- 
njamo, da s tem zakonom ne bi spreminjali rešitev, vezanih na 
RTV naročnino; problemi, na katere se že dalj časa opozarja 
pa terjajo v prihodnje rešitve, ki bodo omogočale učinkovito 
funkcioniranje sistema obračunavanja in pobiranja naroč- 
nine. V ta namen bo oblikovana posebna strokovna skupina, 
ki bo pripravila predloge za odpravo ugotovljenih pomanjklji- 
vosti. 

- Posebej je predvideno tudi uresničevanje ustavne in 
zakonske obveznost (2. odst. 7. člena ZJO), da SR Slovenija 
zagotavlja pogoje in dodatna (t.j. poleg naročnine) sredstva 
za narodnostne programe ter obveznost republike, da zago- 
tavlja sredstva za izgradjo objektov, naprav in opreme, ki so 
namenjeni prenosu in oddajanju programov, v skladu s sred- 
njeročnim planom SRS. 

Spričo pomena te dejavnosti in visokih stroškov za izgrad- 
njo oddajniško-pretvornega omrežja je SRS že doslej, na 
podlagi posebnega zakona o združevanju dela sredstev druž- 
bene reprodukcije za gospodarsko infrastrukturo v letih 
1987-1990, v skladu s planom SRS, sofinancirala izgradnjo 
ključnih infrastrukturnih objektov na področju radiodifuzije. 
Pripominjamo, da je bil v razpravah v skupščini SRS o Poro- 
čilu o uresničeveanju ZJO v načelu podprt predlog, naj repu- 
blika tudi v prihodnje sofinancira izgradnjo teh objektov; 

- Organ upravl|anja RTV Slovenija je skupščina, ki jo 
sestavljajo delegati delavcev in delegati družbene skupnosti; 
v določenih zadevah je, skladno z amandmajem XIV, tč. 5, 
predvideno soodločanje delegatov ustanovitelja, uporabnikov 
in organov DPS (delegatov družbene skupnosti). Ker je zakon 
hkrati akt o ustanovitvi, je potrebno, upoštevaje ZJO, določiti 
tudi sestavo Skupščine; zakon v zvezi s tem predvideva, da 
šestnajst delegatov družbene skupnosti imenuje Skupščina 
neposredno, upoštevaje pri tem zastopanost političnih strank 
v skupščini, šest pa posebno posvetovalno telo - Svet poslu- 
šalcev in gledalcev, v katerem so zastopani predstavniki vseh 
občin v Sloveniji; osem delegatov in delegante (npr. GZS, 
SAZU, Univerza, d(uštva, itd.) s področja kulture, znanosti, 
vzgoje in izobraževanja, telesne kulture, zdravstva in social- 
nega varstva, gospodarstva in drugih področij naj bi določila 
Skupščina SRS s svojim aktom. Zakon posebej predvideva, da 
k predlogu srednjeročnega razvojnega plana RTV Slovenija in 
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daje soglasje republiška skupščina; gre za najpomembnejši 
planski akt organizacije, ki je bistven sestavni del sistema 
radiodifuzije v Sloveniji in je zato potreben konsenz najširše 
družbe. Še posebej pa bi morali v srednjeročnem planu SRS 
nameniti pozornost vprašanju razvoja celotnega sistema 
radiodifuzije v Sloveniji, s katerim naj bi preprečili nenačrten 
in nesmotrn razvoj radiodifuzije v SRS, pretirano komerciali- 
zacijo ter neracionalno razpolaganje s frekvencami, katerih 
število je omejeno. 

- Glede imenovanja poslovodnega organa, glavnega in 
odgovornega urednika ter urednikov in članov programskega 
sveta se, za razliko od rešitev iz zakona o javnem obveščanju 
in v skladu z amandmajem XIV, tč. 5, predlagajo spremembe 
postopka imenovanja in sicer: poslovodni organ in glavnega 
urednika RTV programa naj bi imenovala in razreševala 
Skupščina RTV Slovenija, ob kvalificirani (dvotretjinski) večini 
delegatov v vsaki skupini delegatov Skupščine RTV in na 
podlagi javnega razpisa; odgovornega urednika RTV progra- 
mov naj bi imenovala Skupščina RTV Slovenija na predlog 
glavnega urednika, urednike pa organ, določen s statutom, na 
predlog glavnega in odgovornega urednika; 

- Programski svet naj bi za razliko od veljavnega ZJO, po 
katerem ga imenuje ustanovitelj, imenovala skupščina RTV 
Slovenija sama. Pristojnosti sveta bi ostale tudi v prihodnje 
takšne, kot jih opredeljuje ZJO; 

- V skladu z amandmajem XIV, tč. 5, ki v dejavnostih 
posebnega družbenega pomena predvideva uveljavljanje 
nadzora, naj bi se v RTV Slovenija ustanovil nadzorni odbor, 
ki bi spremljal in nadziral poslovanje te organizacije in s svo- 
jimi ugotovitvami seznanjal Skupščino RTV Slovenija in repu- 
bliško skupščino; 

- Z zakonom naj bi uveljavili tudi publicitetno načelo, to 
obveznost objavljanja poslovnih poročil in zaključnega ,l 

čuna; 
- Glede na status javne organizacije, ki opravlja dejavno5 p 

posebnega družbenega pomena, naj bi k statusnim sprerne^ nje 
bam (t.j. delitvi, pripojitvi in spojitvi) in spremembah dejav^ nai 
sti (zmanjševanju ali povečevanju obsega temeljne dejavfl0' in! 
sti) dajala soglasje republiška skupščina, s čemer bi bil za"a niz 
rovan tudi interes širše skupnosti glede organiziranosti1 in 
delovanja RTV Slovenija. 

- Predvideli naj bi možnost, da RTV Slovenija lahko usj» 
navija podjetja ali druge organizacije za opravljanje temelj 
dejavnosti, pod pogoji, določenimi z zakonom; Vs 

Z uveljavitvijo tega zakona bi prenehali veljati tisti čW ^ 
ZJO, ki se nanašajo na vlogo in položaj RTV Ljubljana n' -j 
področju radiodifuzije v Sloveniji, medtem ko bi ZJO še napjf1 ? 
veljal za druge radijske in TV organizacije na območju SR® p, 

IV. Finančne in druge posledice v
n 

Za izvedbo zakona bo potrebno, tako kot že doslej, v prof3' 
čunu SRS zagotavljati dodatna finančna sredstva za uresni^ c 
vanje ustavnih obveznosti SRS za narodnostne programe c 

Za sofinanciranje razvoja ključnih objektov RTV infrastn^ 
ture se letos še zagotavljajo sredstva na podlagi zako"° s 

o združevanju dela sredstev družbene reprodukcije za gosp^ 
darsko infrastrukturo v letih 1987-1990. Za naslednje sre^ 
njeročno obdobje bo potrebno sredstva zagotoviti s planCj 
SRS in drugimi ustreznimi akti, kar je bilo podprto že o" 
obravnavi Poročila o uresničevanju zakona o javnem obve'" 
čanju v Skupščini SRS oktobra 1988. 

PREDLOG 
zakona o RTV Slovenije 

1. Status RTV Slovenija 

1. člen 
RTV Slovenija je javna (neprofitna) radiodifuzna organiza- 

cija, ki opravlja radijsko in televizijsko dejavnost in druge 
dejavnosti zaradi zadovoljevanja z zakonom določenih druž- 
benih potreb. 

2. člen 
RTV Slovenija je pravna oseba. 
Sedež RTV Slovenija je v Ljubljani, Moše Pijadeja 10. 

2. Cilji in dejavnost 

3. člen 
Temeljni cilji RTV Slovenija so, da s svojo celotno dejav- 

nostjo prispeva k vsestranski obveščenosti in rasti kulturne 
ravni, neguje in spodbuja kulturno ustvarjalnost, prispeva 
k ustvarjalnemu povezovanju in enakopravnosti slovenskega 
riaroda in italijanske in madžarske narodnosti v SRS, skrbi za 
obveščanje izseljencev, slovenske narodnostne skupnosti 
v Avstriji, Italiji in na Madžarskem, delovnih ljudi iz SR Slove- 
nije na začasnem delu v tujini, za seznanjanje tuje in jugoslo- 
vanske javnosti o dogajanjih v SRS, ter za seznanjanje sloven- 
ske in jugoslovanske javnosti o življenju in delu slovenske 
narodnosti v tujini. 

4. člen 
Cilje in naloge iz 3. člena tega zakona RTV Slovenija uresni- 

čuje s tem, da: 
- ustvarja in oddaja radijske in TV programe (v nadaljnjem 

besedilu: programi), ki so skupnega pomena za prebivalce 
Slovenije in za posamezne specifične skupine gledalcev in 
poslušalcev v SRS, zagotavlja programe za slovensko narod- 
nostno skupnost v zamejstvu, delavce na začasnem delu 
v tujini, izseljence ter za italijansko in madžarsko narodnost 
v SR Sloveniji, 

- v programih iz 1. odstavka zagotavlja informativne, ku'- 
turne, izobraževalne, razvedrilne vsebine, 

Pri tem RTV Slovenija tudi: 
- skrbi za ustvarjanje, poustvarjanje, posredovanje in arM" 

viranje kulturno-umetniških vrednot in drugih ustvarjalni'1 

dosežkov, 
- skrbi za posredovanje in vključevanje programov iz SR$ 

v programe drugih radiodifuznih organizacij v SFRJ in njih0' 
vih programov v programe iz 1. alineje, 

- skrbi za zagotavljanje vidnosti in slišnosti programov iz1 

alineje v SRS in na območjih, kjer živi slovenska narodnostni 
skupnost, 

- skrbi za uveljavljanje slovenske radiodifuzne ustvarjalno* 
sti v tujini, vključevanje dosežkov tuje radiodifuzne ustvarja'" 
nosti v programe iz 1. odstavka ter za razvoj in sodelovanj® 
s tujimi radiodifuznimi organizacijami in mednarodnimi orga* 
nizacijami na področju radiodifuzije. 

Pri uresničevanju svoje programske funkcije mora RT^ 
Slovenija spoštovati načela objektivnosti in resničnosti, 
mnenjskega pluralizma ter politične neodvisnosti in avtonor*1* 
nosti. 

Pri ustvarjanju programov iz 1. alineje prvega odstavka tega 

člena sodelujejo tudi druge radijske in televizijske organih' 
cije v SRS in druge organizacije in skupnosti v skladu z no'" 
mativi za oblikovanje programov iz 1. alineje prvega odstavi 
tega člena in pogodbo ali drugim aktom, s katerim se uredij0 

medsebojni odnosi med RTV Slovenija in temi organizacija^11 

in skupnostmi. 

5. člen 
RTV Slovenija lahko ustvarja in oddaja poleg programov i* 

1. odstavka 4. člena tudi druge programe, organizira in izvaja 
ekonomsko-propagandno dejavnost oziroma organizira a'1 
opravlja tudi druge dejavnosti v skladu z zakonom. 

Dobiček, ki se ustvarja z opravljanjem dejavnosti iz 1 
odstavka se uporablja za financiranje programov in nalog iz 4- 
oziroma 6. člena. 
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6. člen 
RTV Slovenija opravlja naloge v zvezi z izgradnjo, vzdrževa- 

nem in obratovanjem objektov, naprav in opreme, ki so 
fatienjeni prenosu in oddajanju programov iz 1. odstavka 4. 
In 5. člena in programov drugih radijskih in televizijskih orga- n'*acij v SRS ter usklajuje razvoj tehnične baze vseh radijskih 
lr> televizijskih organizacij v SRS. 

7. člen 
Programe iz 1. odstavka 4. člena tega zakona sprejema 

j^ako leto Skupščina RTV Slovenija, na podlagi normativov, 
iih določi Skupščina RTV Slovenija. Z normativi se določijo 

Predvsem obseg in vsebinska struktura proramov, vključno 
2 obsegom minimalnega lastnega programa, predvideno 
Pokrivanje ozemlja SRS z radijskim in TV signalom ter proiz- 
v°dno-tehnični standardi in stroškovni elementi za oblikova- 
le cene programov. 

Obseg ekonomsko propagandnih sporočil v programih iz 1. 
Odstavka 4. člena lahko znaša največ 20% programskega 
Časa. 

K srednjeročnemu načrtu razvoja RTV Slovenija daje 
s°glasje Skupščina SR Slovenije. 

3- Financiranje 

8. člen 
RTV Slovenija pridobiva dohodek: 
~ z radijsko in televizijsko naročnino 
~ z ekonomsko-propagandnimi storitvami in objavljanjem 

drugih plačanih obvestil 
~ drugimi prihodki iz svoje dejavnosti 
~ na drugi podlagi, določeni z zakonom ali pogodbo. 
SRS zagotavlja pogoje in dodatna sredstva za programe 

"pijanske in madžarske narodnosti v SRS in za izgradnjo 
°bjektov, naprav in opreme, ki so namenjeni prenosu in 
oddajanju programov, v skladu s srednjeročnim planom SRS. 

9. člen 
Kdor ima radijski ali televizijski sprejemnik (v nadaljnjem 

besedilu: imetnik), ju mora prijaviti RTV Slovenija najpozneje 
v 30 dneh od dneva pridobitve. 

letnik radijskega in televizijskega sprejemnika na 
°pmočju SR Slovenije, ki lahko sprejema program RTV Slove- 
nja ali druge radijske ali televizijske organizacije v SFRJ, 
J|j0ra plačevati radijsko in televizijsko naročnino RTV Slove- 

Sredstva, pridobljena z radijsko in televizijsko naročnino, 
s® uporabljajo za ustvarjanje in oddajanje programov iz 1. 
aiineje 4. člena tega zakona. 

Upravljanje, vodenje in nadzor 

10. člen 
Organ upravljanja RTV Slovenija je skupščina, ki jo sestav- 

ka dvajset delegatov delavcev in trideset delegatov družbene 
s*upnosti. 
,y skupino delegatov družbene skupnosti imenuje skupš- 
^'na SRS šestnajst delegatov, ob upoštevanju zastopanosti 
^elegatov političnih organizacij v zborih Skupščine SRS, šest 
oelegatov pa imenuje svet poslušalcev in gledalcev. Osem 
delegatov in delegante s področij kulture, znanosti, vzgoje in 
'*obraževanja, telesne kulture, zdravstva in socialnega var- 
stva, gospodarstva in drugih področij določi skupščina SRS. 

Svet poslušalcev in gledalcev je posvetovalno telo skupš- C|ne rtv Slovenija, v katerega imenuje vsaka skupščina 
občine svojega delegata. 

Svet opravlja naloge, določene s statutom RTV Slovenija. 

11. člen 
Delegati družbene skupnosti v Skupščini RTV Slovenija 

soodločajo: 
~ o predlogu statuta 
~ o imenovanju in razrešitvi poslovodnega organa, glav- nega in odgovornega urednika 

- o letnih programih 
- o predlogu normativov iz 7. člena; 
- o predlogu srednjeročnega načrta razvoja RTV Slovenija 
- o višini RTV naročnine 
- o predlogu statusnih sprememb 
- o letnih planih 
- o načinu prijavljanja in odjavljanja radijskih in TV spre- 

jemnikov ter pogojih plačevanja RTV naročnine za te sprejem- 
nike, 

- o zadevah iz 2. odstavka 19. člena tega zakona 
- o drugih vprašanjih, določenih z zakonom. 
Odločitev o zadevah iz tega člena je sprejeta, če jo v ena- 

kem besedilu sprejme večina vseh delegatov delavcev in 
večina vseh delegatov družbene skupnosti, če ta zakon ne 
določa drugače. 

Če odločitve niso bile sprejete v enakem besedilu, se izvede 
postopek usklajevanja, določen s statutom. 

Delo Skupščine RTV Slovenija vodi predsednik ali njegov 
namestnik v skladu s poslovnikom skupščine. 

Predsednika imenuje Skupščina SRS iz vrst delegatov druž- 
bene skupnosti, namestnika pa delegati delavcev. 

12. člen 
Poslovodni organ RTV Slovenija imenuje in razrešuje 

Skupščina RTV Slovenija z dvotretjinsko večino glasov vseh 
delegatov delavcev in vseh delegatov družbene skupnosti na 
podlagi javnega razpisa. 

13. člen 
Glavnega urednika programa imenuje in razrešuje Skupš- 

čina RTV Slovenija z dvotretjinsko večino glasov vseh delega- 
tov delavcev in vseh delegatov družbene skupnosti na podlagi 
javnega razpisa in po poprejšnjem mnenju poslovodnega 
organa. 

Odgovornega urednika imenuje Skupščina RTV Slovenija 
na predlog glavnega urednika. 

Urednika imenuje in razrešuje organ, določen s statutom, 
na predlog glavnega in odgovornega urednika. 

14. člen 
Število in delovno področje glavnih in odgovornih uredni- 

kov ter urednikov se določi s statutom RTV Slovenija v skladu 
z zakonom. , 

15. člen 
Program ima programski svet, ki ga imenuje Skupščina 

RTV Slovenija. 
Programski svet opravlja naloge, določene z zakonom. 
Število in sestavo programskih svetov ter postopek imeno- 

vanja in razrešitve članov sveta določa statut RTV Slovenija. 

16. člen 
RTV Slovenija ima nadzorni odbor, ki šteje sedem članov. 

Skupščina SRS imenuje in razrešuje štiri člane nadzornega 
odbora, delavci RTV Slovenija pa tri člane. 

Nadzorni odbor: 
- nadzira poslovanje RTV Slovenija 
- pregleduje finančni načrt, periodične obračune in zak- 

ljučni račun 
- obravnava predlog za delitev dobička ter poslovna poro- 

čila 
- nadzoruje vodenje poslovnih knjig in zakonitost poslo- 

vanja 
- pisno obvešča Skupščino RTV Slovenija in Skupščino 

SRS o svojih ugotovitvah. 

17. člen 
Poslovanje RTV Slovenija je javno. Poslovno poročilo in 

zaključni račun se objavita na način, določen s statutom. 

18. člen 
K statusnim spremembam in spremembam dejavnosti RTV 

Slovenija iz 4. člena daje soglasje Skupščina SRS. 
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5. Predhodne in končne določbe 
19. člen 

Za opravljanje dejavnosti iz četrtega člena lahko RTV Slove- 
nija ustanovi podjetja ali druge organizacije, v skladu z zako- 
nom. 

K predlogu statuta, imenovanju in razrešitvi poslovodnega 
organa, glavnega in odgovornega urednika programa, letnim 
programom, predlogu statusnih sprememb ter k letnim pla- 
nom podjetij in organizacij iz 1. odstavka tega člena daje 
soglasje Skupščina RTV Slovenija. 

20. člen 
Do sprememb organiziranosti v skladu z zakonom oprav- 

ljajo dejavnost in naloge iz 4. in 6. člena tega zakona temeljne 
organizacije v DO RTV Ljubljana in Radio Murska Sobota za 
program v madžarskem jeziku. 

Za imenovanje in razreševanje poslovodnega organa in 
organa upravljanja v temeljnih organizacijah združenega dela 
iz prejšnjega odstavka tega člena se uporabljajo predpisi, ki 
veljajo za družbena podjetja. 

RTV Ljubljana mora uskladiti svoje ime, firmo, delovanje in 
organiziranost ter splošne akte s tem zakonom v enem letu po 
njegovi uveljavitvi. a 21. člen 

Skupščina RTV Ljubljana predloži Skupščini SRS predlog 

srednjeročnega načrta razvoja RTV Slovenija za obdobje 
1991 -95 v mesecu novembru 1990. 

22. člen 
Skupščina RTV Slovenija se mora konstituirati v skladu 

z zakonom najkasneje v treh mesecih po njegovi uveljavitvi. 
Mandat delegatov družbene skupnosti v skupščini RTV Ljub- 
ljana se podaljša do imenovanja novih delegatov. 

Skupščina RTV Slovenija in Skupščina SRS bosta najkas- 
neje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona izvedli 
postopke imenovanja poslovodnega organa, glavnega in 
odgovornega urednika, urednika, članov nadzornega odbora 
in članov programskega sveta v skladu s tem zakonom. 

Če poslovodnemu organu, glavnemu in odgovornemu 
uredniku, uredniku in članom programskega sveta v tem 
obdobju preneha mandat, imenuje Skupščina RTV vršilce 
dolžnosti teh funkcij. 

23. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Ur. listu SRS. 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati določbe 
64., 65., 66. člena in 67. člena zakona o javnem obveščanju in 
prenehajo pravice in obveznosti RK SZDL Slovenije kot usta- 
noviteljice DO RTV Ljubljana in njenih programov. 

1. Delegat v DPZ Skupščine SRS Dušan Semolič je zaradi 
preobrazbe socialistične zveze in glede na pomen, ki ga ima 
v slovenskem informativnem prostoru RTV Ljubljana, dal 
pobudo za izdajo zakona, s katerim bi naj na novo uredili 
položaj, vlogo, cilje, programske usmeritve, organe upravlja- 
nja ipd., kar je sedaj, v skladu z ZJO, podrobneje urejeno 
z aktom o ureditvi ustanoviteljskih razmerij med DO RTV 
Ljubljana in RK SZDL Slovenije z dne 13. maja 1986. 

Zakon naj bi bil hkrati ustanovitveni akt RTV Slovenija, 
s čemer bi zagotovili, da njen položaj in delovanje ne bi bila 
odvisna od posameznih političnih subjektov, ampak bi jo 
organizirali v interesu vseh državljanov Slovenije. Z zakonom 
naj bi torej RTV zagotovili tisto avtonomnost in samostojnost, 
ki jo glede na svoj pomen in specifičnosti potrebuje ter 
poseben družbeni in nacionalni pomen RTV dejavnosti, pri 
katerih gre za izrazito javno funkcijo. 

2. Z zakonom naj bi formalno zagotovili legimiteto in konti- 
nuiteto delovanja RTV Ljubljana pri opravljanju njenih dose- 
danjih programskih funkcij najširšega javnega oz. nacional- 
nega pomena na ta način, da bi prenesli dosedanje pravice, 
obveznosti in odgovornosti RK SZDL Slovenije do DO RTV 
Ljubljana in njenih programov oz. uresničevanje teh pravic in 
obveznosti na Skupščino SRS, oz. na Skupščino RTV. 

Z zakonom naj bi uredili le tista vprašanja, ki jih je nujno 
potrebno urediti za uresničitev pobude; v nasprotnem pri- 
meru bi namreč nastala pravna praznina in motnje v procesih 
upravljanja in vodenja organizacije. 

Z zakonom naj bi spremenili naziv RTV Ljubljana v RTV 
Slovenija spričo pomena njene dejavnosti za celotno območje 
republike oz. opravljanja tkim. nacionalne funkcije na 
področju RTV. Opredelili naj bi temeljne cilje in dejavnost 
javne radiodifuzne organizacije RTV Slovenija, ki opravlja 
radijsko in televizijsko dejavnost (ta je opredeljena v zakonu 
o javnem obveščanju kot ena izmed dejavnosti javnega obveš- 
čanja, ki je posebnega družbenega pomena) in druge dejav- 
nosti (kot npr. kulturnoumetniško dejavnost in dejavnost 
posredovanja kulturnih vrednot) zaradi zadovoljevanja 
z zakonom določenih družbenih potreb. Zakon naj bi tudi 
posebej določil, da poglavitni namen opravljanja teh dejavno- 
sti ni pridobivanje dobička, oz. da gre za tkim. neprofitno 
organizacijo. 

Izrecno naj bi v zakonu predvideli možnost, da RTV Slove- 
nija lahko ustanavlja podjetja ali druge organizacije za oprav- 
ljanje temeljne dejavnosti (t.m. nacionalne funkcije) pod 
pogoji, določenimi z zakonom ter dopustili opravljanje drugih 
dejavnosti, ki ne sodijo v okvir tkim. nacionalnih funkcij, 
predpisali pa bi, da se dobiček, ki ga ustvarja s temi dejav- 
nostmi, uporablja za financiranje temeljnih dejavnosti oz. 
nalog. 

Kar zadeva financiranje dejavnosti RTV Slovenija, zakon 
prevzema sedanjo ureditev glede družbenoekonomskih 
odnosov in RTV naročnine ter uresničevanja ustavne in 

OBRAZLOŽITEV _ j , . . . . „ 
zakonske obveznosti SRS, da zagotavlja pogoje in sredstva za 
narodnostne programe ter za izgradnjo objektov, naprav in 
opreme, ki so namenjeni prenosu in oddajanju programov 
v skladu s srednjeročnim planom SRS. Organ upravljanja naj 
bi bil, kot doslej, sestavljen dvodomno: iz delegatov delavcev 
in delegatov družbene skupnosti, ki o z zakonom določenih 
zadevah soodločajo enakopravno z delavci organizacije. 
Zakon naj bi predpisal, da v skupino delegatov družbene 
skupnosti imenuje šestnajst delegatov skupščina SRS nepo- 
sredno, šest delegatov posebno posvetovalno telo - svet 
poslušalcev in gledalcev, osem delegatov pa naj bi imenovali 
deleganti (organi, organizacije in skupnosti z različnih podro- 
čij družbenega življenja), ki naj bi jih za vsako mandatno 
obdobje konkretneje določila Skupščina SRS s svojim aktom. 

Zakon naj bi tudi predpisal, da o nekaterih bistvenih vpraša- 
njih upravljanja, organiziranja in vodenja podjetij in drugih 
organizacij, ki bi jih ustanovila RTV Slovenija za opravljanje 
dejavnosti, ki sodijo med t.m. nacionalne funkcije, razpravlja 
oz. daje soglasje Skupščina RTV Slovenija. 

Zakon naj bi tudi na drugačen način kot je to določeno 
v zakonu o javnem obveščanju, uredil imenovanje in razreši- 
tev poslovodnega organa RTV Slovenija, glavnega in odgo- 
vornega urednika programov ter urednikov; poslovodni organ 
in glavnega urednika programa imenuje oz. razrešuje Skupš- 
čina RTV Slovenija na podlagi z zakonom predpisane kvalifi- 
cirane večine v obeh skupinah delegatov in na podlagi jav- 
nega razpisa. 

Odgovornega urednika programa naj bi imenovala Skupš- 
čina RTV Slovenija na predlog glavnega urednika, urednike 
pa organ, določen s statutom, na predlog glavnega in odgo- 
vornega urednika. 

Za razliko od veljavne ureditve na področju javnega obveš- 
čanja, ki predpisuje, da programski svet oblikuje oz. imenuje 
ustanovitelj javnega glasila, naj bi odločitev o sestavi prepu- 
stili Skupščini RTV Slovenija, medtem ko bi pristojnosti sveta 
ostale nespremenjene, v skladu z zakonom o javnem obvešča- 
nju. 

Novost, ki naj bi jo predpisal zakon je tudi konstituiranje 
nadzornega odbora kot posebne oblike uresničevanja druž- 
benega vpliva in nadzora nad poslovanjem RTV Slovenija. 

S svojimi ugotovitvami naj bi odbor seznanjal tudi Skupš- 
čino SRS. 

Glede na status javne organizacije, ki opravlja dejavnost 
posebnega družbenega pomena, naj bi k statusnim spremem- 
bam (t.j. delitvi, pripojitvi in spojitvi) in spremembam dejavno- 
sti (zmanjševanju ali povečevanju obsega temeljne dejavno- 
sti) dajala soglasje republiška skupščina, s čemer bi bil zava- 
rovan tudi interes širše skupnosti glede organiziranosti in 
delovanja RTV Slovenija. 

Z uveljavitvijo tega zakona bi prenehali veljati tisti členi 
ZJO, ki se nanašajo na vlogo in položaj RTV Ljubljana na 
področju radiodifuzije v Sloveniji, medtem ko bi ZJO še naprej 
veljal za druge radijske in TV organizacije na območju SRS. 



PREDLOG ZA IZDAJO 

zakona o javnem podjetju »Oddajniki in zveze« 

z osnutkom zakona (ESA 1031) 

Delegati ZSMS v DPZ: 
- Tone Anderlič 
- Vika Potočnik 
— Mauricio Olenik 
— Duško Kos 
- Zoran Thaler in delegatka v zboru občin: 
— Marija Pehan 
so določili besedilo PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA 

0 JAVNEM PODJETJU »ODDAJNIKI IN ZVEZE« 
Z OSNUTKOM ZAKONA, ki vam ga pošiljamo v obrav- 
navo na podlagi prvega odstavka 266. člena, drugega 
odstavka 265. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupš- 
čine SR Slovenije. 

Delegati predlagamo Skupščini SR Slovenije, da hkrati 
obravnava predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona. 

Tako obravnavo narekuje zahteva po prestrukturiranju 
gospodarstva in še posebej po racionalizaciji javnega 
informiranja. Hkrati takšen zakon tudi premaguje razko- 
rak med ustavno demokracijo in njeno zakonsko izpe- 
ljavo na področju javnega informiranja. 

Pri delu skupščinskih delovnih teles bodo sodelovali: 
- Vika Potočnik 
— Marija Pehan 
- Mauricio Olenik 
— Zoran Thaler 
— Duško Kos 
- Tone Anderlič 

Razpravam bodo prisostvovali 
Dejan Verčič in Gregor Simoniti. 

tudi Mojmir Ocvirk, 

I- Ustavna podlaga 

Ustavna podlaga za izdajo predlaganega Zakona je podana 
v XIV. amandmaju k Ustavi SR Slovenije. Družbenopolitična 
skupnost lahko ustanovi podjetje ali drugo organizacijo, če je 
opravljanje dejavnosti te organizacije nenadomestljiv pogoj 
za življenje in delo občanov ali za delo drugih organizacij na 
določenem območju, ali če je to nujno za delo organov te 
družbenopolitične skupnosti: (3. odstavek). 

Kot ustavno podlago predlaganega Zakona posebej 
Poudarjamo 5. odstavek XIV. amandmaja: »Posebni družbeni 
interes pri opravljanju dejavnosti ali zadev posebnega družbe- 
nega pomena se v skladu z njihovo naravo in posebnostmi 
zagotavlja s tem, da se lahko določijo posebni pogoji in način 
opravljanja takšne dejavnosti ali zadev, soodločanje uporab- 
nikov, ustanoviteljev in organov družbenopolitične skupnosti 
ter uveljavljanje nadzora.« 

II- Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

Sistem zvez jugoslovanskega radia in televizije je v zakono- 
dajni pristojnosti Federacije. Veljavni Zakon o sistemih zvez 
(Ur. i. SFRJ št. 41/88) predpisuje, da mora biti sistem zvez JRT 
- medsebojno tako povezan, da pomeni tehnološko enoten 
sistem na območju celotne države. Sestavni del enotnega 
sistema zvez JRT so raidodifuzne organizacije. Predlagani 
zakon ne posega na zakonodajno področje Federacije. Pred- 
iog zakona se omejuje na vprašanja organiziranosti in poslo- 
vanja radiodifuzne organizacije - javnega podjetja - na 
Področju Republike Slovenije. 

Dosežena stopnja demokratizacije v Republiki Sloveniji 
narekuje spremembe na področju zagotavljanja pogojev za 
neodvisno delovanje svobodnih javnih medijev. Politično pri- 
zorišče v republiki Sloveniji je že pluralno. V kratkem bo 
enako pluralno tudi področje javnih medijev. Demokratična 
država je svojim državljanom dolžna zagotoviti, da bo 
Področje javnih medijev v vseh oblikah izražanja pluralno tudi 
ostalo. 

Menimo, da sta radio in televizija zaradi svojih tehničnih 
značilnosti medija, kjer mora demokratična država s posebno 
skrbnostjo zagotavljati pluralnost virov informiranja svojih 
državljanov. Dosedanji monopol ene radiodifuzne organiza- 
cije je takoj možno transformirati na ta način, da se delovanje 
tehničnih sistemov za oddajanje radijskih in televizijskih pro- 
gramov prenese v novoustanovljeno javno podjetje. Soodlo- 
čanje in nadzor javnosti, ki sta možna v javnem podjetju, sta 
°b ustrezni zakonodaji porok, da bodo javni mediji tudi na 
'em področju enakopravno tekmovali med seboj le s svojimi 
Programi. Republika Slovenija je geografsko ozek prostor, 
v katerem je na področju radia in televizije z majhnimi finanč- 
nimi sredstvi brez večjih tehničnih problemov možno po 
začetni pluralizaciji medijev ponovno vzpostaviti monopol 

- tokrat na ekonomskih temeljih. Družba, ki se ne želi vračati 
na prehojena pota, mora pravočasno zagotoviti pogoje za 
drugačno usmeritev. 

CILJI, REŠITVE IN POSLEDICE 

Izhodišče nam je bilo, da je potrebno poiskati najmanjši 
skupni imenovalec, ki bo omogočal delovanje radijev in televi- 
zij na Slovenskem, istočasno pa kar najbolj omejiti monopolni 
položaj katerega koli subjekta v tej dejavnosti. 

Zaradi več razlogov: 
- omejenosti tehničnih in naravnih resursov 
- konfiguracije Slovenije 
- mednarodnih obveznosti 
je mogoče pripisati takšen položaj oddajniški in drugi pre- 

nosni službi. 
Druga potrebna institucija je Slovenska tiskovna agencija, 

ki ima nalogo (to je njena obveza), da spremlja vse dogodke 
v Sloveniji in jih beleži v pisni, avdio in video tehniki. 

Z javno službo Oddajnikov in zvez država s subvencijami 
poseže v informativni prostor, ki se sicer ne bi mogel razviti. 
Istočasno pa so te službe enakopravne napram vsem pro- 
gramskim subjektom. Subvenconirajo se torej stroški Oddaja- 
nja in zvez. 

Glasila so poslej v najemniškem odnosu do institucije, 
svobodno izbirajo njene usluge, lahko pa ji po svojih možno- 
stih tudi konkurirajo. Oddajniška dejavnost bo seveda pote- 
kala tudi zunaj navedene službe. Ta dejavnost ne bo z niče- 
mer omejena. 

Na ta način se izognemo velikemu izzivu in veliki napaki, ki 
nas čaka, če bi se Slovenska skupščina odločila za uzakonja- 
nje državne RTV. 

1. Najprej bi takšna programska monopolna pozicija kata- 
strofalno vplivala na razvoj prizadetih glasil. Popolna omeje- 
nost s t.i. nacionalnim interesom, ki ga ni moč definirati, 
omejenost z financiranjem in druge omejitve bi onemogočile 
svoboden razvoj teh glasil. 

2. Konstituiranje nove skupščine in njega pluralnost nika- 
kor ne bo pretirano bolje delovala na dejavnost RTV, kot je to 
počel sedanji režim. Programske vezave radija in televizije na 
skupščino do prenašanja trenutnih skupščinskih razmerij na 
državno RTV in krepitev zmagovalne skupine preko medija. 

3. Največja krivica se pravzaprav s tem naredi delavcem 
v tej instituciji. Zaradi specifike in ozke specializiranosti imajo 
majhne možnosti menjavanja služb, zato bodo prisiljeni 
v suženjstvo t.i. nacionalnega/državnega interesa. 

Kulturno in informativno dejavnost RTV-ja je potrebno rešiti 
z drugimi ukrepi, ki niso stvar tega zakona. 

Na ta način smo očistili RTV Ljubljana praktično vseh ele- 
mentov, ki bi jih oviral pri razvoju in enakopravnem nastopa- 
nju na tržišču, kjer se bodo eventuelno pojavile konkurentne 
ustanove. O enakopravnosti sicer zelo težko govorimo, saj 
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RTV Ljubljana razpolaga z naslednjimi prednostmi, ki jih nima 
noben konkurent 

- dolgoletne izkušnje s programom. 
- združuje večino znanja s tega področja. 
- tehnika. 
- poslovne veze, itd. 
Po tem zakonu je situacija jasna: do subvencioniranega 

servisa Javnega podjetja: Oddajniki in zveze imajo vsi enako- 
praven pristop, sicer pa delujejo programsko samostojno. 

FINANČNA SREDSTVA 

Za izvedbo zakona bo potrebno s posebnim skladom za 
financiranje Javnega podjetja Oddajniki in zveze zagotoviti 
sredstva za tisti del stroškov, ki jih podjetje ne bo krilo in 
lastne dejavnosti. Vsa opravila oblikovanja Javnega podjetja 
in kasnejše administracije se bodo upravljale v okviru obstoje- 
čih služb. 

III. Načela predlagane bodoče ureditve 

Predlagani zakon določa način organiziranja tehnične 
osnove za delovanje vseh obstoječih in potencialnih novih 
javnih medijev na področju radia in televizije za celotno 
področje Republike Slovenije. Izvzete so lokalne radijske 
postaje, katerih slišnost je omejena. Na prvi pogled se predla- 
gani zakon nanaša na preoblikovanje sedanjega TOZD Oddaj- 
niki in zveze RTV Ljubljana v javno podjetje. Iz pregleda 
vsebine posameznih členov je razvidno, da pomeni predla- 
gani Zakon institucionalizacijo pluralnega medijskega pro- 
stora s potrebnimi tehničnimi sredstvi na področju radia in 
televizije v republiki Sloveniji. 

TEZE ZA ZAKON O USTANOVITVI 
JAVNEGA PODJETJA ODDAJNIKI IN 
ZVEZE 

I. Temeljna načela 

1. člen 
Javno podjetje Oddajniki in zveze se ustannovi kot posebno 

družbeno podjetje (javno podjetje), ki bo zagotavljalo distri- 
bucijo radijskih in TV signalov ter vzpostavljanje zvez potreb- 
nih za delovanje radiov in televizij v Republiki Sloveniji. 

2. člen 
Javno podjetje Oddajniki in zveze je posebno družbeno 

podjetje s pravicami in odgovornostmi, določenimi s tem 
zakonom, z aktom o njegovi ustanovitvi ter s Statutom Jav- 
nega podjetja Oddajniki in zveze. 

3. člen 
Ustanovitelj Javnega podjetja Oddajniki in zveze je Skupš- 

čina Republike Slovenije. Njena ustanoviteljska vloga bo 
določena v aktu o ustanovitvi. 

4. člen 
Akt o ustanovitvi Javnega podjetja Oddajniki in zveze 

sprejme Skupščina Republike Slovenije. 
S tem aktom se natančneje določijo zlasti: 
- dejavnost, ki jo bo opravljalo javno Podjetje Oddajniki in 

zveze, 
- pogoji pod katerimi se bodo opravljale njegove storitve. 
- pravice in obveznosti ustanovitelja pri upravljanju Jav- 

nega podjetja Oddajniki in zveze. 
- način oblikovanja cen storitev Javnega podjetja Oddaj- 

niki in zveze. 
Dejavnost Javnega podjetja Oddajniki in zveze bo oprede- 

ljena tako, da bo Javno podjetje v največji meri zagotavljalo: 
- enakopraven dostop do resursov, s katerimi upravlja, za 

vse zainteresirane, 
- optimalno slišnost oziroma vidnost programov, za katerih 

distribucijo bo Javno podjetja skrbelo, 

26 

- spremljevalne dejavnosti, potrebne za prenos in distribu- 
cijo avdio in video signalov, 

- najracionalnejše gospodarjenje z infrastrukturnimi ob' 
jekti. 

5. člen 
Statut Javnega podjetja Oddajniki in zveze sprejme Nad' 

zorni odbor Javnega podjetja Oddajniki in zveze kot najvišj' 
organ upravljanja Podjetja. Statut bo določil notranjo organi' 
ziranost in način poslovanja Javnega podjetja Oddajniki in 

zveze. 

II. Sredstva za poslovanje Javnega podjetja 
Oddajniki in zveze 

6. člen 
Sredstva za poslovanje Javnega podjetja Oddajniki in zvez® 

se zagotavljajo iz naslednjih virov: 
1. iz ustanoviteljske vloge 
2. iz lastne poslovne dejavnosti javnega podjetja Oddajnik' 

in zveze 
3. iz posebnega sklada, ki bo zagotavljal neodvisno delova- 

nje Javnega podjetja Oddajniki in zveze. Skupščina Republik« 
Slovenije bo ta sklad ustanovila s posebnim zakonom. 

III. Upravljanje Javnega podjetja Oddajniki in 
zveze in organi Javnega podjetja 

7. člen 
Organ upravljanja Javnega podjetja Odddajniki in zveze j® 

Nadzorni odbor. 
Za zagotavljanje javnega vpliva na delovanje Javnega 

podjetja Oddajniki in zveze Skupščina Republike Slovenij® 
v Nadzorni odbor imenuje: 

1. predstavnike Skupščine Republike Slovenije, 
2. predstavnike radiov in televizij 
3. predstavnike kulturnih ustanov, 
4. predstavnike šolstva 
5. predstavnike verskih skupnosti, 
6. predstavnike društev in 
7. ugledne javne osebnosti. 
Svoje predstavnike v Nadzorni odbor imenujejo tudi 

delavci, zaposleni v Javnem podjetju Oddajniki in zveze. 

8. člen 
Poslovodni organ Javnega podjetja Oddajniki in zveze j® 

direktor. Na podlagi javnega razpisa ga imenuje Nadzorni 
odbor. 

9. člen 
S Statutom Javnega podjetja Oddajniki in zveze ali s skle' 

pom njegovega Nadzornega odbora se lahko oblikujejo tudi 
drugi organi Javnega podjetja Oddajniki in zveze. 

IV. Prehodne in končne določbe 

10. člen 
Skupščina Republike Slovenije bo akt o ustanovitvi JaV' 

nega podjetja Oddajniki in zveze, ter Zakon o oblikovanju 
sklada Javnega podjetja Oddajniki in zveze sprejela v mesecu 
dni po sprejetju tega zakona. 

TOZD Oddajniki in zveze RTV Ljubljana nadaljuje z delom- 
RTV Ljubljana in TOZD Oddajniki in zveze morata svoje 
splošne akte, organizacijo dela in poslovanja uskladiti s tem 
zakonom, najkasneje do dne konstituiranja Javnega podjetja 
Oddajniki in zveze. Medsebojna razmerja TOZD Oddajniki m 
zveze in Javnega podjetja Oddajniki in zveze v ustanavljanju, 
se uredijo s pogodbo. 

Nadzorni odbor Javnega podjetja Oddajniki in zveze bo 
imenovan v roku enega meseca po sprejetju tega zakona- 
Statut Javnega podjetja Oddajniki in zveze bo Nadzorni odbor 
sprejel najkasneje mesec dni po konstituiranju Podjetja. 
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11. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije. 

V. Obrazložitev 

1. Opredelitev Javnega podjetja oddajniki in zveze. Pose- 
bej je poudarjeno, da Javno podjetje tehnično zagotavlja 
delovanje različnim radiom in televizijam v Republiki Slove- 
niji. 

2. Opredelitev splošnih pravnih aktov, ki urejujejo delova- 
nje Javnega podjetja Oddajniki in zveze. 

3. Ustanovitelj Javnega podjetja o. z. je Skupščina Slove- 
nije. 

4. Predlog zakona je glede postopka ustanavljanja Jav- 
nega podjetja v celoti v skladu z veljavnim Zakonom o podjet- 
jih. Akt o ustanovitvi in dejavnost bodočega podjetja zajemata 
Posebne značilnosti, ki jih navedeni Zakon predpisuje za 
javna podjetja. 

5. Opredeljen je tudi postopek sprejemanja statuta bodo- 
čega Javnega podjetja. 

6. Pri opredelitvi virov financiranja bodočega javnega 
Podjetja izhajamo iz predpostavke, da bodoče podjetje ne 
sme biti odvisno le od lastne poslovne dejavnosti. Neodvis- 

nost pri poslovanju je mogoče zagotoviti samo z ekonomsko 
neodvisnostjo. Zato predlagamo, da Skupščina Republike 
Slovenije ustanovi kot pomožni vir financiranja Javnega 
podjetja oddajniki in zveze poseben sklad. Vpliv skupščine bo 
ob ustanoviteljstvu in nadzoru zaokroževal tudi ekonomski 
vzvod. 

7. Posebni pomen delovanja Javnega podjetja oddajniki 
in zveze je razviden tudi iz poimenovanja najvišjega organa 
upravljanja v Podjetju. Učinkovit nadzor je možen le s soodlo- 
čanjem pri kreiranju najpomembnejših odločitev v Podjetju. 
Menimo, da morata biti zato funkciji upravljanja in nadzora 
združeni v enem organu - Nadzornem odboru. Predlagani 
zakon predvideva, da člane v Nadzorni odbor imenuje Skupš- 
čina Republike Slovenije iz vrst predstavnikov vseh delov 
javnega življenja. Gre za predstavnike institucionaliziranega 
in neinstitucionaliziranega političnega oziroma javnega življe- 
nja, za predstavnike različnih ustanov, za uporabnike uslug 
Javnega podjetja in za zaposlene v Podjetju. 

8. Eksekutivno funkcijo v Podjetju bo opravljal direktor. 
9. Predlog zakona omogoča fleksibilno prilagajanje orga- 

nizacije Podjetja novim potrebam. 
10. V končnih določbah so predvideni roki za ustanovitev 

Javnega podjetja, ter okviru potrebnih statusnih sprememb 
znotraj RTV Ljubljana zaradi prehoda TOZD Oddajniki in 
zveze v novo Javno podjetje. 

PREDLOG ZA IZDAJO 

zakona o spremembi zakona o zagotavljanju prireje, 

predelave in oskrbe z mlekom in mlečnimi izdelki 

s predlogom zakona (ESA 1027) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 7. 3. 
1990 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
ZAKONA O UKREPIH ZA ZAGOTAVLJANJE PRIREJE, 
PREDELAVE IN OSKRBE Z MLEKOM IN MLEČNIMI 
IZDELKI S PREDLOGOM ZAKONA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266., 267., 311. in 312. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije za seje zborov Skupščine SR 
Slovenije dne 28. 3. 1990. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupš- 
čini SR Slvenije, da sprejme zakon po skrajšanem 
postopku, ker gre za manj zahtevne spremembe zakona. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije |e na podlagi 69. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupš- 
čine SR Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstav- 
niki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Milan KNEŽEVIČ, član Izvršnega sveta in predsed- 
nik Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, 

- dr. Matija KOVAČIČ, namestnik predsednika Repu- 
bliškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Albin DEBEVEC, namestik predsednika Republi- 
škega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Martina LIPPAI, republiška svetovalka v Republi- 
škem komiteju za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

POVZETEK 

Skupščina R Slovenije je na zasedanjih zborov 27. 
decembra 1989 sprejela zakon o ukrepih za zagotavljanje 
prireje, predelave in oskrbe z mlekom in mlečnimi izdelki 
(Uradni list SRS, št. 42/89). Zakon je bil sprejet na podlagi 
51. člena ustave SRS, druge točke prvega odstavka 321. 
člena ustave SRS in pete točke amandmaja XIV k ustavi 
SRS, zato da bi se z njim uredile razmere v prireji, prede- 
lavi in oskrbi z mlekom in mlečnimi izdelki, ki so bile 
kritične zaradi cenovnih nesorazmerij in predolgih plačil- 
nih rokov. 

V zakonu je med drugim tudi določba, da poslovodne 
organe mlečno predelovalnih družbenih podjetij imenuje 
Izvršni svet Skupščine R Slovenije, k imenovanju poslo- 
vodnih organov mlečnopredelovalnih podjetij v mešani 
lastnini pa daje Izvršni svet Skupščine R Slovenije 
soglasje. Poleg tega je z zakonom predvidena obvezna 

ustanovitev odbora za mleko, v katerem naj bi se vsi 
zainteresirani dogovorili o premagovanju nastalih in 
morebitnih novih problemov z namenom zagotovitve 
nemotene prireje, predelave in oskrbe z mlekom in mleč- 
nimi izdelki. 

Odbor za mleko svojo funkcijo uspešno opravlja, zato ni 
bilo treba uporabiti določbe o imenovanju poslovodnih 
organov. Izvršni svet Skupščine R Slovenije je dobil več 
pobud, naj se določba o imenovanju direktorja črta, ker 
ima tako pri direktorjih kot tudi pri delavcih in potencial- 
nih vlagateljih sredstev v mlečnopredelovalna podjetja 
izredno negativne posledice. 

Zaradi pravilnega vrednotenja denarja pri plačilu mleka 
med mlečnopredelovalnimi organizacijami in pridelovalci 
mleka je treba ceno valorizirati glede na višino eskontne 
stopnje v Narodni banki Jugoslavije v mesecu oddaje 
mleka in ne več glede na gibanja drobnoprodajnih cen 
v SFRJ. 
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I. USTAVNA PODLAGA 

Ustavna podlaga za izdajo tega zakona je v: 
- 51. členu ustave SR Slovenije, po katerem se lahko 

z zakonom uredi način uresničevanja posebnega družbenega 
interesa v poslovanju organizacij združenega dela, ki oprav- 
ljajo gospodarsko dejavnost, kadar je to poslovanje nenado- 
mestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali za delo drugih 
organizacij na določenem območju; 

- v 5. točki amandmaja XIV k ustavi SR Slovenije, po kateri 
se posebni družbeni interes pri opravljanju dejavnosti ali 
zadev posebnega družbenega pomena zagotavlja v skladu 
z naravo in posebnostmi teh dejavnosti, s tem da se lahko 
določijo posebni pogoji in način opravljanja takšnih dejavno- 
sti ali zadev, soodločanje uporabnikov, ustanoviteljev in orga- 
nov družbenopolitične skupnosti ter uveljavljanje nadzora; 
določeno je tudi, da se z zakonom lahko predpišejo posebni 
pogoji in način imenovanja in razrešitve ter posebne pravice 
in dolžnosti poslovodnega organa v organizacijah, katerih 
dejavnost je nenadomestljiv pogoj za življenje in delo obča- 
nov ali za delo drugih organizacij na določenem območju; 
zakon lahko določi, da organ družbenopolitične skupnosti 
imenuje in razrešuje poslovodni organ v takih organizacijah 
oziroma daje soglasje ali predlog za njegovo imenovanje in 
razrešitev; 

- v 2. točki prvega odstavka 321. člena ustave SR Slovenije, 
po kateri Skupščina Republike Slovenije ureja z zakonom 
med drugim tudi ukrepe za uresničevanje z družbenim pla- 
nom začrtane razvojne politike republike. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Skupščina SR Slovenije je zakon o ukrepih za zagotavljanje 
prireje, predelave in oskrbe z mlekom in mlečnimi izdelki 
sprejela na zasedanju zborov 17. decembra 1989. Zakon je bil 
sprejet zaradi ureditve odnosov mlečnopredelovalni verigi, 
saj je grozilo, da bo zaradi neurejenih razmerij pri odkupnih 
cenah in plačilnih pogojih za mleko prišlo do resnih motenj 
v prireji, predelavi in oskrbi z mlekom. 

Z zakonom je dejavnost mlečnopredelovalnih organizacij 
razglašena za nenadomestljiv pogoj za življenje in delo obča- 
nov. Na tej podlagi in v skladu z navedenimi ustavnimi določ- 
bami je v tretjem odstavku 2. člena zakona določeno, da 
poslovodne organe mlečno- predelovalnih družbenih podje- 
tij imenuje in razrešuje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
k imenovanju oziroma razrešitvi poslovodnih organov mleč- 
nopredelovalnih podjetij v mešani lastnini pa daje Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije soglasje; v 4. členu zakona pa je 
določena obveznost ustanovitve odbora za mleko, ki naj bi 
s svojo dejavnostjo zagotavljal nemoteno prirejo, predelavo in 
oskrbo z mlekom in mlečnimi izdelki. 

Odbor za mleko je bil imenovan na 205. seji IS Skupščine 
SR Slovenije Slovenije 28.12.1989. Odbor, ki je takoj začel 

z delom, je zagotovil nemoteno prirejo, odkup, predelavo i" 
oskrbo z mlekom in mlečnimi izdelki. 

Določba tretjega odstavka 2. člena o imenovanju oziroC3 

dajanju soglasij k imenovanju poslovodnih organov v mlečne 
predelovalnih podjetjih ni bila uporabljena. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je od uveljavitve zakon8 

prejel več pobud, naj se določba tretjega odstavka 2. člen3 

zakona, to je določba o imenovanju poslovodnih organo^ 
črta, ker negativno vpliva na poslovodne organe in njihov« 
delo, na delavce v mlečno- predelovalnih organizacijah, $e 

posebej pa na potencialne vlagatelje sredstev v ta podjetja 
Pobudniki menijo, da ima ta določba bistveno večje negativn« 
posledice kot pa bi bili morebitni pozitivni učinki, če bi 
dejansko uporabila. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije tekoče spremlja ureja' 
nje zadev na področju prireje, predelave in oskrbe z mlekof 
in mlečnimi izdelki, posebej pa je analiziral tudi potrebnos1 

nadaljnje veljavnosti določbe tretjega odstavka 2. člen3 

zakona in ugotovil, da se lahko iz zakona črta, saj so namen i11 

cilji zakona doseženi in bodo lahko doseženi tudi v bodoč6 

z uspešnim delom odbora za mleko. 
Poleg tega je treba zagotoviti pravilno valoriziranje cen« 

mleka ob plačilu mlekarne pridelovalcem mleka. Sedaj je ta 
valorizacija vezana na povečanje drobnoprodajnih cen 

v SFRJ, pravilno pa je vezati valorizacijo na višino eskontn« 
stopnje Narodne banke Jugoslavije v mesecu oddaje mleka- 

III. POGLAVITNE REŠITVE 

Na podlagi navedenih ugotovitev in razlogov naj se črta 
tretji odstavek 2. člena zakona o ukrepih za zagotavljanj6 

prireje, predelave in oskrbe z mlekom in mlečnimi izdelki. To 
pomeni, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ne bi imel ve' 
posebnih pooblastil pri imenovanju poslovodnih organ o" 
mlečnopredelovalnih podjetij. 

Prava cena denarja pa naj se zagotavlja z valorizacijo plačil 
glede na višino eskontne stopnje Narodne banke Jugoslavij® 
v mesecu oddaje mleka. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Zaradi uveljavitve predlagane spremembe zakona o ukrep!" 
za zagotavljanje prireje, predelave in oskrbe z mlekom in 

mlečnimi izdelki ne bodo nastale nikakršne finančne posle' 
dice v upravnih organih, za proračune družbenopolitični" 
skupnosti in tudi ne za podjetja. 

S to spremembo zakona se le odvzemajo pooblastila Izvrš- 
nemu svetu Skupščine SR Slovenije v zvezi z imenovanje^ 
poslovodnih organov mlečnopredelovalnih podjetij, saj ta 
pooblastila zaradi ureditve razmer v mlečnopredelovain1 

verigi niso več potrebna. 
S spremembo zadnjega stavka v prvem odstavku 5. člena pa 

se zagotavlja pravilno vrednotenje denarja, ki naj bi ga mle- 
karne plačale kmetijskim organizacijam. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembi zakona o zagotavljanju prireje, predelave in oskrbe 

z mlekom in mlečnimi izdelki 

1. člen 
Tretji odstavek 2. člena zakona o ukrepih za zagotavljanje 

prireje, predelave in oskrbe z mlekom in mlečnimi izdelki 
(Uradni list SRS, št. 42/89) se črta. 

2. člen 
Zadnji stavek prvega odstavka 5. člena se spremeni tako, da 

se glasi: 
»Ta cena se valorizira glede na višino eskontne stopnj® 

Narodne banke Jugoslavije v mesecu oddaje mleka in to z® 
obdobje od 15. v mesecu oddaje mleka pa do plačila.« 

3. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem list" 

SR Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 
V zakonu o ukrepih za zagotavljanje prireje, predelave in 

oskrbe z mlekom in mlečnimi izdelki /Uradni list SRS, št. 42/ 
89/ je za odpravo motenj v mlečni reproverigi predvidenih več 
ukrepov, in sicer imenovanje oziroma soglasje Izvršnega 

sveta Skupščine SR Slovenije k imenovanju poslovodni 
organov mlečnopredelovalnih podjetij, ustanovitev poseb- 
nega odbora za mleko, katerega delovanje naj bi zagotovilo 
nemoteno prirejo, predelavo in oskrbo z mlekom in mlečnim1 
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izdelki, ter vzpostavitev posebnega nadzora pristojnih inšpek- 
cijskih služb in Službe družbenega knjigovodstva. 

Glede na to da odbor za mleko uspešno deluje in so na ta 
način zagotovljene nemotena prireja, predelava in oskrba 
z mlekom in mlečnimi izdelki, Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije meni, da določba o imenovanju poslovodnih orga- 
nov ni več potrebna, saj so namen in cilji zakona doseženi 
z uspešnim delom odbora in z doslednim nadzorom ter ukre- 
panjem zoper kršilce zakona. 

Ta sprememba zakona torej pomeni, da Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije ne bi več imenoval oziroma dajal soglasja 
k imenovanju poslovodnih organov mlečnopredelovalnih or- 
ganizacij. 

Poleg tega je treba zagotoviti pravilno vrednotenje denarja- 
,zato je treba ceno mleka od 15. v mesecu oddaje mleka pa do 
plačila valorizirati glede na višino eskontne stopnje Narodne 
banke Jugoslavije v mesecu oddaje mleka in ne glede na 
gibanje drobnoprodajnih cen v SFRJ. 

PREDLOG ZA IZDAJO 

zakona o prenehanju veljavnosti zakona o združevanju 

kmetov s predlogom zakona (ESA 1929)  

Izvršni svet Skupščine R Slovenije je na seji dne 7. 3. 
1990 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O PRENEHANJU 
VELJAVNOSTI ZAKONA O ZDRUŽEVANJU KMETOV 
S PREDLOGOM ZAKONA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266., 267., 311. in 312. člena poslovnika 
Skupščine R Slovenije za seje zborov skupščine R Slove- 
nije dne 28. 3. 1990. 

Izvršni svet Skupščine R Slovenije predlaga Skupščini 
R Slovenije, da sprejme zakon po skrajšanem postopku, 
ker gre za prenehanje veljavnosti republiškega zakona. 

Izvršni svet Skupščine R Slovenije je na podlagi 69. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine R Slovenije 
In na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine 
R Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Milan KNEŽEVIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano, 

- dr. Mati|a KOVAČIČ, namestnik predsednika Repu- 
bliškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Albin DEBEVEC, namestnik predsednika Republi- 
škega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- Martina LIPPAI, republiška svetovalka v Republi- 

škem komiteju za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

POVZETEK 

Na podlagi ustavnih amandmajev k ustavi SFR Jugosla- 
vije je Zvezni zbor Skupščine SFR Jugoslavije na zaseda- 
nju 17. januarja 1990 sprejel zvezni zakon o zadrugah 
(Uradni list SFRJ, št. 3/90). Z zakonom so dane podlage za 
reorganizacijo zadrug in organizacij kooperantov ter nji- 
hovih temeljnih oblik in zadružnih zvez ter za ustanavlja- 
nje novih zadrug, tudi kmetijskih zadrug. 

Da bi odpravili dileme o tem, ali je treba pri reorganiza- 
ciji oziroma ustanavljanju novih kmetijskih zadrug upošte- 
vati tudi določbe zakona o združevanju kmetov, Izvršni 
svet Skupščine R Slovenije predlaga Skupščini R Slove- 

nije, da v skrajšanem postopku s skrajšanim rokom obrav- 
nave sprejme zakon o prenehanju veljavnosti zakona 
o združevanju kmetov. 

Nov republiški zakon za reorganizacijo zadrug ni potre- 
ben, ker daje novi zvezni zakon o zadrugah zadostno 
podlago za uspešno reorganizacijo in ustanavljanje novih 
kmetijskih zadrug. 

Izvršni svet Skupščine R Slovenije pa pripravlja zakon, 
v katerem bodo urejeni način in pogoji vračanja zadružne 
lastnine. Če bo v postopku priprave tega zakona ugotov- 
ljeno, da je treba urediti tudi posebnosti zadružništva 
v R Sloveniji, bo tudi to urejeno v prej omenjenem zakonu. 

t. USTAVNA PODLAGA 

Ustavna podlaga za izdajo tega zakona je v: 
- amandmaju XXII k ustavi SR Slovenije, po katerem 

delovni ljudje in občani svobodno združujejo svoje delo in 
sredstva oziorma samo delo ali samo sredstva v kmetijske, 
gozdarske, obrtne in druge zadruge ali druge oblike združe- 
vanja v skladu z zakonom; zadruga je samostojna samou- 
pravna organizacija zadružnikov; zadružnik obdrži lastninsko 
Pravico nad sredstvi, združenimi v zadrugi, če jih s pogodbo 
n' prenesel v skupno lastnino zadružnikov, v zadružno last- 
nino ali v družbeno lastnino; o sredstvih, ki jih zadruga ustvari 
s svojim poslovanjem, odločajo zadružniki samostojno 
v skladu s statutom zadruge; za razširitev materialne osnove 
dela lahko zadruga zbira denarna in druga sredstva občanov; 

- amandmaju XXIII k ustavi SR Slovenije, po katerem 
kmetje lahko združujejo svoje delo, zemljišče oziroma druga 
sredstva vkmetijske zadruge in druge oblike združevanja 
kmetov ali pa jih lahko združujejo z delavci v podjetjih in 
drugih organizacijah; kmetje ustanovijo kmetijsko zadrugo 
z aktom o ustanovitvi, s katerim določijo pogoje združevanja, 
skupne interese in cilje ter svoje posamične in skupne pravice 
in obveznosti, ki jih uresničujejo oziroma izvršujejo v zadrugi; 
oblike organiziranja in razmerja v zadrugi ureja statut 
zadruge, medsebojne pravice in obveznosti zadružnikov in 
zadruge pa se uredijo s pogodbo; kmetje obdržijo lastninsko 

pravico na zemljišču, delovnih sredstvih oziroma drugih sred- 
stvih, ki jih združijo v kmetijsko zadrugo; kmetje lahko ta 
sredstva s pogodbo prenesejo v skupno lastnino zadružnikov, 
zadružno lastnino ali družbeno lastnino; zadružnik, ki je svoje 
delo, zemljišča oziroma druga sredstva združil v zadrugah, 
ima ob izstopu iz zadruge ali ob njenem prenehanju pravico 
do vračila zemljišča oziroma drugih sredstev, na katerih je 
obdržal lastninsko pravico, oziroma pravico do vračila vred- 
nostnih sredstev, ki jih je združil v zadrugo, in pravico do dela 
sredstev v skladih zadruge, ustvarjenih z njenim poslovanjem, 
pod pogoji, ki jih določata pogodba in statut v skladu z za- 
konom. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Zakon o združevanju kmetov je Skupščina SR Slovenije 
sprejela decembra 1978, zakon je objavljen v Uradnem listu 
SRS, št. 1/79; spremembe in dopolnitve tega zakona pa je 
Skupščina SR Slovenije sprejela v decembru 1985, objavljene 
so v Uradnem listu SRS, št. 1/86. Zakon je bil sprejet na 
podlagi takratnih ustavnih določb 77. in 78. člena ustave SR 
Slovenije ter v skladu z zakonom o združenem dleu, ki je 
organizacije združenih kmetov /kmetijske zadruge, temeljne 
organizacije kooperantov in delovne organizacije kooperan- 
tov/ v načelu izenačil z organizacijami združenega dela. 
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S sprejetimi amandmaji k ustavi SFR Jugoslavije in k ustavi 
SR Slovenije pa se je pravni položaj kmetijskih zadrug 
bistveno spremenil. V načelu nimajo več položaja organizacij 
združenega dela, saj tudi teh organizacij ni več, temveč so 
postale samostojne organizacije zadružnikov, ki jih zadruž- 
niki svobodno ustanavljajo. Za ustanovitev teh zadrug je že 
v ustavnih amandmajih k zvezni ustavi pa tudi v amandmajih 
k republiški ustavi predvideno, da se z zakonom določijo le 
temeljna vprašanja zadružništva, da pa se podrobnejše 
določbe glede organiziranja, poslovanja, vrste lastnin, delil- 
nih razmerij, jamčevanja organov in njihovih pristojnosti ter 
načina dela določi v ustanovnem aktu oziroma statutu kmetij- 
ske zadruge, konkretno za vsakega zadružnika pa še 
v pogodbi, ki jo sklene z zadrugo. 

Skupščina SFRJ je na zasedanju Zveznega zbora 17. janu- 
arja 1990 sprejela zakon o zadrugah /Uradni list SFRJ, št. 3/ 
90/. V tem zakonu so določeni temeljni pogoji za ustanovitev 
in upravljanje zadruge, premoženjske razmere v zadrugi, pre- 
nehanje zadruge, oblike zadružnega organiziranja, dejavnost, 
sedež in firma zadruge. Določeni so tudi roki za reorganizira- 
nje zadrug in temeljnih organizacij kooperantov, in sicer velja 
za zadružne organizacije in organizacije kooperantov, ki 
poslujejo v sestavi organizacij združenega dela, rok za uskla- 
ditev do 31. marca 1990, za druge zadružne organizacije, 
organizacije kooperantov in njihove temeljne oblike organizi- 
ranja ter zadružne zveze pa velja rok za uskladitev do 
31.12.1990. 

Ker so temeljni pogoji za reorganiziranje obstoječih kmetij- 
skih zadrug in organizacij kooperantov ter njihovih temeljnih 
oblik predpisani z zveznim zakonom v skladu z novimi ustav- 
nimi amandmaji, zakon o združevanju kmetov pa je z ustav- 
nimi amandmaji neusklajen in ureja posamezna razmerja 
glede ustanavljanja, prenehanja itd. zadrug bistveno druga- 
čen in v nasprotju z novim zveznim zakonom o zadrugah, ga 

je treba razveljaviti. 
Reorganizacija kmetijskih zadrug in organizacij kooperafl' 

tov ter zadružnih zvez bo lahko nemoteno potekala na podlag' 
zveznega zakona. Za njegovo lažje razumevanje in hitrejšo 
reorganizacijo pa bo Zadružna zveza Slovenije v sodelovanji 
s strokovnjaki s področja statusnega prava, vpisov v sodn' 
register In drugih področij pripravila napotila za reorganiz«' 
cijo, vzorec ustanovnega akta in vzorec statuta zadrug6 

v katerih bodo urejena vsa razmerja, pravice, obveznosti i" 
odgovornosti, ki jih sedaj pretežno ureja zakon o združevanj11 

kmetov. 
Predlagatelj zato meni, da za reorganizacijo zadružništva 

poseben republiški zakon ni potreben, vsekakor pa je potre' 
ben poseben republiški zakon, ki bo na podlagi 37. člen* 
zveznega zakona o zadrugah predpisal način in pogoje vrača' 
nja zadružne lastnine. Ta zakon pa je v pripravi. V ta zakon s« 
bodo lahko vgradile tudi posamezne rešitve, za katere bi se 

ugotovilo, da bi jih bilo potrebno urediti z republiškim za' 
konom. 

III. POGLAVITNE REŠITVE 

Z uveljavitvijo tega zakona bi v celoti prenehal veljati zakon 
o združevanju kmetov. Uporabljal bi se do reorganizirani« 
zadrug v skladu z zveznim zakonom o zadrugah. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Z uveljavitvijo zakona ne bodo nastale nobene finančne 
posledice. Odpravljen bo le dvom o tem, po katerem zakonu 
se reorganizirajo obstoječe kmetijske zadruge in organizacije 
kooperantov ter njihove temeljne oblike in zadružne zveze 
oziroma po katerem zakonu se ustanavljajo nove kmetijske 
zadruge. 

PREDLOG ZAKONA 

o prenehanju veljavnosti zakona o združevanju kmetov 

1. člen 
Zakon o združevanju kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79 in 1/ 

86) preneha veljati. 

2. člen 
Zakon o združevnaju kmetov se uporablja za zadružne 

organizacije in organizacije kooperantov ter za druge oblik0 

združevanja kmetov, dokler svoje organiziranosti ne uskladijo 
z zakonom o zadrugah (Uradni list SFRJ, št. 3/90). 

3. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SR Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 
Z uveljavitvijo ustavnih amandmajev k ustavi SFR Jugosla- 

vije in ustave SR Slovenije je postal zakon o združevanju 
kmetov zastarel in kot tak neustrezna podlaga za organizira- 
nje kmetijskega zadružništva. Na podlagi ustavnih amandma- 
jev je Zvezni zbor Skupščine SFR Jugoslavije 17. januarja 
1990 sprejel zvezni zakon o zadrugah, v katerem so dane 
podlage za reorganizacijo zadružništva in ustanavljanje novih 
zadrug. Zato je treba zakon o združevanju kmetov razveljaviti. 

Zvezni zakon o zadrugah daje celovito podlago za reorgani- 
zacijo in novo organizacijo zadružništva, zato republiški 
zakon, ki bi podrobneje urejal kmetijsko zadružništvo, 
potreben. 

V pripravi pa je zakon, ki bo urejal način in pogoje vračanji 
zadružne lastnine, če bo potrebno, pa tudi posebnosti zadruž- 
ništva v SR Sloveniji. 
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osnutek zakona 

o spremembah in dopolnitvah zakona o pogojih za 

Prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni 

lastnini (ESA 976) 

Izvršni svet Skupščine R Slovenije je na seji dne 7. 3. 
1990 določil besedilo: 

~ OSNUTKA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O POGOJIH ZA PRODAJO STANOVANJ- 
SKIH HIŠ IN STANOVANJ V DRUŽBENI LASTNINI, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266., 267. in 311. člena poslovnika Skupščine 
R Slovenije za seje zborov Skupščine R Slovenije dne 28. 
3. 1990. 

izvršni svet Skupščine R Slovenije predlaga Skupščini 
R Slovenije skrajšanje rokov tako, da bi zbori Skupščine 
R Slovenije obravnavali in sprejeli osnutek zakona na 
Nasedanju dne 28. 3. 1990. Upoštevaje dejstvo, da 
v sedanjih pogo|lh gospodarjenja mnoga podjetja želijo 
v postopku svojega prestrukturiranja prožneje urejati 
•udi vprašanja v zvezi s prodajo stanovanj, prav tako pa 
tudi dejstvo, da so bile glavne smeri zakona v zvezi 

z reševanjem teh vprašanj obravnavane že v fazi obrav- 
nave predloga za izdajo zakona o spremembah zakona 
o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj 
v družbeni lastnini z osnutkom zakona, Izvršni svet meni, 
da je skrajšanje rokov smotrno. 

Izvršni svet Skupščine R Slovenije je na podlagi 69. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine R Slovenije 
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine 
R Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Tomaž VUGA, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje pro- 
stora, 
- Maver JERKIČ, namestnik predsednika Republi- 

škega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora, 
- Vilibald PREMZEL, namestnik predsednika Republi- 

škega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. 

POVZETEK 

S spremembami in dopolnitvami zakona o pogojih za 
Prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini 
naj bi čimbolj zmanjšali obseg zakonskega urejanja zadev, 
upoštevaje izhodišča, ponujena in sprejeta v predlogu za 
izdajo zakona, po katerih naj bi z uveljavljanjem vse večje 
tržnosti in ekonomskih zakonitosti omogočili večjo fleksi- 
bilnost v prometu z nepremičninami, večjo samostojnost 
9ospodarskih subjektov pri razpolaganju z lastnimi stano- 
vanji in možnosti večjih vlaganj lastnih sredstev občanov 
v reševanje stanovanjskih vprašanj. 

Zakon naj bi ohranil določbo, da naj bi se zasedeno 
stanovanje oz, stanovanjska hiša prodala le imetniku sta- 
novanjske pravice oz. uporabniku na tem stanovanju ozi- 
roma stanovanjski hiši s soglasjem imetnika stanovanjske 
Pravice, saj bi se v nasprotnem primeru, to je pri prodaji 
kateremukoli kupcu položaj imetnika stanovanjske pra- 
vice bistveno spremenil, kar bi bilo v nasprotju z opredeli- 
tvijo stanovanjske pravice po 206. členu Ustave SR Slove- 
nije, ki zagotavlja imetniku stanovanjske pravice, da pod 
Pogoji, ki jih določa zakon, trajno uporablja to stanovanje 
za zadovoljevanje osebnih in družinskih stanovanjskih po- 
treb. 

Zakon naj ne bi več urejal prodaje nezasedenega stano- 
vanja ali stanovanjske hiše, saj tako prodajo že ureja 
zakon o prometu z nepremičninami. 

I. člen 
V zakonu o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stano- 

vi v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 38/86, 46/88, 
gi^daljnjem besedilu: zakon) se I. člen spremeni tako, da se 

"S tem zakonom se urejajo pogoji za prodajo zasedenih 
'anovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini (v nadalj- 
l8m besedilu: stanovanjske hiše in stanovanja). 

z <?'fn°vaniske hiše in stanovanja se prodajajo v skladu 
°s«be tega zakona in »Pašnega akta družbene pravne 

2a prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj po tem zakonu se 
6 uporabljajo določbe zakona o prometu z nepremični- nami«. 

Začasno, do opredelitve titularja družbene lastnine, naj 
bi se kupnina za stanovanjske hiše in stanovanja, določala 
na podlagi pravilnika o enotni metodologiji za izračun 
prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter dru- 
gih nepremičnin. Zakon v 2. členu določa, da najpomemb- 
nejše prodajne pogoje, kot so na primer višina lastnega 
pologa, doba odplačila in obrestna mera, ureja splošni akt 
prodajalca tako, da zagotovi enakopravne pogoje vsem 
imetnikom stanovanjske pravice pri nakupu. 

Predlagatelj se je odločil, da v razpravo o onustku 
zakona ponudi tudi variantno besedilo 2. člena zakona, po 
katerem naj bi lastnik stanovanjske hiše ali stanovanja 
sam v svojih splošnih aktih samostojno določal pogoje 
prodaje. 

Zakon naj bi določal, da se mora za stanovanjske hiše in 
stanovanja, nad katerimi ima pravico razpolaganja občina 
in so namenjena za reševanje socialnih vprašanj (solidar- 
nostni stanovanjski sklad, sklad splošnega ljudskega pre- 
moženja) kupnina uporabiti zgolj za namene solidarnosti 
v stanovanjskem gospodarstvu. 

Zakon ohranja pristojnost javnega pravobranilca za 
izpodbijanje pogodbe. To pa seveda ni predvideno v pri- 
meru ponujene rešitve v varianti 2. člena zakona, ko druž- 
beno pravna oseba samostojno razpolaga s stanovanji in 
jih prodaja. 

2. člen 
Začasno, do opredelitve titularja družbene lastnine, se kup- 

nina za stanovanjske hiše in stanovanja, ki jih družbena 
pravna oseba prodaja, določi na podlagi pravilnika o enotni 
metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš 
in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87). 

Način in pogoje prodaje določi družbena pravna oseba 
v splošnem aktu tako, da zagotovi enakopravne pogoje pri 
nakupu. 

VARIANTA K 2. ČLENU 
2. člen 

Družbena pravna oseba določi v svojem splošnem aktu 
kriterije za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj, s katerimi 
zagotovi enakopravne pogoje pri nakupu. 
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3. člen 
Črtajo se naslovi poglavij in 2., 5., 7., 8., 9., lo., 13. in 14. člen 

zakona ter 10. člen zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj 
v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 46/88). 

VARIANTA K 3. ČLENU 
Če se sprejme varianta k 2. členu, se 3. člen glasi: 

3. člen 
Črtajo se naslovi poglavij in 2., 5., 7., 8., 9., lo., II., 12., 13. in 14. 

člen zakona ter 10. člen zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj 
v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 46/88). 

4. člen 
Kupnina za stanovanjske hiše in stanovanja, nad katerimi 

ima pravico razpolaganja občina in so namenjena za reševa- 
nje socialnih vprašanj, se uporablja samo za namene solidar- 
nosti v stanovanjskem gospodarstvu. 

5. člen 
Pogodba, ki do uveljavitve tega zakona ni bila predložena 

pristojnemu javnemu pravobranilcu, se presoja po določbah 
tega zakona. 
VARIANTA K 5.ČLENU 

Če se sprejme varianta k 2. členu, se 5. člen črta. 
6. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
SRS. 

OBRAZLOŽITEV 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je Zborom Skupščine 

SR Slovenije predložil v obravnavo predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o pogojih za prodajo 
stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini z osnutkom 
zakona. Zbori Skupščine SR Slovenije so dne 7.2.1990 sprejeli 

■ le predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj 
v družbeni lastnini in sprejeli sklep, naj Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije pri pripravi osnutka zakona ustrezno upošteva 
pripombe in predloge iz razprave. 

V razpravah na delovnih telesih in Zborih Skupščine SR 
Slovenije je bilo dano načelno soglasje k predlogu za izdajo 
zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj 
v družbeni lastnini (v nadaljnjem besedilu: zakon). 

Zakon bi moral po mnenju skupine delegatov iz občine 
Lendava za Zbor združenega dela in Zbor občin določiti vsaj 
enotne kriterije glede vrednosti objekta oziroma njegovega 
dela. V nasprotnem primeru bi lahko prihajalo do nesmislov, 
ko bi enako stanovanje v istem bloku imelo različno vrednost 
in bi bili tako imetniki stanovanjske pravice v neenakoprav- 
nem položaju. 

Skupina delegatov za Zbor občin iz občine Vrhnika in Zbor 
združenega dela iz občine Logatec in Vrhnika je menila, da 
naj zakon opredeli, da se za določitev vrednosti stanovanjskih 
hiš in stanovanj uporablja enotna metodologija za izračun 
vrednosti, ki jo predpiše ustrezen republiški upravni organ. 

Za zagotavljanje izvedbe ustreznih instrumentov za zavaro- 
vanje družbene lastnine so se zavzeli tudi v Komisiji za sistem- 
ska vprašanja in Odboru za družbenoekonomske odnose in 
razvoj pri Zboru občin, kjer menijo, da naj zakon določi, kako 
se ugotovi vrednost stanovanjske hiše ali stanovanja. 

Skupina delegatov iz občine Lendava je bila mnenja, da bi 
lahko prodaja stanovanjskih hiš in stanovanj na podlagi spre- 
menjenega zakona in splošnega akta družbeno pravne osebe 
pomenila, brez zadostnih ustreznih meril, kontrole in usmeri- 
tev za oblikovanje cen, praktično razprodajo družbenega pre- 
moženja. 

Zakonodajno pravna komisija je menila, da je opustitev 
vsakršne kontrole z vidika varstva družbene lastnine, zlasti 
v času, ko ni jasno opredeljen titular družbene lastnine, vpra- 
šljiva. Zato bi moral zakon v tem'smislu predvideti pravico do 
izpodbijanja pogodbe. 

Družbenopolitični zbor in Zbor združenega dela ter Zor 
občin so v svojih stališčih in sklepih naložili Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije, naj pri pripravi osnutka sprememb 
zakona prouči in ustrezno vgradi v zakon mehanizme za 
zavarovanje družbene premoženja, ki ga predstavljajo stano- 
vanja in stanovanjske hiše v družbveni lastnini. 

Predlagatelj je proučil vse navedene pripombe, stališča in 
priporočila iz razprave, vendarle pa meni, da so sprejemljiva 
izhodišča, ponujena in sprejeta v predlogu za izdajo zakona, 
po katerih naj bi z uveljavljanjem vse večje tržnosti in eko- 
nomskih zakonitosti omogočili tudi vse večjo fleksibilnost 
v prometu z nepremičninami, večjo samostojnost gospodar- 
skih subjektov pri razpolaganju z lastnimi stanovanji in mož- 
nost večjih vlaganj lastnih sredstev občanov v reševanje sta- 
novanjskih vprašanj. 

Glede na večinska stališča iz razprav, ki so povdarjeno 
zahtevala, da se tudi v spremembah in dopolnitvah zakona 

odrazi varovanje družbene lastnine, se je predlagatelj odločil, 
da naj bi se začasno, do opredelitve titularja družbene last- 
nine kupnina za stanovanja določila na podlagi pravilnika 
o enotni metodlogiji za izračun prometne vrednosti stano- 
vanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin, kar je opre- 
delil v 2. členu. Način in pogoje prodaje kot npr. višino 
lastnega pologa, dobo odplačila in obrestno mero, pa naj bi 
družbeno pravna oseba določila v svojem splošnem aktu 
tako, da bi zagotovila enakopravne pogoje pri nakupu. 

Predlagatelj se je odločil, da v razpravo o osnutku zakona 
ponudi tudi variantno besedilo 2. člena zakona. 

Po variantnem besedilu naj bi lastnik stanovanjske hiše ali 
stanovanja sam v svojih splošnih aktih določil pogoje prodaje. 
Na tak način, ko torej kot avtonomni subjekt povsem samo- 
stojno odloča tudi o prodaji stanovanj, je normalno, da določa 
tudi ceno za prodajo svojih stanovanj, glede na ponudbo in 
povpraševanje oziroma razmere na trgu stanovanj. Ob tem pa 
mora zagotoviti enake pogoje vsem imetnikom stanovanjske 
pravice kot kupcem, da ne bi pri prodaji stanovanj in stano- 
vanjskih hiš v družbeni lastnini prihajalo do špekulacij in 
zlorab. 

Predlagatelj je upošteval in smiselno vključil v osnutek 
zakona zahteve delegatov po zagotovitvi enakopravnega 
položaja kupcev znotraj posameznega podjetja kot proda- 
jalca stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni lastnini vna- 
prej in to določil v osnovnem besedilu 2. člena zakona ter 
v varianti. 

Enakosti imetnikov stanovanjske pravice - kupcev stano- 
vanj različnih prodajalcev pa po mnenju predlagatelja ni smi- 
selno zagotavljati, zaradi nujno različne ocene podjetij pri 
odločanju o taki prodaji in presoji smotrnosti prodaje, saj bi 
povsem enaki pogoji prodaje, veljavni za vse. pomenili 
nasprotje ciljem zakona, to je čim bolj zmanjšati obseg zakon- 
skega urejanja zadev in dati možnosti prodajalcu, da je prost 
pri odločanju o prodaji. 

S prodajo družbenih stanovanj podjetij pridobi po mnenju 
predlagatelja lastnik vsaj del vloženih sredstev, obenem pa se 
družba reši obveznosti za vzdrževanje teh stanovanj, saj 
z nakupom prevzame kupec tudi vzdrževanje stanovanja. To 
pa pomeni tudi zmanjšanje potreb po vlaganju družbenih 
sredstev iz stanarin za vzdrževanje teh stanovanj. S tega 
vidika je prodaja družbenih stanovanj podjetij smotrna, 
v končni konsekvenci tudi ne oziraje se na višino kupnine, 
zlasti pa glede na sedanji status in značilnosti stanovanjskega 
razmerja, ko je imetnik stanovanjske pravice zaščiten s traj- 
nostjo te pravice in je omogočen prenos na širok krog upo- 
rabnikov stanovanj, za kar plačuje povsem nerealno stana- 
rino. 

Predlagatelj je v 4. člen osnutka zakona na novo vgradil 
določbo, da se mora za stanovanjske hiše in stanovanja, nad 
katerimi ima pravico razpolaganja občina in ki služijo reševa- 
nju socialnih stanovanjskih vprašanj (solidarnostni stanovanj- 
ski sklad in sklad splošnega ljudskega premoženja) kupnino 
vložiti za nakup, gradnjo in prenovo solidarnostnih stanovanj- 
skih hiš in stanovanj oziroma za druge namene solidarnosti. 
Predlagatedlja je k taki odločitvi vodila misel, da gre za 
stanovanja s posebno socialno funkcijo, ki so bila pridobljena 
s sredstvi solidarnostnega prispevka vseh delavcev in zato 
občina s tem fondom ne more povsem prosto razpolagati. 
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^'O je obvezna namenska poraba kupnine, z namenom ohra- 
nitve določenega obsega družbenega stanovanjskega fonda 
** reševanje socialnih stanovanjskih vprašanj oziroma za 
druge namene solidarnosti v stanovanjskem gospodarstvu na 
Podlagi sprejetih programov v občinah. 

Predlagatelj je torej upošteval večinsko stališče iz razprave v delovnih telesih Skupščine SR Slovenije, da je opustitev 
kakršne kontrole z vidika varstva družbene lastnine, zlasti 
v času, ko ni jasno opredeljen titular družbene lastnine, vpra- 
šljiva. Predlagatelj je s tem v zvezi ohranil pristojnost javnega 
Pravobranilca za izpodbijanje pogodbe. To pa seveda ni pred- 
videno v primeru ponujene rešitve v varianti 2. člena zakona, 
?° družbeno pravna oseba samostojno razpolaga s stanovanji 

jih prodaja. 
Delegati Odbora za spremljanje uresničevanja politike in 

°<Hočitev ter dajanje mnenj in predlogov s področja stano- 
vanjskega gospodarstva na ravni republike in Odbor za druž- 
benoekonomske odnose in razvoj pri Zboru občin so bili 
Mnenja, da sicer sprejemljive ideje zakonskih sprememb same zase, brez vključitve v celovite spremembe stanovanj- 
ema gospodarstva, ničesar ne rešujejo. 

Predlagatelj sicer ne odreka določene teže tem pomisle- 
°rn, povdarja pa, da je pri pripravi osnutka zakona sledil 

Uveljavljanju lastninskega koncepta, ki je bil v vseh doseda- 
njih razpravah glede prenove stanovanjskega gospodarstva 
deležen izrazite podpore. To pa med drugim pomeni tudi 
sproščanje prodaje stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni 
'astnini, vendar pod pogoji, ki varujejo družbeni interes, še 
Posebej za kategorije stanovanjskih hiš in stanovanj, s kate- 
nrr>i naj bi družba reševala socialno problematiko na področju 
stanovanjskega gospodarstva. po mnenju predlagatelja se v osnutku predlagane rešitve 
v celoti vklapljajo v nov koncept stanovanjske reforme in 
sPremembe stanovanjske zakonodaje, katerih spremembe in 
dopolnitve je predlagatelj dolžan pripraviti na podlagi ustav- Bga zakona za izvedbo ustavnih amandmajev k Ustavi SR 
6'ovenije v letošnjem letu. 

Za izvedbo predlaganega zakona ne bodo potrebna 
'lr>ančna sredstva. 

°OLOČBE ZAKONA, KI SE SPREMINJAJO 

1. člen 
S tem zakonom se zaradi ohranitve vrednosti družbenega 

Prernoženja ter zagotovitve družbenega nadzorstva nad pro- daio stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini (v 
n3daljnjem besedilu: stanovanjske hiše in stanovanja) urejajo 
Pogoji za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj občanom in 
C|vilnim pravnim osebam. 

2a prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj se uporabljajo 
Pfedpisi o prometu z nepremičninami, kolikor s tem zakonom 
n' drugače določeno. 

Določbe tega zakona ne veljajo za prvo prodajo še nezase- 
Qenega novega stanovanja kot posameznega dela stavbe ali 
Zasedene nove stanovanjske hiše. 

2. člen 
Stanovanjske hiše in stanovanja se lahko prodajajo v skladu 

* zakonom in splošnim aktom družbene pravne osebe pod 
Pogojem, da kupnina ni nižja od vrednosti nezasedene stano- 
Vanjske hiše ali stanovanja na dan prodaje, izračunane na 
Podlagi enotne metodologije za izračun prometne vrednosti 
stanovanjskih hiš in stanovanj. 

5. člen 
Pogodbo o prodaji stanovanjske hiše ali stanovanja mora 

Prodajalec predložiti samoupravni stanovanjski skupnosti. 

7. člen 
Nezasedene stanovanjske hiše in stanovanja se prodajajo Samo na javni dražbi. 
Javna dražba se opravi ob pogojih in na način, ki jih dolo- 

Caio ta zakon in predpisi o prometu z nepremičninami. 
Pogodba, sklenjena v nasprotju s prvim odstavkom tega c,ena je nična. 

8. člen 
Za pridobivanje sredstev za plačilo kupnine pri nakupu 

stanovanjske hiše oz. stanovanja veljajo enaki pogoji kot za 
nova stanovanja. 

Pri obročnem odplačevanju kupnine se neodplačani del 
kupnine valorizira med letom v skladu z indeksom cen na 
drobno v SR Sloveniji, ki ga na koncu vsakega meseca objav- 
lja Zavod SR Slovenije za statistiko, če s predpisi o valorizaciji 
družbenih sredstev ni določen drugačen način valorizacije 
sredstev za stanovanjsko gradnjo. 

9. člen 
Izklicna cena za javno dražbo se določi najmanj v višini 

vrednosti stanovanjske hiše ali stanovanja iz 2. člena tega 
zakona. 

Pogodba o prodaji mora biti sklenjena najpozneje v 15 dneh 
po opravljeni javni dražbi. 

10. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za stanovanjsko gospo- 

darstvo, predpiše v roku 30 dni po uveljavitvi tega zakona 
enotno metodologijo za izračun vrednosti stanovanjskih hiš 
in stanovanj. Metodologija vsebuje zlasti naslednje elemente: 
vrednost stavbnega zemljišča, sorazmerni del stroškov ureja- 
nja stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti ter 
napravami, gradbeno vrednost stanovanjske hiše oz. stanova- 
nja in stroške zunanje ureditve. 

11. člen 

Pogodbo o prodaji stanovanjske hiše ali stanovanja mora 
prodajalec skupaj z dokumentom o določitvi vrednosti in 
splošnim aktom, ki določa pogoje za prodajo stanovanjske 
hiše ali stanovanja, predložiti v 30 dneh po sklenitvi pogodbe 
javnemu pravobranilcu, pristojnem po kraju, kjer je nepremič- 
nina. 

Brez potrditve pogodbe po pristojnem javnem pravobra- 
nilcu sodišče ne sme overiti podpisov na pogodbi in ne izvesti 
pogodbe v zemljiški knjigi. 

12. člen 
Če javni pravobranilec meni, da so bile kršene določbe tega 

zakona ali splošnega akta družbene pravne osebe, opozori 
pogodbeni stranki na nezakonitost pogodbe v 30 dneh od 
predložitve pogodbe in ju pozove, da v 30 dneh po prejemu 
opozorila odpravita pomanjkljivosti v pogodbi. Če pogodbeni 
stranki v navedenem roku ne odpravita pomanjkljivosti 
v pogodbi, vloži javni pravobranilec tožbo na razveljavitev 
pogodbe in na vrnitev stanovanjske hiše oz. stanovanja 
v družbeno lastnino. Razveljavitev pogodbe se lahko zahteva 
v roku enega leta od predložitve pogodbe javnemu pravobra- 
nilcu. 

Če javni pravobranilec v 30 dneh po predložitvi pogodbe ne 
potrdi pogodbe niti ne opozori pogodbenih strank na nezako- 
nitost pogodbe, se šteje, da je potrdil pogodbo. 

Če javni pravobranilec meni, da je pogodba nična, vloži 
tožbo za ugotovitev ničnosti pogodbe. 

Če sodišče ne ugodi zahtevku za razveljavitev pogodbe, pa 
kupnina še ni bila plačana, se kupnina določi po vrednosti 
stanovanjske hiše oz. stanovanja na dan pravnomočnosti 
sodne odločbe. 

13. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 10.000.000 din se kaznuje za 

gospodarski prestopek družbenopravna osebha, ki neodpla- 
čanega dela kupnine ne valorizira v skladu z drugim odstav- 
kom 8. člena teqa zakona. 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 din se kaznuje za 
gospodarski prestopek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna 
oseba družbeno pravne osebe. 

14. člen 
Pogodba, ki do uveljavitve tega zakona ni bila predložena 

pristojnemu javnemu pravobranilcu, se presoja po določbah 
tega zakona. 

Poročevalec 33 



PREDLOG ZA IZDAJO 

zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o republiških blagovnih rezervah s predlogom zakona 

(ESA 1028) 

Izvršni svet Skupščine R Slovenije je na seji dne 7. 3. 
1990 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
ZAKC NA O BLAGOVNIH REZERVAH S PREDLOGOM 
ZAKONA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266., 267, 311. in 312. člena poslovnika Skupš- 
čine R Slovenije za seje zborov Skupščine R Slovenije 
dne 28. 3. 1990. 

Izvršni svet Skupščine R Slovenije predlaga Skupščini 
R Slovenije, da sprejme zakon po skrajšanem postopku, 

POVZETEK 

Z zakonom o republiških blagovnih rezervah je urejeno 
oblikovanje in uporaba republiških stalnih blagovnih rezerv in 
tržnih blagovnih rezerv. S temi rezervami se zagotavlja pre- 
skrba v vojni in ob naravnih nesrečah večjega obsega, repu- 
bliške tržne blagovne rezerve pa so namenjene predvsem za 
preprečevanje in odpravljanje večjih motenj na trgu z blagom 
osnovne preskrbe. Republiške tržne blagovne rezerve se 
financirajo predvsem z najemanjem bančnih kreditov, ki pred- 
stavljajo najpomembnejši vir financiranja republiških tržnih 

ker gre za manj zahtevne spremembe zakona. 
Izvršni svet Skupščine R Slovenije je na podlagi 69. 

člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine R Slovenije 
in na podlagi 220. In 221. člena poslovnika Skupščine 
R Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika 
pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- Alojz KLEMENČIČ, član Izvršnega sveta in predsed- 
nik Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospo- 
darske zadeve, 

- Roman KLADOŠEK, republiški podsekretar v Repu- 
bliškem komiteju za tržišče in splošne gospodarske za- 
deve. 

blagovnih rezerv. 
Zaradi novih predpisov s področja kreditne in monetarne 

politike Zavod SR Slovenije za blagovne rezerve kot organ 
družbenopolitične skupnosti, ne bo mogel več najemati poso- 
jil za financiranje republiških blagovnih rezerv, kar bi lahko 
povzročilo resne motenje v preskrbi občanov z živili za 
osnovno preskrbo. 

S tem zakonom se predlaga, da se zagotovi zakonska mož- 
nost, da se namesto Zavoda SRS za blagovne rezerve usta- 
novi javno podjetje, ki glede najemanja kreditov za financira- 
nje blagovnih rezerv ne bo omejeno. 

I. USTAVNA PODLAGA 

Ustavna podlaga za izdajo tega zakona je podana v: 
- 2. točki prvega odstavka 321. člena Ustave SR Slovenije, 

po kateri ureja Skupščina SR Slovenije v okviru pravic in 
dolžnosti republike z zakonom tudi razmerja v zvezi z republi- 
škimi blagovnimi rezervami, ki so skupnega pomena za 
delovne ljudi in občane. 

- v 3. točki amandmaja XIV k Ustavi SR Slovenije, po kateri 
lahko družbenopolitična skupnost ustanovi podjetje ali drugo 
organizacijo, če je opravljanje dejavnosti te organizacije 
nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali za delo 
drugih organizacij na določenem območju, ali če je to nujno 
za delo organov te družbenopolitične skupnosti. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Zakon o republiških blagovnih rezervah (Uradni list SRS, št. 
19/76,15/83 in 46/86) ureja oblikovanje in uporabo republiških 
blagovnih rezerv, ki so namenjene za osnovno preskrbo obča- 
nov na območju SR Slovenije v primeru izrednih razmer. 

Republiške blagovne rezerve sestavljajo stalne blagovne 
rezerve in tržne blagovne rezerve. Republiške stalne blagovne 
rezerve so namenjene predvsem za kritje potreb v vojni in ob 
naravnih nesrečah večjega obsega, republiške tržne blagovne 
rezerve pa so namenjene intervencijam, s katerimi se prepre- 
čujejo večja neskladja na trgu ter preprečujejo in odpravljajo 
večje motnje na trgu blaga osnovne preskrbe. 

Naloge v zvezi z uporabo in poslovanjem z republiškimi 
blagovnimi rezervami opravlja po določbah zakona Zavod SR 
Slovenije za rezerve. 

Financiranje republiških stalnih blagovnih rezerv je urejeno 
z zakonom in poteka iz republiškega proračuna. Republiške 
tržne blagovne rezerve se financirajo iz sredstev zavoda, 
pridobljenimi s poslovanjem z republiškimi tržnimi blagov- 
nimi rezervami in bančnimi krediti, pri čemer predstavljajo 

bančni krediti najpomembnejši vir financiranja republiških 
tržnih blagovnih rezerv. 

Ljubljanska banka-d.d. je obvestila Zavod SR Slovenije za 
blagovne rezerve, da v bodoče ne more več uporabljati banč- 
nih posojil, ker banka od sprejema Odloka o ciljih in nalogah 
skupne monetarne politike ter skupnih temeljev kreditne poli- 
tike v letu 1990 (Uradni list SFRJ, št. 83/89) zavodu kot organu 
družbenopolitične skupnosti ne more odobravati novih poso- 
jil. Odlok namreč določa, da se družbenopolitične skupnosti 
ne smejo zadolževati na trgu denarja niti na trgu kapitala- 
.Glede na to, da je zavod v dosedanjem poslovanju pretežni 
del tržnih blagovnih rezerv financiral z bančnimi krediti oz. 
z viški prihodkov nad odhodki Narodne banke Slovenije, bi 
lahko prišlo do resnih motenj v preskrbi občanov z živili za 
osnovno preskrbo. 

Navedeno pomeni, da je treba poiskati novo rešitev oz. 
zagotoviti tako organiziranost zavoda, ki bo omogočala naje- 
manje kreditov, to pa pomeni preoblikovanje zavoda v javno 
podjetje. 

III. POGLAVITNE REŠITVE 

Da bi lahko uveljavili novo vlogo republiških tržnih blagov- 
nih rezerv v tržnem gospodarstvu, to je podpiranje proizvod- 
nje predvsem kmetijskih pa tudi industrijskih izdelkov z odku- 
pom tržnih viškov, je treba zagotoviti možnost pridobivanja 
zadostnih kreditnih sredstev. S tem namenom bo treba Zavod 
SR Slovenije za rezerve preoblikovati v javno podjetje, ki 
glede najemanja kreditov ni omejeno. 

Z zakonom o pospeševanju proizvodnje hrane in o zagotav- 
ljanju osnovne preskrbe (Uradni list SRS, št. 46/86 in 45/87) so 
blagovne rezerve razglašene za zadeve posebnega družbe- 
nega pomena, saj predstavljajo nenadomestljiv pogoj za živ- 
ljenje in delo občanov na območju SR Slovenije. Zaradi 
posebnega pomena blagovnih rezerv za življenje in delo 
občanov, želi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ustanoviti 
javno podjetje za poslovanje z republiškimi rezervami. 

Na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev se predlaga, da se 
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Zagotovi zakonska možnost za ustanovitev javnega podjetja, 
bo v bodoče namesto Zavoda SR Slovenije za rezerve 

Posloval z republiškimi blagovnimi rezervami. Na javno 
Podjetje za poslovanje z republiškimi blagovnimi rezervami se 
Ponašajo vse naloge, ki jih je na podlagi tega zakona oprav- 
il zavod. Prav tako je predvideno, da naj bi se na javno 
Podjetje z dnem ustanovitve prenesle vse pravice, obveznosti lr> odgovornosti zavoda. 

S spremembo statusa organizacije, ki se bo v prihodnje 
ukvarjala s poslovanjem z republiškimi blagovnimi rezervami, 
ie treba odpraviti tudi tiste določbe zakona o organizaciji in 
delovnem področju republiških upravnih organov in republi- 
ških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega 
Sveta Skupščine SR Slovenije, ki določajo, da je Zavod SR 
Slovenije za blagovne rezerve organ v sestavi Republiškega 
komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve. 

Predlagano preoblikovanje Zavoda SR Slovenije za rezerve 
v javno podjetje je možno tudi z vidika določb zveznega 
zakona o blagovnih rezervah (Uradni list SFRJ, št. 58/89), ki 
v zvezi z organizacijami za blagovne rezerve republik določa 
le, da imajo le-te lastnost družbene pravne osebe. 

Realizacija navedenega predloga v mesecu marcu bi omo- 
gočila, da se za republiške tržne blagovne rezerve zagotovi 
kontinuirano financiranje tudi s krediti poslovnih bank. 

IV. FINANCIRANJE IN DRUGE POSLEDICE 
Zaradi uveljavitve predlagane spremembe zakona o republi- 

ških blagovnih rezervah ne bodo nastale nikakršne finančne 
posledice v upravnih organih, za proračune družbenopolitič- 
nih skupnosti in tudi ne za podjetja. 

S temi spremembami le zagotavljamo pogoje za kontinu- 
irano financiranje dela republiških blagovnih rezerv. 

PREDLOG ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o republiških blagovnih rezervah 

1.člen 
V zakonu o republiških blagovnih rezervah (Uradni list SRS, 

"• 19/76, 15/83 in 46/86 - v nadaljnjem besedilu: zakon) se 
v 12. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Za opravljanje zadev v zvezi z uporabo in poslovanjem 
2 republiškimi blagovnimi rezervami ter gradnjo skladišč za 
opravljanje in hrambo teh rezerv po določbah tega zakona, 
'zvršni svet Skupščine SR Slovenije ustanovi javno podjetje.« 

2. člen 
V besedilu zakona se beseda »zavod« v različnih sklonih 

nadomesti z besedama »iavno podjetje« v ustreznem sklonu. 
3. člen 

2 dnem ustanovitve javnega podjetja se vse pravice, obvez- 

nosti in odgovornosti zavoda prenesejo na javno podjetje. 

4. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehata veljati prva 

alinea 8. točke 16. člena in 2. odstavek 24. člena Zakona 
o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih 
organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih 
služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije (Uradni list 
SRS, št. 5/80, 12/82, 9/85, 14/86 in 37/87). 

5. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SRS. 

OBRAZLOŽITEV 
V zakonu o republiških blagovnih rezervah (Uradni list SRS, 

' T9/76, 15/83 in 46/86) se ureja oblikovanje in uporaba 
rePubliških blagovnih rezerv, ki so namenjene za osnovno 
Preskrbo občanov in organizacij na območju SR Slovenije 

Primeru izrednih razmer. Republiške blagovne rezerve 
sestavljajo stalne blagovne rezerve in tržne blagovne rezerve. 
Republiške stalne blagovne rezerve so namenjene predvsem 
a kritje potreb v vojni in ob naravnih nesrečah večjega 

°"sega, republiške tržne blagovne rezerve pa so namenjene 
ntervencijam, s katerimi se preprečujejo večja neskladja na ,r9u ter preprečujejo in odpravljajo večje motnje na trgu blaga 
°snovne preskrbe. 

Republiške tržne blagovne rezerve se financiranjo pred- 
vsem z bančnimi krediti, ki jih je Zavod SR Slovenije za 
rezerve najemal pri bankah. Banka zaradi sprejetja odloka 
® ciljih in nalogah monetarne in kreditne politike v letu 1990 
(Uradni list SFRJ, št. 83/89) zavodu kot organu družbenopoli- 
''cne skupnosti ne more odobriti novih posojil. Ker je financi- 

ranje tržnih blagovnih rezerv zaradi navedenega predpisa 
onemogočeno, je treba nemudoma poiskati novo rešitev oz. 
zagotoviti kontinuiranost financiranja in oblikovanja republi- 
ških tržnih blagovnih rezerv. 

Najprimernejša rešitev v tem trenutku je v preoblikovanju 
Zavoda SR Slovenije za rezerve v javno podjetje, ki bo glede 
najemanja kreditov v enakem položaju kot ostala podjetja. 
V ta namen se predlaga, da se zagotovi možnost za ustanovi- 
tev javnega podjetja, ki bo v bodoče namesto Zavoda SR 
Slovenije za rezerve posloval z republiškimi blagovnimi rezer- 
vami. Javno podjetje, ki naj bi ga ustanovil Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije, bo prevzelo vse naloge, pravice, obvezno- 
sti in odgovornosti, ki jih po tem zakonu ima Zavod SR 
Slovenije za rezerve. 

Sprejem predlaganih sprememb bi omogočil, da se za repu- 
bliške tržne blagovne rezerve zagotovi kontinuirano financira- 
nje tudi s krediti poslovnih bank. 

Določbe zakona o republiških blagovnih rezervah, ki se spreminjajo 

4. bčlen 
V zavodu je svet za republiške tržne blagovne rezerve (v nadaljnjem besedilu: svet) kot svetovalno telo za vprašanja 

Programiranja, oblikovanja, financiranja in uporabe republi- 
ških tržnih blagovnih rezerv. 

Svet je sestavljen iz predstavnikov organizacij združenega 
oela - nosilcev preskrbe v SR Sloveniji, predstavnikov bank, 
?rganiziranih potrošnikov, Republiškega komiteja za tržišče 
'n splošne gospodarske zadeve (v nadaljnjem besedilu: 
komite) in zavoda. 

Člane sveta imenuje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na 
Predlog samoupravnih organizacij in organov iz prejšnjega 
odstavka za mandatno dobo štirih let, z možnostjo ponovnega 
"nenovanja še za eno mandatno dobo. 

Svet svetuje in daje mnenja zlasti o: 

- poslih v zvezi z oblikovanjem, obnavljanjem in uporabo 
republiških tržnih blagovnih rezerv, 

- vprašanjih financiranja republiških tržnih blagovnih re- 
zerv. 

11. člen 
Z aktom o uporabi republiških stalnih blagovnih rezerv se 

določijo vrsta blaga, namen in način uporabe, rok in način 
nadomestitve uporabljenih rezerv, če jih je treba nadomestiti, 
in ob prodaji blaga tudi cene, po katerih zavod proda to blago. 

12. člen 
Zadeve v zvezi z uporabo in poslovanjem z republiškimi 

stalnimi blagovnimi rezervami ter gradnjo skladišč za sprav- 
ljanje in hrambo teh rezerv opravljata po določbah tega 
zakona in drugih predpisov komite oziroma zavod. 
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Zavod je nosilec pravic, obveznosti in odgovornosti glede 
razpolaganja s finančnimi sredstvi, z blagom, ki sestavlja 
republiške stalne blagovne rezerve, s skladišči in opremo 
v skladiščih za te rezerve. 

13. člen 
Zavod opravlja naslednje naloge: 
- nabavlja blago za republiške stalne blagovne rezerve, 
- razmešča in hrani republiške stalne blagovne rezerve ter 

skrbi za njihovo obnavljanje, 
- vodi količinsko in vrednostno evidenco stalnih in tržnih 

blagovnih rezerv, 
- organizira in vodi izgradnjo skladišč na podlagi spreje- 

tega programa republiških stalnih blagovnih rezerv ter skrbi 
za vzdrževanje obstoječih skladišč, 

- opravlja zadeve v zvezi z republiškimi tržnimi blagovnimi 
rezervami v skladu z družbenim dogovorom iz tretjega 
odstavka 4. člena tega zakona, 

- opravlja zadeve v zvezi z zveznimi blagovnimi rezervami, 
za katere ga pooblastijo pristojni organi oziroma organizacije 
na podlagi posebnih pogodb, 

- opravlja druge zadeve v zvezi s poslovanjem z republi- 
škimi blagovnimi rezervami, za katere je pristojen po tem 
zakonu, drugih predpisih, družbenih dogovorih in samou- 
pravnih sporazumih. 

Zavod mora pri opravljanju nalog, naštetih v prvem 
odstavku tega člena in drugih nalogah, ki izhajajo iz tega 
zakona, skrbeti za racionalno in ekonomično poslovanje, zla- 
sti pa za pravilno skladiščenje in pravilno obnavljanje blaga. 

14. člen 
Zavod sodeluje z organi oziroma organizacijami, pristoj- 

nimi za blagovne rezerve v federaciji in v občinah zaradi 
usklajevanja, programiranja, oblikovanja, uporabe, shranjeva- 
nja in teritorialne razmestitve blagovnih rezerv ter izgradnje 
skladišč za hrambo blagovnih rezerv na območju SR Slove- 
nije. 

15. člen 
Zavod nabavlja blago za republiške stalne blagovne rezerve 

po programu republiških stalnih rezerv ali po sklepu Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Blago za republiške stalne blagovne rezerve kupuje zavod 
s sredstvi, s katerimi razpolaga oziroma, ki so za to zagotov- 
ljena. 

16. člen 
Zavod nabavlja, prodaja in obnavlja blago za republiške 

stalne blagovne rezerve in oddaja izgradnjo skladišč z javno 
licitacijo ali z zbiranjem ponudb. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko zavod s pred- 
hodnim soglasjem predsednika komiteja opravi zadeve iz 
prvega odstavka tega člena brez javne licitacije ali zbiranja 
ponudb, če so glavni elementi, ki so odločilni za nakup 
oziroma prodajo posamezne vrste blaga (cene, kakovost, 
pariteta ipd.), predpisani oziroma določeni. 

18. člen 
Skladiščenje in hrambo republiških stalnih blagovnih 

rezerv lahko prepusti zavod organizacijam združenega dela 
s posebno pogodbo, s katero se določijo pogoji skladiščenja 
in hrambe. 

Organizacija, ki ji je blago iz republiških stalnih blagovnih 
rezerv zaupano po pogodbi o skladiščenju in hrambi, ne sme 
brez dovoljenja zavoda tega blaga odtujevati ali uporabljati in 
ne spremeniti njegovega namena ali skladišča, ga nadome- 
stiti z blagom druge vrste ali druge kakovosti, ali v nasprotju 
s pogodbo kako drugače z njim razpolagati. 

19. a člen 
Zavod sme dati v zakup ali prodati opremo, skladišča in 

druge nepremične stvari, če so izrabljene, zastarele ali jih ni 
več mogoče uporabljati za republiške blagovne rezerve ozi- 
roma le-tem niso potrebne. 

Zakup ali prodajo stvari iz prejšnjega odstavka opravi zavod 
na podlagi poprejšnjega soglasja komiteja. Kadar se dajo 
v zakup ali prodajo skladišča za republiške stalne blagovne 
rezerve, mora zavod dobiti tudi soglasje republiškega sekre- 
tarja za ljudsko obrambo. 

Sredstva, dobljena z zakupom in s prodajo iz prvega 
odstavka tega člena, se smejo uporabljati le za nakup opreme 
in nepremičnin, potrebnih za republiške blagovne rezerve. 

21. člen 
Sredstva iz prvega, drugega in tretjega odstavka 20. člena 

tega zakona se razporejajo s finančnim načrtom zavoda. 

22. člen 
S finančnim načrtom zavoda se sredstva razporejajo zlasti: 
1) za oblikovanje, hrambo in vzdrževanje republiških stalnih 

blagovnih rezerv, 
2) za graditev, vzdrževanje in opremo skladišč za spravlja- 

nje republiških stalnih blagovnih rezerv, 
3) za kritje izgub, ki nastajajo pri blagu v rezervi zato, ker ga 

ni bilo mogoče pravočasno obnoviti, 
4) za kritje negativne razlike pri poslovanju z republiškimi 

stalnimi blagovnimi rezervami, ugotovljene z zaključnim ra- 
čunom. 

23. člen 
Sredstva pozitivne razlike, dosežene pri poslovanju z repu- 

bliškimi stalnimi rezervami, se ugotavljajo z zaključnim raču- 
nom zavoda in se v delu, ki ni razporejen s finančnim načrtom 
zavoda, izkazujejo v republiški proračun. 

25. člen 
Zavod ugotavlja finančne rezultate svoje dejavnosti in raz- 

poreja dosežena sredstva s svojim zaključnim računom. 

26. člen 
Finančni načrt in zaključni račun zavoda potrjuje na pred- 

log komiteja Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije se skupaj z zak- 

ljučnim računom pošlje tudi poročilo o stanju republiških 
stalnih blagovnih rezerv in o poslovanju z njimi. 

26. a člen 
Zavod vodi knjige po sistemu enotnih računov, predpisanih 

s kontnim planom za organizacije družbenopolitičnih skup- 
nosti za blagovne rezerve. 

27. člen 
Zavod obračunava amortizacijo stvari, ki so po predpisih 

o sredstvih organizacij združenega dela njegova osnovna 
sredstva. 

Za amortizacijo stvari iz prvega odstavka tega člena veljajo 
predpisi o amortizaciji osnovnih sredstev organizacij združe- 
nega dela. 

28. člen 
Sredstva za delo delovne skupnosti zavoda se zagotavljajo, 

razporejajo in uporabljajo po predpisih in drugih aktih, ki 
veljajo za republiške upravne organe in organizacije. 

29. člen 
Pri odločanju o posameznih vprašanjih glede oblikovanja, 

hrambe in uporabe zveznih blagovnih rezerv sodeluje s pri- 
stojnimi zveznimi organi oziroma organizacijami komite, pri 
izvajanju operativnih nalog pa zavod. 

31. člen 
Z denarno kaznijo od 100.000 do 1.000.000 se kaznuje za 

gospodarski prestopek organizacija združenega dela: 
1) če brez dovoljenja zavoda, s katerim je sklenila pogodbo 

o skladiščenju blaga republiških stalnih blagovnih rezerv, to 
blago odtuji, uporabi, spremeni njegov namen ali skladišče, 
ga nadomesti z blagom druge vrste ali kakovosti ali kako 
drugače razpolaga z njim v nasprotju s pogodbo, 

2) če noče prodajati ali če pri prodaji zapostavlja proizvode 
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12 drugega odstavka 19. člena tega zakona, 
3) če ne vplača sredstev iz 5. odstavka 20. člena tega 

zakona. 
Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje za 

gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba organizacije 
oruženega dela, ki stori kakšno dejanje iz prvega odstavka e9a člena. 
Skupaj s kaznijo za gospodarski prestopek iz prve in tretje 

°*je 1. odstavka tega člena se izreče tudi varstveni ukrep 
ovzema premoženjske koristi, dosežene z gospodarskim 

Postopkom. 

32. člen 
2 denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje za 

gospodarski prestopek odgovorna oseba zavoda, če sklene 
P°godbo v nasprotju z 18. členom tega zakona ali če te 
Pogodbe ne spoštuje. 

gensko denarno kaznijo se kaznuje za gospodarski presto- 
pek odgovorna oseba zavoda, če nastane večja škoda zaradi 

9Pravilnega skladiščenja ali nepravilnega obnavljanja blaga 
smislu drugega odstavka 13. člena. 

bii4?.lo4be zakona o organizaciji in delovnem področju repu- •skih upravnih organov in republiških organizacij ter samo- 
tnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 

'I6, ki se spreminjajo: 

16. člen 
Republiški komiteji so: 
'• Republiški komite za delo; v njegovi sestavi je: 

Republiški inšpektorat za delo 
«• Republiški komite za družbeno planiranje 
^ Republiški komite za informiranje 
* Republiški komite za zakonodajo 
jj- Republiški komite za mednarodno sodelovanje 

v n Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora; nlegovi sestavi sta: 
~~ Republiški urbanistični inšpektorat 
~ Republiški vodnogospodarski inšpektorat 

• Republiški komite za energetiko; v njegovi sestavi so: 
"" Republiški energetski inšpektorat, 
2" Republiški rudarski inšpektorat, 

a Republiški komite za industrijo in gradbeništvo; 
v njegovi sestavi je: 
"Republiški gradbeni inšpektorat. 

■b Republiški komite za drobno gospodarstvo 
iadevlepUbli5ki komite za ,rži5Ce in splošne gospodarske 

v njegovi sestavi sta: 
- Zavod SR Slovenije za rezerve, 
- Republiški tržni inšpektorat. 
8.a Republiški komite za turizem in gostinstvo 
9. Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; 

v njegovi sestavi so: 
- Republiška veterinarska uprava, 
- Republiški kmetijski inšpektorat, 
- Republiški gozdarski inšpektorat. 
10. Republiški komite za promet in zveze; v njegovi sestavi 

sta: 
- Luška kapitanija v Kopru 
- Republiški prometni inšpektorat. 
11. Republiški komite za borce in vojaške invalide. 
12. Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo; 
v njegovi sestavi je: 
- Republiški sanitarni inšpektorat. 
13. Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno 

kulturo; 
v njegovi sestavi je: 
- Zavod SR Slovenije za šolstvo. 
14. Republiški komite za kulturo. 
15. Republiški komite za raziskovalno dejavnost in tehnolo- 

gijo. 

24. člen 
Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske 

zadeve opravlja zadeve, ki se nanašajo na promet blaga in 
storitev; na delovanje ukrepov ekonomske politike; na pojave 
in razmerja na trgu; na sistem cen in na ukrepe v zvezi 
z družbeno kontrolo cen; na kompenzacije, ki izvirajo iz 
neustreznih cen; na preskrbljenost trga in predlaganje inver- 
vencijskega uvoza; na tekoče materialne bilance; na druž- 
bene blagovne rezerve; na združevanje dela in sredstev orga- 
nizacij združenega dela, ki opravljajo blagovni promet in 
storitve ter proizvajalnih in drugih organizacij združenega 
dela; na pogoje gospodarjenja v trgovinski dejavnosti; na 
druge zadeve na gospodarskih področjih, če niso te zadeve 
v delovnem področju drugega republiškega upravnega 
organa ali republiške organizacije. 

Zavod SR Slovenije za rezerve opravlja zadeve, ki se nana- 
šajo na zagotavljanje in skladiščenje stalnih in tržnih blagov- 
nih rezerv v SR Sloveniji ter na intervencije z rezervami na 
tržišču. Zavod SR Slovenije za rezerve je pravna oseba. 

Republiški tržni inšpektorat nadzoruje izvrševanje zakonov, 
drugih predpisov in splošnih aktov iz republiške pristojnosti, 
ki urejajo pojave in razmerja na trgu blaga in storitev. 

osnutek zakona 

0 zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične 

publike Slovenije za leto 1989 (ESA 1026) 

nega računa za leto 1989. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. 

člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupš- 
čine SR Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstav- 
niki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 
- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški 

sekretar za finance, 
- Alenka MARKIČ, namestnica republiškega sekre- 

tarja za finance, 
- Mihajlo MADŽAROVIČ, republiški svetovalec 

v Republiškem sekretariatu za finance. 

tevršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 7. 3. 
'990 določil besedilo: 

OSNUTKA ZAKONA O ZAKLJUČNEM RAČUNU 
O IZVRŠITVI PRORAČUNA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA LETO 1989. 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
«|5. člena, 266., 267., 311. in 313. člena poslovnika 
skupščine SR Slovenije za seje zborov skupščine SR 
Slovenije dne 28. 3. 1990. 

Hkrati vam pošiljamo tudi poročilo Službe družbenega 
knjigovodstva v SR Sloveniji o pregledu osnutka zaključ- 

s 1-člen 
s'ičnle'me se zaključni račun o izvršitvi proračuna Sociali- 16 republike Slovenije za leto 1989. 

2. člen 
^rihodki proračuna Socialistične republike Slovenije so bili 

doseženi in razporejeni po bilanci prihodkov in odhodkov za 
leto 1989, ki je sestavni del tega zaključnega računa. 

Skupni prihodki proračuna Socialistične republike Slove- 
nije za leto 1989 so znašali 926,081.182,00 din in so bili 
razporejeni za: 

- obveznosti SR Sloveniji v višini 661.660.825,20 din 



- odstopljena sredstva uporabnikom zunaj SR Slovenije 
vvišini 20,517.614,20 din 

- prispevek federaciji vvišini 232,347.452,10 din 
- nerazporejene prihodke vvišini 11,555.290,50 din 

3. člen 
Nerazporejeni prihodki proračuna Socialistične republike 

Slovenije za leto 1989 višini 11,555.290,50 din se razporedijo 
za naslednje namene: 

1. Sredstva rezerve SR Slovenije za dokončni proračun 
obveznosti za leto 1989 v višini 408.984,30 din 

2. Za kritje stroškov popisa prebivalstva, gospodinjstev, 
stanovanj in kmečkih gospodarstev v SR Sloveniji v višini 

10,187.778,30 din 
Preseženi prihodki davka iz dohodka TOZD v višini 

958.527,90 din se prenesejo v republiški proračun za leto 
1990. 

4. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SR Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

k osnutku zakona o zaključnem rac 

SR Slovenije za leto 1989  

Osnutek zaključnega računa o izvršitvi proračuna SR Slove- 
nije za leto 1989 je pripravljen v skladu z: 

- zakonom o financiranju splošnih družbenih potreb 
v družbenopolitičnih skupnostih, 

- zakonom o knjigovodstvu 
Zakon o proračunu SR Slovenije za leto 1989, ki ga je 

Skupščina SR Slovenije sprejela v decembru 1988, je bil 
sestavljen v skladu z določili osnutka zakona o začasni omeji- 
tvi razpolaganja z delom družbenih sredstev DPS in SIS druž- 
benih dejavnosti za porabo v letu 1989. Na podlagi osnutka 
tega zakona je znašala rast sredstev za zadovoljevanje sploš- 
nih družbenih potreb na ravni republike brez kotizacije za leto 
1989 115,3%. 

Sprejeti intervencijski zakon za porabo v letu 1989 pa je bil 
v primerjavi z osnutkom bistveno spremenjen in je določal 
dovoljeno stopnjo rasti sredstev družbenopolitičnih skupno- 
sti in samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavno- 
sti le za prvi dve trimesečji leta 1989. Tako je znašala dovo- 
ljena stopnja rasti sredstev za obdobje januar-marec 1989 
218%, za obdobje april-junij 1989 pa 215,8% v primerjavi 
z enakima obdobjema leta 1988. Poleg tega je zakon tudi 
omogočal korekcijo teh stopenj in sicer v primeru večjih rasti 
cen na drobno od 244,3% v obdobju januar-marec 1989 in od 
223,3% v obdobju januar-junij 1989. 

V skladu z intervencijskim zakonom za prvo polletje 1989 
ter ob upoštevanju dejanskega gibanja cen na drobno 
v obdobju januar-april 1989 in ocenjene 12% mesečne rasti 
teh cen do konca leta 1989 je Skupščina SR Slovenije 
v mesecu maju 1989 za zagotovitev nemotenega delovanja 
republiških upravnih in pravosodnih organov in organizacij 
sprejela spremembo zakona o proračunu SR Slovenije za leto 
1989. S to spremembo zakona se je obseg limitiranega dela 
republiškega proračuna v primerjavi z letom 1988 povečal za 
420%. Z istim rebalansom je bil usklajen tudi obseg sredstev 
z višino dejanskih obveznosti iz naslova intervencij v gospo- 
darstvu in iz naslova pokrivanja prispevka SR Slovenije zvez- 
nemu proračunu za leto 1989. Razen navedenega so bila 
s spremembo zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1989 
zagotovljena še sredstva za nadomestilo za del cene določe- 
nih živil v letu 1989. Zagotavljanje sredstev za ta namen je bilo 
do 28. 2. 1989 urejeno z zveznim zakonom, od 1. 3. 1989 dalje 
pa so bile obveznosti iz tega naslova na podlagi dogovora 
prenešene na SR in SAP. S prenosom teh obveznosti je bil SR 
in SAP odstopljen tudi del temeljnega davka od prometa 
tobačni izdelkov. 

Ob sprejemanju prvega rebalansa republiškega proračuna 
je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije napovedal, da bo 
v primeru večje rasti cen na drobno od v mesecu maju 
ocenjene, predlagal dodatno uskladitev obsega republiškega 
proračuna ob upoštevanju usmeritev za oblikovanje splošne 
porabe. 

Inflatorna gibanja so že v obdobju maj—julij 1989 presegla 
predvidevanja. To je onemogočilo izpolnjevanje dela tistih 
obveznosti republiškega proračuna, na katere proračunski 
uporabniki niso mogli vplivati. Za razrešitev teh problemov je 
Skupščina SR Slovenije v mesecu septembru 1989 sprejela 
drugi rebalans republiškega proračuna, s katerim se je obseg 
limitiranega dela republiškega proračuna v primerjavi z letom 
1988 povečal za 700%. Pri tem na strani virov prihodkov ni 
bilo sprememb, kar pomeni, da je bil rebalans realiziran 
v okviru obstoječih davčnih virov in ob nespremenjenih davč- 

o izvršitvi proračuna 

nih stopnjah. V okviru ocene prilivov prihodkov pri posebnem 
republiškem davku od prometa proizvodov in plačil za storitve 
pa je bil upoštevan tudi povečan odstop tega davka občinam, 
zaradi nižjih prilivov davkov od občanov v skladu s sprejeto 
politiko pospeševanja drobnega gospodarstva v občinah. 

Na podlagi sprememb predpisov, ki urejajo intervencije 
v gospodarstvu, na podlagi rebalansa zveznega proračuna za 
leto 1989 ter sprememb in dopolnitev zakona o financiranju 
federacije je bila z drugim rebalansom republiškega prora- 
čuna za leto 1989 usklajena tudi višina obveznosti SR Slove- 
nije iz naslova intervencij v gospodarstvu na zveznem nivoju 
in višina prispevka SR Slovenije zveznemu proračunu. S 1. 7. 
1989 so bile vse intervencije v gospodarstvu na zveznem 
nivoju, ki so bile prej vključene v izvenproračunsko bilanco 
federacije, vključene v zvezni proračun, SR in SAP pa jih od 
takrat dalje pokrivajo preko kotizacije-zveznemu proračunu. 

Zaradi inflacijskih gibanj, ki so imela za posledico vse 
pogostejše, celo mesečne rebalanse republiškega proračuna, 
je bil zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o proračunu 
SR Slovenije za leto 1989 dopolnjen z določilom, na podlagi 
katerega je bilo Izvršnemu svetu dano pooblastilo, da do 
konca leta 1989 v okviru sprejetih proračunskih virov uskla- 
juje postavke republiškega proračuna s cenovnimi gibanji in 
sicer v tistem delu, ki se nanaša na obveznosti v SR Sloveniji. 

V skladu s tem pooblastilom je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije v mesecih novembru in decembru 1989 sprejel dva 
odloka o uskladitvi postavk v bilanci prihodkov in odhodkov 
proračuna SR Slovenije za leto 1989. S prvim odlokom, ki je 
kot izhodišče upošteval dejansko rast drobnoprodajnih cen 
v obdobju januar-oktober 1989, oceno rasti teh cen v zadnjih 
dveh mesecih leta 1989 ter 5% zaostajanje rasti splošne 
porabe na ravni republike za rastjo cen, se je obseg tistega 
dela republiškega proračuna, ki se je nanašal na obveznosti 
v SR Sloveniji, povečal v primerjavi z letom 1988 za 1154%, 
z drugim odlokom (kot izhodišče je bila upoštevana dejanska 
rast drobnoprodajnih cen v obdobju januar-november, ocena 
rasti teh cen za december 1989 ter 5% zaostajanje rasti 
splošne porabe na ravni republike za rastjo cen) pa se je ta del 
proračuna povečal za 1173%. 

Iz obrazložitve k predlogu zakona o spremembi in dopolni- 
tvi zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1989, ki ga je 
Skupščina SR Slovenije sprejela v mesecu septembru 1989, 
izhaja, da bo dokončna razporeditev sredstev za posamezne 
namene opravljena z zaključnim računom o izvršitvi prora- 
čuna SR Slovenija za leto 1989. 

Iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna SR Slovenije 
za leto 1989 je razvidno da znaša skupni delež nerazporejenih 
prihodkov v letu 1989 11.555.290,50 din. Na podlagi dejanskih 
rasti drobnoprodajnih cen v Jugoslaviji v obdobju januar-de- 
cember 1989 in ob upoštevanju 5% zaostajanja rasti splošne 
porabe za rastjo cen znaša dovoljena stopnja rasti splošne 
porabe za leto 1989 1192,9%. Navedeni podatki in pa realiza- 
cija prilivov prihodkov proračuna SR Slovenije v letu 1989 
predstavljajo dokončno uskladitev obsega proračunskih 
odhodkov v SR Sloveniji s to stopnjo, kar znaša nominalno 
glede na zadnjo uskladitev 10.596.762,60 din. 

Izvršni svet zato predlaga, da se nerazporejeni prihodki 
proračuna SR Slovenije za leto 1989 v višini 10.596.762,60 din 
usmerijo za pokritje naslednjih obveznosti: 

1. Sredstva rezerve SR Slovenije za dokončni poračun 
obveznosti za leto 1989 v višini 408.984,30 din 
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y skladu z določili 3. člena zakona o proračunu SR Slove- 
nje za leto 1989 se od prihodkov, s katerimi se pokrivajo 
obveznosti v SR Sloveniji, izloči 1% v sredstva rezerve SR 
Slovenije, za dokončni poračun te obveznosti je SR Slovenija 

sredstev republiškega proračuna za leto 1989 dolžna izločiti 
v sredstva rezerve še sredstva v navedeni višini. 

2. Kritje stroškov popisa prebivalstva, 
gospodinjstev, stanovanj in kmečkih 

9ospodarstev v SR Sloveniji v višini 10.187.778,30 din 
V proračunu SR Slovenije za leto 1990 niso predvidena 

S|Pedstva za pripravo popisa pebivalstva v letu 1991. Ob sestavi 
zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1990 namreč še ni bil sPrejet zakon o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj 
ln kmečkih gospodarstev v SR Sloveniji v letu 1991. Razen 
navedenega tudi izhodišča za pripravo proračuna SR Slove- 
nje za leto 1990 niso predvidevala vključevanja novih obvez- 
nosti v republiški proračun, prav tako pa to niso dopuščale 
oilančne možnosti. Ob sprejemanju zakona o popisu je Izvršni Svet Skupščine SR Slovenije napovedal reševanje tega finanč- 

nega problema z zaključnim računom za leto 1989. Zato 
predlaga, da se del sredstev v višini 10.187.778,30 din za 
pripravo popisa prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in 
kmečkih gospodarstev v SR Sloveniji, ki bo začel teči 31. 3. 
1991, zagotovi z zaključnim računom za leto 1989. 

Na podlagi določil 19. c. člena zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o davku iz dohodka TOZD in DS se 
presežena realizacije tega davka prenese v republiški prora- 
čun za leto 1990 in se upošteva pri določitvi obveznosti za leto 
1990. V letu 1989 je realizacija tega davka za 958.527,90 din 
presegla predvideno realizacijo, zato jo je treba z zakonom 
o zaključnem računu za leto 1989 prenesti v proračun za leto 
1990. 

PRIHODKI PRORAČUNA SR SLOVENIJE, 
REALIZIRANI V LETU 1989 

Prihodki proračuna SR Slovenije za leto 1989 so bili po 
vrstah prihodkov realizirani v naslednji višini: 

V K din 

VRSTA PRIHODKA Plan in poz- 

nejše spremembe 

Realizacija % reali- 

zacije 

(3:2) 

1. Davek iz dohodka 
TOZD 148.380.000,00 

2. Davek iz osebnega 
dohodka po stopnji 
0,6% 70.410.000,00 

3. Davek iz osebnega 
dohodka delavcev po 
posebni stopnji 42.890.000,00 

4. Temeljni davek od 
prometa proizvodov 2 84.760.000,00 

5. Posebni republiški „ 
davek od prometa 
proizvodov in od 
plačil za storitve 321.830.000,00 

149.338.527,90 100,6 

90.579.912,40 128,6 

60.793.001,90 14.1,7. 

277.107.564,40 97,3 

342.594.398,60 106,4 

6. Davek od tujih oseb 1.000.000,00 715.368,30 71,5 

7. Drugi prihodki 300.000,00 350.272,40 116,8 

SKUPAJ 869.570.000,00 921.479.045,90 106,0 

Sredstva prenesena 
po ZR 4.602.136,10 4.602.136,10 100 

SKUPAJ 874.172.136,10 92 6.081.182,00 106,0 
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1. Davek iz dohodka TOZD 
Davek iz dohodka TOZD je bil z zakonom o proračunu SR 

Slovenije za leto 1989 in poznejšimi spremembami predviden 
v višini 148.380.000,00 din, realiziran pa v višini 
149.338.527,90 din. 

Del tega zneska je bil zagotovljen s prilivi davka po obra- 
čunu davčne obveznosti za leto 1988, realiziran v mesecu 
marcu po predaji zaključnih računov za leto 1988. Preostali 
znesek pa je bil zagotovljen v okviru sprejetih davčnih stopenj 
in sicer v višini 4,2% splošne davčne stopnje in 1,3% za 
prioritetne dejavnosti. 

Presežena realizacija davka iz dohodka TOZD v višini 
958.527,90 din pa se bo v skladu z 19. c členom Zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o davku iz dohodka 
TOZD in DS prenesla v republiški proračun za leto 1990. 

2. Davek Iz osebnega dohodka po stopnji 0,6% 
Dosežena realizacija davka iz osebnega dohodka delavcev 

po stopnji 0,6% je znašala 90.579.912,40 din, kar je za 
20.169.912,40 din ali 28,6% več, kot je bilo predvideno. Prilivi 
davka iz osebnega dohodka po redni stopnji so se v letu 1989 
gibali v skladu z rastjo osebnih dohodkov. 

V strukturi skupnih realiziranih prihodkov je znašala dose- 
žena realizacija davka iz osebnega dohodka delavcev po 
redni stopnji 9,8%. 

3. Davek Iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji 
Davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji, ki 

se plačuje od prejemkov iz dopolnilnega delovnega razmerja 
je bil planiran v višini 42.890.000,00 din. Dosežena realizacija 
davka iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji je 
znašala 60.793.001,90 din, kar je za 17.903.001,90 din ali 
41,7% več, kot je bilo predvideno. 

Zaradi povečane obveznosti do prispevka proračuna fede- 
racije je bila v mesecu novembru zvišana stopnja davka iz 
osebnega dohodka delavcev po posbni stopnji, ki je delno že 
vplivala na realizacijo tega davka v mesecu decembru. 

V strukturi skupnih realiziranih prihodkov je znašala dose- 

žena realizacija davka iz osebnega dohodka delavcev po 
posebni stopnji 6,6%. 

4. Temeljni davek od prometa proizvodov 
Temeljni davek od prometa proizvodov je v strukturi skup- 

nih realiziranih prihodkov proračuna SR Slovenije za leto 
1989 predstavljal 30,1% in je bil realiziran v višini 
277.107.564,40 din. 

Realizacija temeljnega davka od prometa proizvodov vklju- 
čuje tudi 4.934.664,20 din temeljnega davka od prometa proiz- 
vodov, ki se plačuje pri uvozu in za potrebe JLA in se odvaja 
direktno za pokritje kotizacije. 

5. Posebni republiški davek od prometa proizvodov in od 
plačil za storitve 

Dosežena realizacija posebnega republiškega davka od 
prometa proizvodov in od plačil za storitve je v letu 1989 
znašala 342.594.398,60 din ali 106,4% in je bila za 
20.764.398,60 din višja od predvidene. V strukturi skupnih 
realiziranih prihodkov je znašala dosežena realizacija poseb- 
nega republiškega davka od prometa proizvodov in od plačil 
za storitve 37,2%. Zaradi povečane obveznosti do prispevka 
proračunu federacije so se v mesecu novembru zvišale tudi 
stopnje posebnega republiškega davka od prometa proizvo- 
dov in od plačil za storitve. 

6. Davek od tujih oseb 
Davek od tujih oseb je bil za leto 1989 predviden v višini 

1.000.000,00 din in realiziran v višini 715.368,30 din ali 71,5%. 

7. Drugi prihodki 
Realizacija drugih prihodkov je znašala 350.272,40 din ali 

116,8% predvidenih sredstev. 

ODHODKI PRORAČUNA SR SLOVENIJE, 
REALIZIRANI V LETU 1989 

Odhodki proračuna SR Slovenije za leto 1989 so bili po 
skupinah odhodkov realizirani v naslednji višini: 

V K din 

Skupina odhodka Plan in poznej- Realizacija % realiza- 

še spremembe cije 
(3:2) 

1. Sredstva za delo 
upravnih organov ter 
sredstva za posebne in 
druge namene za delo 
upravnih organov 591.916.269,30 591.916.269,30 100 

2. Sredstva za ljudsko 
obrambo 32.195,80 32.195,80 100 

3. Sredstva za spodbujanje 
razvoja, intervencije v 
gospodarstvu in spodbu- 
janje hitrejšega raz- 
voja gospodarsko manj 
razvitih območij 21.811.746,70 21.811.747,70 100 
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4. Dopolnilna sredstva 
proračunu občine 

5. Sredstva za družbene 
dej avnosti 

6 Sredstva za druge 
splošne družbene 
potrebe 

7. Izločanje v stalno 
proračunsko rezervo 

8. Drugi odhodki 

9. Prispevek proračunu 
federacije 

215.290,00 

22.559.109,30 

39.243.420,}0 

6.267.570,20 

132.838,10 

191. 993. 696,60 

215.290,00 100 

22.559,109,30 100 

39.243,420,00 100 

6.267.570,20 100 

132.837,10 100 

232.347.452,10 121 

SKUPAJ 874.172.136,10 914.525.891,50 10 5 

1' Sredstva za delo upravnih organov in sredstva za 
P°sebne in druge namene za delo upravnih organov 

Sredstva za delo organov, ki so bila z zakonom o proračunu 
Slovenije za leto 1989 in spremembami tega zakona zago- 

tovljena v višini 564,435.275,90 din, so bila porabljena v višini 
564,435.275,90 din ali 100%. 

Sredstva za delo organov so bila porabljena za namene, ki 
so prikazani v naslednji tabeli: 

,V K din 

Namen Realizacija Strukturni 
% 

sredstva za dohodek delovnih 
skupnosti 440.888.774,90 

$ 
sredstva za materialne 
stroške 4 6.209.150,30 

sredstva za amortizacijo 5.836.234,80 

sredstva za osebne dohodke in 
prispevke funkcionarjev 48.097.653,70 

sredstva za druge potrebe za 
delo upravnih organov 22.089.442,20 

sredstva za delno uskladitev 
OD za leto 1988 1.314,020,00 

SKUPAJ 

Sredstva za dohodek delovnih skupnosti organov so bila 
re3lizirana v višini 440,888.774,90 din za naslednje namene: 
" bruto OD in prispevki iz dohodka delovnih skupnosti 

419,038.308,40 din 
delo v posebnih pogojih 18,922.369,40 djn 
sklad skupne porabe 2,928.097,10 din 
Sredstva za osebne dohodke delavcev delovnih skupnosti 0 se v letu 1989 zagotavljala po kriterijih, določenih v Pro- 

564.435.275,90 

78,2 

8,2 

1,0 

8,5 

3,9 

0,2 

100 

qramu usklajevanja in zagotavljanja sredstev za osebne 
dohodke delavcev organov, ki se financirajo iz republiškega 

^ V skladu z usmeritvami Družbenega dogovora o skupnih 
osnovah in merilih za samoupravno urejanje odnosov pri 
pridobivanju in delitvi dohodka v SR Sloveniji, se rast osebnih 
dohodkov v organih, ki se financirajo iz republiškega prora- 
čuna. usklajuje z rastjo sredstev za osebne dohodke v gospo- 
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darstvu. Intervencijski ukrepi, ki iz leta v leto omejujejo rast 
splošne porabe, zavirajo realizacijo teh usmeritev, saj je glede 
na visok delež sredstev za osebne dohodke v strukturi repu- 
bliškega proračuna, le-te nemogoče realizirati skladno 
z doseženo rastjo v gospodarstvu. Tako rast osebnih dohod- 
kov v republiških organih že vrsto let zaostaja za rastjo oseb- 
nih dohodkov v gospodarstvu. Da bi preprečili zaostajanje 
rasti osebnih dohodkov v letu 1988 za rastjo v gospodarstvu, 
je bila v januarju 1989 realizirana 4,7% uskladitev osebnih 
dohodkov delavcev in funkcionarjev za leto 1988 v višini 
1.314.020 din. 

V letu 1989 so se osebni dohodki usklajevali skladno z dolo- 
čili družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za 
samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi 
dohodka v SR Sloveniji, določili zakona o finančnem poslova- 
nju in določili zakona o izplačilu osebnih dohodkov do konca 
prvega polletja 1990. Glede na limitirano rast republiškega 
proračuna, v okviru zagotovljenih sredstev za osebne 
dohodke ni bilo mogoče realizirati osebnih dohodkov za 
december 1989, temveč jih bo potrebno v celoti pokriti iz 
proračunskih sredstev za leto 1990. 

Zagotovljena sredstva za delo v posebnih delovnih pogojih 
so bila porabljena za pokrivanje nadurnega dela, dodatkov za 
delo preko polnega delovnega časa, delo na dan zveznih in 
republiških praznikov, delo ob nedeljah, nočno delo ter za 
delo v deljenem delovnem času, predvsem v organih za notra- 
nje zadeve in zavodih za izvrševanje kazenskih sankcij, ki so 
zaradi specifične narave dela upravičeni do teh sredstev. 

V okviru sredstev sklada skupne porabe so se v letu 1989 
zagotavljala funkcionarjem in delavcem delovnih skupnosti 
organov, sredstva za regresiranje letnega dopusta, odprav- 
nine in jubilejne nagrade v višini, ki jo je s sklepom določil 
Izvršni svet ob upoštevanju družbeno dogovorjenih meril. 
V okviru sklada skupne porabe so bila realizirana tudi sred- 
stva za pridobitev šolske izobrazbe. 

Pri dodeljevanju sredstev za bruto osebne dohode in pri- 
spevke predstojnikov organov in njihovih namestnikov ter 
pravosodnih funkcionarjev so bili upoštevani sprejeti sklepi 
o vrednosti posameznih funkcij v skladu z določili Družbe- 
nega dogovora o skupnih osnovah in merilih za oblikovanje in 
delitev sredstev za osebne dohodke funkcionarjev v SR Slove- 
niji. 

Inflatorna gibanja so v letu 1989 vplivala na visoko rast 
materialnih stroškov, zato je bilo za nemoteno poslovanje 
republiških organov nujno zagotavljati dodatna sredstva 
s spremembami zakona o proračunu. Izvršni svet je na pod- 
lagi Družbenega dogovora o skupnih osnovah za urejanje 
določenih stroškov med letom določal višino prejemkov, so 
jih organi lahko izplačevali iz sredstev za materialne stroške. 
Sredstva za materialne stroške so bila realizirana v višini 
46,209.150,30 din. 

V skladu z določili zakona o proračunu so republiški organi 
zaradi učinkovitejše in racionalnejše uporabe združevali sred- 
stva amortizacije. Za amortizacijo so bila v letu 1989 porab- 
ljena sredstva v višini 5,836.234,80 din. 

Sredstva za posebne namene so bila v letu 1989 realizirana 
v višini 22,089.442,20 din. Navedena sredstva so bila porab- 
ljena za financiranje dejavnosti iz 107. člena Zakona o sistemu 
državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije in 
sicer: za plačilo po pogodbah z znanstvenoraziskovalnimi 
organizacijami in posamezniki, za dopolnilno strokovno izo- 
braževanje delavcev v skladu s programi, za naloge 
s področja ljudske obrambe in družbene samozaščite, za 
stroške strokovnih komisij, konferenc in posvetov ter za 
naloge, za katere se sredstva ne zagotavljajo v okviru drugih 
sredstev upravnega organa. 

V okviru postavke investicije v osnovna sredstva so bila 
v republiškem proračunu v letu 1989 zagotovljena sredstva za 
gradnjo stanovanj delavcev organov za notranje zadeve, za 
gradnjo stanovanj za nosilce družbenih funkcij in gradnjo 
stanovanj delavcev republiških organov. V skupni višini je bilo 
za ta namen porabljenih 3,760.000,00 din, kar predstavlja 
100% realizacijo. 

Za investicijsko vzdrževanje zgradb republiških upravnih in 
pravosodnih organov je bilo v proračunu SR Slovenije za leto 
1989 zagotovljeno 285.700,00 din in za investicijsko vzdrževa- 
nje zgradb temeljnih sodišč, splošnih sodišč združenega dela 
in javnih tožilstev 360.000,00 din. Sredstva so bila porabljena 

za popravila in vzdrževanje zgradb, ki jih zasedajo republiški 
upravni in pravosodni organi. Za investicijsko vzdrževanje 
objektov organov za notranje zadeve so bila zagotovljena in 
v celoti realizirana sredstva v višini 1,870.000,00 din. 
Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1989 in njego- 
vimi spremembami je bilo zagotovljeno 12,885.200,00 din za 
nakup opreme organov za notranje zadeve, in za mejni pre- 
hod »Karavanke« 1,490.000,00 din. Sredstva so bila porab- 
ljena v celoti. 

Za odplačilo kredita, ki je bil najet za računalnik Zavoda 
SRS za statistiko in odplačilo anuitet po finančnih programih 
najetih posojilih je bilo porabljeno 2.249.181,00 din, za uvaja- 
nje računalniške tehnologije v delo državnih organov pa 
3.819.414,00 din. 

2. Sredstva za ljudsko obrambo 
V okviru sredstev za ljudsko obrambo so bila sredstva 

v proračunu zagotovljena za odplačilo anuitet iz posojila za 
gradnjo skladišč in medrepubliški program namembne proiz- 
vodnje. V skupni višini je bilo za ta namen porabljenih 
32.195,80 din, kar predstavlja 100% realizacijo. 

3. Sredstva za spodbujanje razvoja, intervencije 
v gospodarstvu in spodbujanje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih območij 

V okviru sredstev za spodbujanje razvoja, intervencije 
v gospodarstvu in spodbujanje hitrejšega razvoja gospodar- 
sko manj razvitih območij so bila v proračunu SR Slovenije za 
leto 1989 zagotovljena sredstva za pokrivanje intervencij 
v gospodarstvu na zveznem nivoju. Na podlagi sprememb 
zveznih predpisov, ki urejajo intervencije v gospodarstvu so 
bile z rebalansom republiškega proračuna usklajene tudi 
višine obveznosti SR Slovenije za te namene do 30. 6. 1989, 
ker so bile na podlagi sprememb in dopolnitev zakona 
o financiranju federacije s 1. 7. 1989 vse intervencije v gospo- 
darstvu na zveznem nivoju vključene v zvezni proračun. Zato 
je bila SR Slovenija, kakor tudi ostale SR in SAP dolžna 
zagotoviti sredstva v svojem proračunu le za prvo polovico 
leta 1989 za pokrivanje naslednjih obveznosti: 

- regres za umetna gnojila, varstvo rastlin in kakovostno 
sortno seme 

Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1989 in njego- 
vimi spremembami je bilo zagotovljeno 5.369.400,00 din za 
kritje navedene obveznosti do 30. 6. 1989. Sredstva so bila 
realizirana v celoti 

- regresiranje dela stroškov iz naslova obresti za kredite za 
namene v okviru selektivnega programa v kmetijstvu 

Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1989 in njego- 
vimi spremembami je bilo zagotovljeno 7.377.394,00 din za 
kritje navedene obveznosti do 30. 6. 1989. Sredstva so bila 
porabljena v celoti. 

- nadomestila pri pokrivanju razlik v ceni pasteriziranega 
mleka in moke tipa 850 

Za nadomestila pri pokrivanju razlik v ceni pasteriziranega 
mleka in moke tipa 850 so bila zagotovljena in v celoti porab- 
ljena sredstva v višini 2.600.000,00 din. 

- za druge potrebe in intervencije v gospodarstvu so bila 
sredstva zagotovljena za sofinanciranje razlik v ceni politično- 
informativnih dnevnikov. V skladu z družbenim dogovorom 
SR Slovenije pokriva za »Delo« negativno razliko med proiz- 
vodno in prodajno ceno v višini 100%, za »Dnevnik« in 
»Večer« pa negativno razliko v višini 50%. V republiškem 
proračunu za leto 1989 je bilo za ta namen zagotovljeno 
3.060.000,00 din. 

Od skupnih sredstev je bilo nakazano: 
-»Delu« 2.345.521,40 din 
— »Večeru« 373.673,00 din 
— »Dnevniku« 340.805,60 din 

Za sofinanciranje drugih glasil so bila v republiškem prora- 
čunu za leto 1989 zagotovljena sredstva za sofinanciranje 
»Naše žene« v višini 600,00 din in »TV-15 - Naš tovariš« 
v višini 299.100,00 din. Sredstva so bila porabljena v celoti. 
— V proračunu SR Slovenije za leto 1989 so bila zagotovljena 
tudi sredstva v višini 1.040.000,00 din za pospeševanje sklad- 
nejšega regionalnega razvoja manj razvitih območij v SR 
Sloveniji. Sredstva so bila porabljena 100% za sofinanciranje 
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stroškov izdelave razvojnih programov in inicialnih razvojnih 
načrtov, ki se nanašajo na območja, ki se štejejo za manj 
razvita območja v SR Sloveniji. 
- V skladu z zakonom o skladu solidarnosti z neuvrščenimi 

državami in državami v razvoju, SR Slovenija vsako leto zago- 
tavlja sredstva za prispevek skladu solidarnosti. V letu 1989 je 
bilo za ta namen porabljeno 1.294.800,00 din. 

4. Dopolnilna sredstva proračunu občine 
Na podlagi določil zakona o proračunu SR Slovenije za leto 

1989 so bila občinam, ki s svojimi prihodki in odstopljenim 
delom posebnega republiškega davka od prometa proizvodov 
niso mogle zagotoviti izvajanja nalog na področju splošnih 
družbenih potreb v obsegu, določenem v navedenem zakonu, 
zagotovljena dopolnilna sredstva. 

Za dopolnjevanje proračunov občin so bila v letu 1989 
Porabljena sredstva v višini 215.290,00 din. 

5. Sredstva za družbene dejavnosti 

V okviru namena za družbene dejavnosti je znašala poraba 
v letu 1989 22.559.109,30 din za pokrivanje obveznosti 
s področja izobraževanja, znanosti, kulture, socialnega var- 
stva in uveljavljanja pravic borcev, vojaških invalidov in družin 
Padlih borcev. 

a) Sredstva za izobraževanje so bila porabljena v višini 
835.072,10 din za financiranje nalog, ki jih republiški organi in 
organizacije opravljajo na podlagi medrepubliških in medna- 
rodnih pogodb ter za naloge, določene z zakonskimi predpisi. 
Večji del sredstev je bil uporabljen za štipendiranje kadrov za 
Potrebe organov v federaciji, republiških upravnih organov, 
Pravosodnih organov in ljudske obrambe, štipendiranje mla- 
dih iz zamejstva in otrok slovenskih izseljencev ter za štipen- 
diranje kadrov iz manj razvitih DVR po meddržavnih sporazu- 
mih v skupni višini 519.956,00 din. Preostali del sredstev pa je 

bil uporabljen za pokrivanje stroškov srednje penološke šole 
v višini 2.179,20 din, obveznosti do slovenskega šolstva 
v zamejstvu, do osnovnega šolanja pripadnikov drugih naro- 
dov v Jugoslaviji in do šolstva narodnosti v SR Sloveniji 
v višini 155.800,00 din, za izdelavo učnih načrtov, in pripravo 
učne tehnologije v višini 5.550,00 din, za stike s tujino 
s področja izobraževanja v višini 2.058,80 din, ter za stro- 
kovno in kadrovsko pomoč SAP Kosovo v višini 149.528,10 
din. 
b) Sredstva za znanost so bila porabljena v višini 732.000,00 
din in sicer za financiranje študij oziroma ekspertiz za potrebe 
upravnih organov in Izvršnega sveta na osnovi kriterijev in 
metodologije, določene s sklepom Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije za pripravo družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1991-1995 in za projektni svet raziskav v SR Slove- 
niji. 

c) S sredstvi za kulturo, ki so bila v leu 1989 porabljena 
v višini 161.929,60 din, je SR Slovenija na podlagi družbenih 
dogovorov sofinancirala drugo izdajo Enciklopedije Jugosla- 
vije v višini 125.227,30 din in projekt leksikografije v višini 
14.686,30 din. Preostali del sredstev je bil porabljen za sofi- 
nanciranje nalog, ki so jih nekdanji zvezni zavodi opravljali za 
potrebe SR Slovenije ter za kritje stroškov sodelovanja 
s tujino in medrepubliškega sodelovanja. 

d) Porabljena sredstva za socialno varstvo v višini 90.107,60 
din so bila namenjena za izpolnitev obveznosti SR Slovenije 
do vzdrževanja pokopališč in grobov pripadnikov zavezniških 
in drugih tujih armad v SR Sloveniji v višini 20.107,60 din in 
odškodnin po sodnih sklepih v višini 70.000,00 din. 

e) V letu 1989 zagotovljena sredstva za uveljavljanje pravic 
borcev, vojaških invalidov in družin padlih borcev v višini 
20.740.000,00 din, so bila v celoti porabljena za pokritje 
obveznosti, ki izhajajo iz republiških predpisov in ki so prika- 
zane v naslednji tabeli: 

v din 

Obveznost Plan in poznejše Realizacija % reali- 
spremembe zacije 

(3:2) 

- dodatek zapo- 
slenim udeležencem 
NOV 885,00 885,00 100 

- zdravstveno varstvo 
borcev NOV 191.693,40 191.693,40 100 

- dopolnilno varstvo c ott o7t jn 
vojških invalidov 15.323. 871,7013- * 0 ' 

- varstvo civilnih 
invalidov vojne 4.642.280,70 4.642.280,70 100 

- varstvo borcev za 
severno mejo in 
slovenskih vojnih 
aobrovolj cev 17. 516,00 17. 516,00 100 

- stroški dela poseb- 
ne komisije za iz- 
jemno priznanje pravice 
do pokojnine po 51. 
členu ZTPPIZ 220,00 220,00 100 

100 

- republiške priznaval- 
nine 563.533,20 563.533,20 100 

SKUPAJ 20.740,000,00 20.740.000,00 100 
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6. Sredstva za druge splošne družbene potrebe 
V proračunu SR Slovenije za leto 1989 so bila za realizacijo 

drugih splošnih družbenih potreb predvidena sredstva v višini 
39.243.420,00 din. Z odobrenimi sredstvi, ki so bila realizirana 
v celoti, je SR Slovenija financirala: 

a) obveznosti splošnega družbenega pomena ter dejavnost 
republiških družbenopolitičnih in družbenih organizacij in 
sicer: 

- ustavne obveznosti v višini 11.385.650,90 din, 
- financiranje narodnosti v višini 1.747.163,30 din za ures- 

ničevanje posebnih z ustavo določenih pravic italijanske in 
madžarske narodnosti in njunih pripadnikov na dvojezičnem 
območju SR Slovenije, 

- sofinanciranje dejavnosti institucij (NIP Edit, italijanska 
drama in italijanska unija), ki delujejo za potrebe italijanske 
narodnosti na območju SR Slovenije in SR Hrvatske v višini 
876.737,50 din na podlagi dogovorjenih meril sofinanciranja 
in spremljanja programa teh institucij med SR Slovenijo in SR 
Hrvatsko, 

- dejavnost republiških družbenopolitičnih in družbenih 
organizacij v skupni višini 14.521.400,60 din. (podroben pre- 
gled je razviden v tabeli 8), 

b) za izgradnjo radarskega centra Slavnik so bila v prora- 
čunu za leto 1989 zagotovljena sredstva v višini 2.271.532,40 
din, ki so bila tudi v celoti porabljena, 

c) za pokritje obveznosti iz naslova varstva in izboljšanja 
človekovega okolja so bila v proračunu zagotovljena sredstva 
v višini 175.700,00 din, ki so bila porabljena v celoti za financi- 
ranje programa vzpostavitve osnovne mreže meritvenih 
postaj za varstvo zraka na območju SR Slovenije. 

d) Druge splošne družbene potrebe v skupni višini 
7.414.131,50 din in sicer za: 

- sofinanciranje sanacije, povečanje zmogljivosti, vzdrže- 
vanja in gradnjo visokogorskih planinskih postojank, so bila 
sredstva zagotovljena v višini 76.094,00 din. 

- V skladu z zakonom o vzgojnoizobraževalnih organizaci- 
jah z italijanskim oziroma madžarskim jezikom in dvojezičnih 
vzgojnoizobraževalnih organizacijah v SR Sloveniji je tudi 
v letu 1989 SR Slovenija zagotavljala 50% predračunske vred- 
nosti investicijskih naložb v skupni višini 232.287,00 din. 

- Za financiranje izvajanja geodetskih del na območju SR 
Slovenije je bilo v letu 1989 zagotovljeno 1.268.281,00 din, 
v skladu s sprejetim letnim programom izvajanja geodetskih 
del v SR Sloveniji. 

- Odplačilo inozemskih dolgov Narodni banki Jugoslavije 
in jugoslovanski investicijski banki, plačilo provizije Narodni 
banki Jugoslavije za sredstva odstopljena SR Sloveniji 
v trajno last, so bila sredstva realizirana v višini 349.922,00 
din. 

- Za spodbujanje tehnološkega razvoja Jugoslavije so bila 
z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1989 in njego- 
vimi spremembami zagotovljena sredstva v višini 1.290.100,00 
din za kritje obveznosti do 30/6-1989, ker je bila tudi ta 
obveznost s 1/7-1989 vključena v zvezni proračun. 

- Za kritje tečajnih razlik iz zunanjih kreditov in tečajnih 
razlik in obresti iz naslova deponiranih deviznih prihrankov 
občanov so bila z zakonom o proračunu in njegovimi spre- 
membami zagotovljena sredstva v višini 4.197.450,00 din za 
kritje obveznosti do 30. 6. 1989. 

7. Izločanje v stalno proračunsko rezervo 
V letu 1989 se je na podlagi 3. člena zakona o proračunu SR 

Slovenije za leto 1989 vršil odvod 1% sredstev, obračunan od 

prihodkov, s katerimi so se pokrivale obveznosti v SR Slov* 
niji. 

Razpoložljiva sredstva rezerve SR Slovenije so znašala n> 
dan 31. decembra 1989 6.810.337,00 din in so obsegala: 

- prenešena sredstva iz leta 1988 v višini 711.544,40 df 
- dokončni poračun obveznosti za leto 1988 po zakon" 

o ZR o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1988 v višini 
54.222,40 d"1 

- sredstva izločena od priliva prihodkov, s katerimi so s4 

pokrivale obveznosti v SR Sloveniji v letu 1989 v višini 
6.267.570,20 di" 

Iz sredstev rezerve SR Slovenije je bilo v letu 1989 dod^ 
Ijeno 223.000,00 din pomoči in sicer: 

- pomoč ob elementarni nesreči bolnišnice Franja v višini 
20.000,00 di" 

- pomoč za odpravo posledic neurij v Severovzhodni SI? 
veniji v skupni višini 153.000,00 d^ 

- pomoč družinam ponesrečenih rudarjev v Aleksinc" 
v višini 50.000,00 d«1 

8. Drugi odhodki - tekoča proračunska rezerva 
Sredstva »tekoče proračunske rezerve« proračuna SR SIJ 

venije za leto 1989 so bila na podlagi sprejetih sklepov Izvj 
nega sveta Skupščine SR Slovenije oziroma njegove koordr 

nacijske komisije porabljena v višini 132.325,90 din. S te"1' 
sredstvi so se v skladu z zakonom o financiranju splošni 
družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih financiral* 
naloge, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sred' 
stva ali pa niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. 

9. Obveznost SR Slovenl|e do prispevka proračuna 
federacije 

Na podlagi zakona o začasnih ukrepih o spremembah ir 
dopolnitvah zakona o skupnem obsegu proračunskih odhod 
kov federacije za leto 1989, ki je stopil v veljavo v drU0 
polovici meseca novembra 1989, se je obveznost SR Slovenij 
do prispevka proračuna federacije za leto 1989 poveča1 

z 191.993.696,60 din na 303.147.317,90 din. Ker je bil rebalan 
zveznega proračuna za leto 1989 sprejet tako pozno, je bi' 
SR Sloveniji, kakor tudi ostalim SR in SAP, na podlagi spr? 
memb zakona o izvrševanju proračuna federacije za leto 19^ 
omogočeno, da svoje zvišane obveznosti do prispevka pro'' 
čuna federacije za leto 1989 pokrijejo do 5. februarja 1990 

Obstoječi viri prihodkov republiškega proračuna niso otf0 

gočali realizacije tako visokega prispevka SR Slovenije zve' 
nemu proračunu za leto 1989, zato je Skupščina SR Slovenji 
konec meseca novembra 1989 sprejela zvišanje stopenj dav* 
iz osebnega dohodka po posebni stopnji in posebnega rep^ 
bliškega davka od prometa proizvodov. Glede na to, da * 
občutnejši učinki zvišanih stopenj teh davkov nastopili 
v letošnjem letu, znaša realizacija prispevka SR Slovenj 
zveznemu proračunu za leto 1989 232.347.452,10 din ali 77j 
predvidene obveznosti. Od navedenega zneska je znaš3', 
realizacija obveznosti SR Slovenije iz naslova financiraj 
JLA 130.667.867,10 din, realizacija obveznosti SR Slovenije'j 
naslova financiranja drugih funkcij in obveznosti federacil 
pa 101.679.585,00 din. V realizacijo je vključen tudi tisti d 
obveznosti, ki se plačuje pri uvozu in za potrebe JLA in J 
direktno odvaja v proračun federacije, v višini 4.934.664/ 

Nepokriti del obveznosti SR Slovenije proračunu federacij 
za leto 1989, ki znaša 70.799.865,80 din, je bil prenešen v I" 
1990 in realiziran v zakonitem roku. 
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POROČILO 

o pregledu osnutka zaključnega računa za leto 1989   

kateri so bili realizirani v višini 926.081.182,00 din in so bili 
razporejeni za: 
- obveznosti v SR Sloveniji v višini 661.660.825,20 din 
- odstopljena sredstva uporabnikom izven SR Slovenije 
v višini 20.517.614,20 din 
- prispevek proračunu federacije v višini 232.347.452,10 din 
- nerazporejene prihodke v višini 11.555.290,50 din 

Skupni prihodki proračuna SR Slovenije za leto 1989 so bili 
realizirani za 6% več od predvidenih, s tem, da je bil davek iz 
dohodka TOZD, ki predstavlja v strukturi skupaj realiziranih 
prihodkov 16,20% realiziran za 0,6% več od predvidenega, 
davek iz osebnega dohodka po stopnji 0,6%, ki predstavlja 
v strukturi skupaj realiziranih prihodkov 9,83%, je bil realizi- 
ran za 28,6% več kot je bilo predvideno, davek iz osebnega 
dohodka delavcev po posebni stopnji, ki predstavlja v struk- 
turi skupaj realiziranih prihodkov 6,60%, je bil realizim za 
41,7% več kot je bilo predvideno, temeljni davek od prometa 
proizvodov, ki predstavlja v strukturi skupaj realiziranih pri- 
hodkov 30,07% in vključuje tudi 4.934.664,20 din temeljnega 
davka od prometa proizvodov, ki se plačuje pri uvozu in za 
potrebe JLA ter se odvaja direktno za pokritje kotizacije, je bil 
realiziran za 2,7% manj od predvidenega, posebni republiški 
davek od prometa proizvodov in plačil za storitve, ki predstav- 
lja v strukturi skupaj realiziranih prihodkov 37,18%, je bil 
realiziran za 6,4% več od predvidenega, davek od tujih oseb, 
ki predstavlja v strukturi skupaj realiziranih prihodkov 0,08«, 
je bil realiziran za 28,5% manj od predvidenega, drugi pri- 
hodki, ki predstavljajo v strukturi skupaj realiziranih prihod- 
kov 0,04% pa so bili realizirani za 16,8% več od predvidenih. 

V nadaljevanju tega Poročila je podan pregled doseženih 
prihodkov proračuna SR Slovenije za leto 1989 v primerjavi 
s planom. 

Pregled doseženih prihodkov proračuna SR Slovenije za 
leto 1989: 

PRORAČUN SOCIALISTIČNE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Pregled osnutka zaključnega računa republiškega prora- 
čuna za leto 1989 je bil opravljen na podlagi 41. do 45. in 47. 
člena zakona o Službi družbenega knjigovodstva (Uradni list 
SFRJ, št. 70/83, 16/86, 74/87, 37/88, 61/88, 10/89 in 56/89) ter 
54. člena zakona o financiranju splošnih družbenih potreb 
v družbenopolitičnih skupnostih (Uradni list SRS, št. 39/74 in 
4/78). 

Pregled sta opravili Krivic Sonja in Klenovšek Saša, poo- 
blaščeni delavki Službe družbenega knjigovodstva SR Slove- 
nije, Podružnic v Ljubljani, ter o tem dne 2. 3. 1990 sestavili 
zapisnik št. 30-117/90-06/7,26. 

Predlog osnutka zaključnega računa o izvršitvi proračuna 
za leto 1989 je sestavljen po veljavnih zveznih in republiških 
predpisih, navodilih, dogovorih in sklepih. 

Proračun SR Slovenije, s katerim se zagotavljajo sredstva 
za financiranje splošnih družbenih potreb v SR Sloveniji je bil 
sprejet z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1989 ter 
njegovimi spremembami in dopolnitvami (Uradni list SRS, št. 
46/88, 20/89 in 33/89. 

I. PRIHODKI PRORAČUNA SR SLOVENIJE ZA 
LETO 1989 

Skupna vsota planiranih prihodkov republiškega prora- 
čuna, ki zagotavljajo najnujnejša sredstva za financiranje 
obveznosti, ki jih je bila SR Slovenija dolžna izvršiti na podlagi 
ustave, zakonov, odlokov, sklepov, družbenih dogovorov 
z njih realizacijo je po prvotnem planu, rebalansih in poznej- 
ših spremembah za leto 1989 znašala 874.172.136,10 din, 

Vrsta prihodka Plan s spremembami Realizacija Indeks. 

3:2 

Davek iz dohodka TOZD 148.380.000,00 149.338.527,90 

Davek iz osebnega do- 

hodka po stopnji 0,6 % 

Davek iz osebnega do- 

hodka delavcev po po- 

sebni stopnji 

Temeljni davek od pro- 

meta proizvodov 

Posebni republiški da- 

vek od prometa proizvo- 

dov in od plačil za 

storitve 

Davek od tujih oseb 

Drugi prihodki 

70.410.000,00 

42.890.000,00 

90.579.912,40 

60.793.001,90 

284.760.000,00 277.107.564,40 

321.830.000,00 342.594.398,60 

1.000.000,00 715.368,30 

300.000,00 350.272,40 

100,6 

128.6 

141.7 

97,3 

106,4 

71,5 

116 ,8 
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Sredstva prenesena po 
ZR 1988 4.602.136,10 4.602.136,10 100 

Skupaj prihodki za raz- 

poreditev 874.172.136,10 926.081.182,00 106,0 

Iz navedene razpredelnice je razvidno, da je bil priliv pri- 
hodkov republiškega proračuna za leto 1989 ugoden, saj so 
Prihodki v glavnem dosegli oziroma presegli predvidevanja 
oziroma načrtovane prihodke. Realizacija ni dosegla predvi- 
devanj predvsem pri davku od tujih oseb, ki pa v strukturi 
skupaj realiziranih prihodkov predstavlja le 0,08%. Plan ni bil 
dosežen tudi pri temeljnem davku od prometa proizvodov, ki 
sicer predstavlja v strukturi skupaj realiziranih prihodkov 
30,07%, vendar pa realizacija ni dosegla plana le v 2,7%. 
Planirani prihodki so bili preseženi predvsem pri davku iz 
osebnega dohodka po stopnji 0,6% in pri davku iz osebnega 
dohodka delavcev po posebni stopnji za 28,6% oziroma za 
41,7%. 

II. ODHODKI PRORAČUNA SR SLOVENIJE ZA 
LETO 1989 

Odhodki proračuna SR Slovenije so bili za leto 1989 po 
prvotnem planu, rebalansih in poznejših spremembah plani- 
rani v višini 874.172.136,00 din, realizirani pa so bili v višini 
914.525.891,50 din, kar je 5% več od predvidenih, od tega za: 
- obveznosti v SR Sloveniji v višini 661.660.825,20 din 
- odstopljena sredstva uporabnikom izven SR Slovenije 
v višini 20.517.614,20 din 
- prispevek proračunu federacije v višini 232.347.452,10 din 

Doseženi prihodki proračuna SR Slovenije so bili v letu 
1989 razporejeni za naslednje namene oziroma vrste od- 
hodkov: 

Namen Plan s spremembami Realizacija 
Indeks 
3:2 

Sredstva za delo urav- 

nih organov ter sredstva 

za posebne in druge na- 
mene za delo upravnih 

organov 
Sredstva za ljudsko 

obrambo 
Sredstva za spodbu- 

janje razvoja, inter- 

vencije v gospodar- 

stvu in spodbujanje 
hitrejšega razvoja gosp.manj 
razvitih območij 
dopolnilna sredstva 

Proračunu občine 

591.916.269.30 

32.195,80 

21.811.746,70 

215.290,00 

Sredstva za družbene 
dejavnosti 

Sredstva za druge 
splošne družbene 

Potrebe 

izločanje v stalno 
Proračunsko rezervo 

Drugi odhodki 

Prispevek proračunu 
fed eracije 

22.559.109,30 

39.243.420,00 

6.267.570,20 

132.838,10 

191.993.696,60 

591.916.269,30 100 

32.195,80 100 

21.811.746,70 100 

215.290,00 100 

22.559.109,30 100 

39.243.420,00 100 

6.267.570,20 

132.838,10 

232.347.452,10 

100 

100 
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Iz navedene tabele je razvidno, da so bili odhodki po posa- 
meznih namenih glede na predvidevanja realizirani 100%, 
razen odhodkov iz naslova prispevka proračuna federacije, 
kateri so bili realizirani za 21% več od planiranih. Obveznost 
SR Slovenije do prispevka proračunu federacije za leto 1989 
se je na podlagi zakona o začasnih ukrepih o spremembah in 
dopolnitvah zakona o skupnem obsegu proračunskih dohod- 
kov federacije za leto 1989, ki je stopil v veljavo v drugi 
polovici meseca novembra 1989 povečala s 191.993.696,60 
din na 303.147.317,90 din. Za zagotovitev realizacije tako 
povišanega prispevka SR Slovenije zveznemu proračunu za 
leto 1989, je Skupščina SR Slovenije v novembru 1989 spre- 
jela zvišanje stopenj davka iz osebnega dohodka po posebni 
stopnji in posebnega republiškega davka od prometa proizvo- 
dov. Realizacija prispevka SR Slovenije zveznemu proračunu 
za leto 1989 znaša 77% predvidene obveznosti, nepokriti del 
obveznosti, ki znaša 70.799.865,80 din je bil prenešen v leto 
1990 in realiziran na podlagi sprememb zakona o izvršneva- 
nju proračuna federacije za leto 1989 do 5. februarja 1990. 

Izkazana proračunska poraba sredstev v letu 1989 je bila 
izvršena na podlagi zakona o proračunu SR Slovenije z njego- 
vimi spremembami in dopolnitvami ter odloki in sklepi Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Ugotovljena je usklajenost med razporeditvijo sredstev in 
s tem dejanskimi odlivi sredstev, ki so se vršili na osnovi 
posebnega dela zakona o proračunu, po sklepih Izvršnega 
sveta, Koordinacijske komisije Izvršnega sveta, Republiškega 
sekretariata za finance in na podlagi pisnih zahtevkov republi- 
ških organov kot nosilcev sredstev in knjigovodsko evidenco 
pri Republiškem sekretariratu za finance in na podlagi odlivov 
izkazanih odhodkov v osnutku zaključnega računa o izvršitvi 
proračuna SR Slovenije za leto 1989. 

Tekoča proračunska rezerva se je porabljala na osnovi 
sklepov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije oziroma nje- 

gove koordinacijske komisije. 
Črpanje sredstev obvezne rezerve proračuna se je vršil" 

v skladu z zakonom; in na podlagi sklepov Izvršnega svet* 
Skupščine SR Slovenije. 

Skupni prihodki so izkazani v višini praznjenj iz zbirni" 
računov pri Službi družbenega knjigovodstva do konca le,ž 

1989 po virih prihodkov. 
Iz navedenega sledi potrditev predlaganega osnutka za*' 

ljučnega računa o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 
1989, ki določa: 
skupaj doseženi prihodki proračuna 

SR Slovenije za leto 1989 so znašali 926.081.182,00 di^ 
in so bili razporejeni za: 

- obveznosti v SR Sloveniji v višini 661.660.825,20 df 
- odstopljena sredstva uporabnikom zunaj SR Slovenij® 

v višini 20.517.614,20. dj11 

- prispevek federacije v višini 232.347.452,10 di" 
Skupaj doseženi odhodki 914.525.891,50 dl*1 

- nerazporejeni prihodki v višini 11.555.290,50 dij 
Nerazporejeni prihodki proračuna SR Slovenije za leto 198' 

se razporedijo za naslednje namene: 
- sredstva rezerve SR Slovenije za dokončni poračU^ 

obveznosti za leto 1989 v višini 408.984,30 df 
- za kritje stroškov popisa prebivalstva, gospodinjstev, sW 

novanj in kmečkih gospodarstev v SR Sloveniji v višini 
10.187.778,30 di" 

Preseženi prihodki davka iz dohodka TOZD v višif' 
958.527,90 din se prenesejo v republiški proračun za le'" 
1990. 

Iz v zapisniku navedenega pregleda pa ne sledi potrdit«* 
zakonite končne uporabe sredstev, ki so bila iz proračuna v 
leto 1989 razporejena republiškim upravnim organom in org3' 
nizacijam ter republiškim pravosodnim organom in drugi'' 
končnim uporabnikom sredstev republiškega proračuna. 

DELEGATSKE POBUDE - DELEGATSKE POBUDČ 

ZBOR OBČIN 

Stališče Izvršnega sveta do pobude 
skupine delegatov iz občine Maribor 
Rotovž za Zbor združenega dela in Zbor 
občin Skupščine SR Slovenije v zvezi 
z odlokom o ustanovitvi javnega 
podjetja elektrogospodarstva Slovenije 
in reorganizaciji organizacij 
združenega dela elektrogospodarstva 
in premogovništva v družbena podjetja 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v odgovoru na dele- 
gatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje 
39. okoliš, Maribor Rotovž in pobudo skupine delegatov za 
gospodarsko področje 41. okoliš, Maribor Tabor za Zbor 
združenega dela Skupščine SR Slovenije v zvezi s preselitvijo 
sedeža Elektrogospodarstva Slovenije iz Maribora v Ljubljano 
že razložil razloge za določitev sedeža javnega podjetja elek- 
trogospodarstva Slovenije v Ljubljani, zato jih v tem stališču 
ne ponavlja. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se v celoti strinja, da so 
za opravljanje dejavnosti javnega podjetja neobhodno 
potrebne funkcije, kot so izdelava elektroenergetskih bilanc, 
priprava tehničnih predpisov (obratovalno navodilo, unifika- 
cija in tipizacija obratovalnih rešitev, itd ), planiranje razvoja, 
organiziranje izvajanja predhodnih del in graditve objektov 
s poverjanjem investitorstva ali investitorskega inženiringa, 
finančno poslovanje v zvezi z enostavno in razširjeno repro- 
dukcijo, oblikovanie inteariraneaa Doslovno tehničnega infor- 
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macijskega sistema, oblikovanje organizacijske in kadrovsfc® 
politike, izobraževanje kadrov, ipd. 

Skratka, to so, tako ko je tudi v pobudi pravilno opred^J 
Ijeno, funkcije, ki so neobhodne za opravljanje dejavnos' 
javnega podjetja. Te funkcije bodo podrobneje vsebinsko 
organizacijsko opredeljene v statutu javnega podjetja, ki 9 
že pripravljajo v elektrogospodarstvu Slovenije. Hkrati s sta,l) 

tom javnega podjetja pa bo morala biti opredeljena tudi lok'' 
cijska delitev opravljanja funkcij javnega podjetja v Maribo' 
in Ljubljani na način, ki bo zagotavljal čim večjo strokovno^ 
učinkovitost in racionalnost opravljanja funkcij javne!) 
podjetja, ki so neobhodne za opravljanje dejavnosti javne!) 
podjetja elektrogospodarstva Slovenije. .. 

Določitev sedeža javnega podjetja v Ljubljani ni odstopa^ 
od usmeritve policentričnega razvoja v Sloveniji, saj * 
osnovne tehnološke dejavnosti elektrogospodarstva (pro''{ 
vodnja, prenos in distribucija električne energije) neodvis^ 
od sedeža javnega podjetja. Nespremenjene pa ostanejo 
lokacije centrov vodenja (območni centri vodenja in repu''1 

ški center vodenja). j 
Pri ocenjevanju finančnih tokov je treba izhajati iz prodp" 

stavke, da bo poslovanje javnega podjetja z družbeni^ 
podjetji vodeno korektno, za kar bo nosil odgovornost W 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Zato mora biti polo*' 
kateregakoli družbenega podjetja neodvisen od sedeža j® 
nega podjetja. Uveljavitev trga kapitala pomeni, da bo° 
morebitna likvidnostna sredstva javnega podjetja na razp^ 
lago zainteresiranim gospodarskim subjektom pod enak'^ i 
pogoji ne glede na sedež javnega podjetja in interesent"^! 
v prvi vrsti pa družbenim podjetjem elektrogospodarstva 
premogovništva. .. 

Določitev sedeža javnega podjetja je torej določitev kraL 
v katerem se bodo opravljale dejavnosti javnega podjetja. . 
ne zagotavljanje finančne moči kateregakoli območja v ' 
Sloveniji na podlagi privilegiranega pristopa do kapitala. 
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Stališče izvršnega sveta skupščine SR 
Slovenije do delegatske pobude 
skupine delegatov iz občine Slovenske 
Konjice za dopolnitev finančnega 
načrta za cestno omrežje 

Skupina delegatov za Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije je na svoji seji 5. februarja 1990 
oblikovala naslednjo delegatsko pobudo: »Skupina delegatov 
ugotavlja, da v finančnem načrtu vzdrževanja, gradnje in 
rekonstrukcije kategorizirane cestne mreže v SR Sloveniji za 
leto 1990 ni zajela cesta R-367 Vitanje-Dolič, Zahtevo za 
dopolnitev finančnega načrta za leto 1990 je Izvršni svet 
Skupščine občine Slovenske Konjice posredoval dne 24. 1. 
1990 na Republiškem izvršnem svetu in na republiškem komi- 
teju za promet in zveze. Delegati se obračamo na Skupščino 
SR Slovenje z zahtevo, da se naši predlogi za dopolnitev 
finančnega načrta upoštevajo in da nas Izvršni svet SR Slove- 
nije in Skupščina SR Slovenije čimprej obvestita o rešitvi naše 
zahteve« 

Stališče: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je pri obliko- 
vanju in sprejemanju finančnega načrta vzdrževanja, gradenj 
in rekonstrukcij razvrščenih cest v SR Sloveniji za leto 1990 
uPošteval, da je hkrati s pospešenim razvojem cestnega 
omrežja treba zagotoviti tudi kakovostnejše ohranjanje obsto- 
ječe cestne mreže. S podrobneje opredeljenimi gradnjami 
novih odsekov cest in večjimi rekonstrukcijami cest so bili 
skupščinski delegati seznanjeni v postopku sprejemanja 
republiškega proračuna za leto 1990. Podrobneje razčlenjene 
naloge rekonstrukcij in obnov obstoječe cestne mreže ter 
druge ukrepe za izboljšanja prevoznosti cest pa je v skladu 
s pooblastilom iz 12. člena ustavnega zakona za izvedbo 
^stavnih amandmajev IX do LXXXIX k ustavi SR Slovenije 
(Uradni list SRS, št. 32/89) Izvršni svet sprejel na svoji 208. seji 
11 ■ januarja 1990. 

V omenjenem finančnem načrtu so vključene tudi naloge za 
Postopno modernizacijo regionalnega cestnega omrežja, ki je 
od skupne dolžine 3.392 km še vedno na 569 km v makadam- 
ski izvedbi, od tega poteka 16 km makadamskih vozišč skozi 
s,rnjena naselja. 

.Za modernizacijo regionalnih cest skozi naselja so s finanč- nirn načrtom cestnega gospodarstva za leto 1990 predvidena 
Sfedstva v višini 19.227.900 din, za modernizacijo regionalnih 
Oest izven naselij pa v višini 57.367.300 din. V slednjem znesku 
(•očka 2.2.02.7.02 finančnega načrta, ki ni podrobneje razčle- nien po posameznih cestah) so predvidena tudi sredstva za 
Nadaljevanje modernizacije regionalne cest št. 367 Vitanje- 
-Dolič. Dana pobuda skupine delegatov iz občine Slovenske 
Konjice je torej v tem finančnem načrtu že upoštevana. 

Republiška uprava za ceste predvideva, da bo etapna 
[Modernizacija obravnavane regionalne ceste v okviru razpo- 
°^'jivih sredstev nadaljevana tudi v prihodnjem letu. 

Odgovor Izvršnega sveta do pobude 
skupine delegatov iz občine Gornja 
Radgona v zvezi z neosvinčenim 
b©ncinom 

Skupina delegatov za gospodarsko področje 45. okoliš Gor- 
ja Radgona za Zbor združenega dela in skupina delegatov za 
v°

0r občin ter delegat za Družbenopolitični zbor so na 51. seji 
seh zborov Skupščine 7. 2. 1990 med pobudami predlagali, 
» mora neosvinčeni bencin postati cenejši, kot bi bila cena 
"Oktanskega bencina. 

Si °!3ravnavi tega predloga daje Izvršni svet Skupščine SR ovenije naslednji odgovor: 
. * zvezi s problematiko cene neosvinčenega motornega 

ncina in povečanjem njegove rabe v Sloveniji, je Izvršni svet 
"Pščine SR Slovenije že izčrpno odgovarjal v svojem odgo- 

Ma
U,na Pobudo delegata Družbenopolitičnega zbora tov. 

4in« e 8 0,enika- Odgovor na to pobudo je Izvršni svet Skupš- qq e SR Slovenije posredoval Skupščini z dopisom št. 00-03/ 
z dne 30. oktobra 1989. 

V odgovoru je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije navedel 
svoja posredovanja pri zveznih upravnih organih in Zveznem 
izvršnem svetu, da bi bila cena neosvinčenega motornega 
bencina nižja ali kvečjemu enaka ceni motornega super ben- 
cina. Podprl je pobudo, da se zaradi neuspešnega posredova- 
nja takšna pobuda sproži tudi v Skupščini SFRJ. 

Nadalje se je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zavzel tudi 
za čimprejšnjo domačo proizvodnjo avtomobilov s kataliza- 
torji, za povečanje števila bencinskih črpalk, kjer je možno 
dobiti neosvinčen motorni bencin, za prilagoditev jugoslovan- 
skih standardov za naftne derivate evropskim standardom in 
sprejem standardov za avtomobile, ki bi zahtevali vgrajen 
katalizator. 

Izvršni svet Skupščine'SR Slovenije je svoje zahteve v zvezi 
s ceno neosvinčenega motornega bencina ponovil tudi ob 
zadnjih spremembah cen naftnih derivatov in bo pri svojih 
zahtevah vztrajal tudi v naprej. 

Mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije k stališču skupine delegatov 
za socialno-zdravstveno področje 6. 
okoliš, Izola, v zvezi z ukinitvijo Centra 
za razvoj univerze v Ljubljani 

Center za razvoj univerze je ustanovila ljubljanska univerza 
leta 1971 kot delovno enoto v okviru tajništva univerze. Po 
dogovoru med obema univerzama je bil leta 1984 oblikovan 
kot delovna skupnost v okviru strokovnih služb Univerze 
Edvarda Kardelja v Ljubljani z nalogo, da opravlja nekatere 
razvojno-raziskovalne, zlasti pa strokovno-analitične naloge. 
Ta dogovor je bil obnovljen še enkrat, leta 1988. 

Z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev Zakona o usmerje- 
nem izobraževanju v lanskem letu je univerza dobila številne 
nove pristojnosti, med katerimi je zlasti pomembna integra- 
tivna vloga univerz. Zaradi tega sta se vodstvi obeh slovenskih 
univerz odločili, da bo potrebno reorganizirati - ne pa ukiniti 
- delovanje rektoratov in njunih strokovnih služb. Tako bosta 
v bodoče univerzi nekatere naloge opravljali vsaka zase, 
o zadevah, povezanih z razpisom za vpis in izvedbo vpisa, se 
pravi o nalogi, prek katere se uresničujejo s plani določene 
izobraževalne potrebe v SR Sloveniji, pa bosta za vse zainte- 
resirane še naprej pripravljali skupna, pravočasna poročila. 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

Stališče izvršnega sveta skupščine SR 
Slovenije do delegatske pobude, ki jo je 
podala tov. Amalija Petronio na 42. seji 
družbenopolitičnega zbora skupščine 

SR Slovenije 27. 9. 1989, za uskladitev 
parametrov za merjenje onesnaženosti 
morja 

V pobudi, dani na 42. seji družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije, z dne 27. 9.1989, je Amalija Petronio 
predlagala, da se takoj uskladijo parametri za merjenje ones- 
naženosti morja, ker je nevzdržno, da so rezultati italijanskih 
in jugoslovanskih inštitutov različni. Usklajeno z Italijo bi 
morali takoj sprejeti ukrepe za reševanje morja, prepovedati 
proizvodnjo pralnih praškov s fosfati, uporabo pesticidov, 
kemičnih gnojil, sprejev, itd. in pospešiti gradnjo čistilnih 
naprav. 

Do navedene pobude smo oblikovali naslednje stališče: 
1. Naši inštituti in organizacije, ki se ukvarjajo z raziskavami 

morja, jih opravljajo po vnaprej pripravljenih in verificiranih 
programih. Prvi del programa raziskav uresničuje Inštitut za 
biologijo Univerze Edvarda Kardelja Ljubljana na Morski 
biološki postaji Piran in se nanaša na določila Barcelonske 
konvencije iz leta 1977 oz. Atenskega protokola iz leta 1980. 
V dogovoru s preostalimi članicami ob Mediteranu, ki so 
podpisnice Barcelonske konvencije, se uresničuje Mediteran- 
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ski akcijski plan. Del tega plana obsega spremljanje onesna- 
ženosti Jadranskega morja (monitoring). 

Program je dolgoročen, letno se preverja in usklajuje 
z določenimi parametri in sistemom vzorčevanja in metodolo- 
škega opravljanja raziskav. Del rezultatov iz tega programa 
raziskav se skupno z rezultati italijanskih inštitucij letno 
objavi v publikaciji Observatorija Trst v skladu z dogovori na 
ravni Alpe-Jadran. Drugi del raziskav, ki jih opravlja Zavod za 
socialno medicino in higieno v Kopru, se nanaša pretežno na 
raziskave sanitarne bakteriologije v smislu Pravilnika o higi- 
enskih zahtevah za kopalne vode (Ur. I. SRS, št. 9/88). 

V tem pravilniku so navedeni fizikalno-kemijski in bakteri- 
ološki parametri. Ti rezultati služijo kot tekoča informacija 
med turistično sezono in se ob koncu leta navajajo tudi 
v letnem poročilu, ki ga pripravi Republiški sanitarni inšpek- 
torat. 

2. Opremljenost in strokovna zasedenost naših inštitutov 
sta takšni, da lahko opravljajo vse klasične in del zahtevnejših 
raziskav, ki so lahko referenčne raziskavam v Italiji. Menimo, 
da različni rezultati naših in italijanskih raziskav niso posle- 
dica različnega opravljanja raziskav, ampak sistema vzorčeva- 
nja in prikazovanja rezultatov za posamezna področja (kopa- 
lišča, bližine izpustov odpadne vode, notranjost zalivov itd). 

V tem pogledu inštitucije že sodelujejo. 
3. V dosedanjih stikih z Italijo pri obvladovanju te problema- 

tike je bilo ugotovljeno, da imajo podobne probleme tudi 
v Italiji. 

Niti Italija niti Jugoslavija še nista uskladili svojih predpisov 
z zahtevami EGS. 

4 V Jugoslaviji skrbi za zaščito Jadranskega morja Medre- 
publiška komisija za zaščito Jadranskega področja pred 
onesnaženjem. Del nalog se nanaša na inventarizacijo izvorov 
in vnosov onesnaženja v morje. Sprejet je bil sklep, naj se 
zakonodaja v Jugoslaviji, ki je v priobalnih republikah raz- 
lična, poenoti za celotno območje Jadrana in uskladi z repu- 
bliko Italijo ter s predpisi, ki bodo v EGS veljali po letu 1992. 

Strokovna služba Medrepubliške komisije bo do konca 
meseca oktobra 1989 pripravila za dogovor z Italijo predlog 
programa konkretnih nalog. Predvideno je, da bomo za vpra- 
šanja, ki se nanašajo na vrednotenje določenih parametrov 
raziskav in objavljanje rezultatov, ki so pomembnii za mejno 
področje, poglobili sodelovanje z Italijo, upravno in pri institu- 
cijah, ki na tem področju že sodelujejo. 

5. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da že 
tečejo aktivnosti zaradi predlagane prepovedi proizvodnje 
pralnih praškov s fosfati, uporabe pesticidov, kemičnih gnojil, 
sprejev itd. Republiški komite za varstvo okolja in urejanje 
prostora pripravlja celovito ureditev problematike vsebnosti 
za okolje škodljivih sestavin v pralnih praških. Izdelana bo 
zasnova varstva tal pred onesnaženjem v SR Sloveniji ter 
novelirani bodo predpisi za ravnanje z nevarnimi snovmi in 
odpadki. 

6. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je že večkrat zahte- 
val, da je treba na zvezni ravni pospešiti ratifikacijo vseh 
sporazumov za varstvo okolja. To se nanaša tudi na prevzem 
obveznosti do načenjanja ozonske plasti. 

7. Odbor Izvršnega sveta za družbeno gospodarsko uredi- 
tev, razvojno in tekočo gospodarsko politiko je marca letos 
sprejel zasnove priprave programa ukrepov za izboljšanje 
kakovosti obalnega morja in pritokov. V tem programu bosta 
zajeti sanacija industrijskih onesnaževalcev in gradnja komu- 
nalnih čistilnih naprav. Sprejel ga bo Izvršni svet Skupščine 
SRS po končanem planskem procesu, predvidoma februarja 
1991 Uresničevati se bo začel v obdobju 1991 -1995 v skladu 
z razpoložljivimi sredstvi z možnostjo za koriščenje ekolo- 
škega dinarja. Računamo, da bo do leta 2000 po ekoloških 
vlaganjih v sosednji SR Hrvatski in republiki Italiji kakovost 
vode v slovenskem delu morja glede na specifično namemb- 
nost v I. ali II. kakovostnem razredu. 

8. Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora 
je pripravil poročilo o problematiki zaščite obalnega morja. 

Poročilo je v obravnavi, njegov namen pa je prikazati aktiv- 
nosti, ki se izvajajo v SR Sloveniji za izboljšanje kakovostnega 
staja obalnega morja in sprejem ukrepov za zmanjšanje ones- 
naženja. 
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STALIŠČE DO POBUDE MAVRICIJA 
OLENIKA, DELEGATA 
DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE V ZVEZI 
S PRIPRAVO JAVNE STROKOVNE 
RAZPRAVE O TE-TO III GLEDE 
SPREJEMLJIVOSTI OZIROMA 
NESPREJEMLJIVOSTI PREDLAGANE 
INVESTICIJE ZA NARODNO- 
GOSPODARSKI RAZVOJ SLOVENIJE. 

Delegat Družbenopolitičnega zbora SR Slovenije to' 
Mavricio Olenik je na seji Družbenopolitičnega zbora 27.' 
1989 ob pripravi graditve termoelektrarne - toplarne 3 Trbov' 
Ije na osnovi izhodišč: J 

- da celotna ocenjena investicija v višini 1,2 mlrd DE" 
predstavlja pribl. dve neto letni akumulaciji slovenskega 9°' 
spodarstva, 

- da TE - TO 3 ni nadomestni objekt za TE 2, 
- da ustrezen projekt ne predvideva zasipavanja rudniš^ 

rovov s pepelom in odpadno sadro, kar se sicer postaj 
v javnosti kot argument za gradnjo TE - TO 3, ampak pred*"' 
deva odprtje štirih novih deponij, ,. 

- da bo nova toplarna odpravila le manjši del individualni 
onesnaževalcev zraka in tako ne bo odpravila obstoječe on®5 

naženosti zraka do sprejemljive meje, 
dal naslednjo delegatsko pobudo: 

1. Republiški komite za energetiko, Republiški komite2 

varstvo okolja in urejanje prostora ter Zavod SRS za družben 
planiranje naj čimprej pripravijo posebno javno razprl, 
o vprašanju TE-TO 3 in celovite sanacije Zasavja kot najb01 

depresivne regije v Sloveniji. J 
2. Na osnovi te javne razprave naj Komisija Skupščine 

Slovenije za varstvo človekovega okolja v sklopu pripra 

novih srednjeročnih planskih dokumentov izdela last" 
oceno o smiselnosti izgradnje nove TE-TO 3. Na osnovi* 
ocene naj Skupščina SR Slovenije sprejme dokončni skl« 
o usodi izgradnje TE-TO 3 Trbovlje. . 

3. Dokler Skupščina SR Slovenije ne sprejme sklep 
o usodi gradnje TE-TO 3, naj se prekinejo vsa pripravlja"1 

dela na predvideni lokaciji (npr. prestavitev železniških tire*1': 
V zvezi z omenjenimi izhodišči ter dano pobudo daje lzvr»n 

svet Skupščine SR Slovenije naslednje stališče: 
I. Stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do i*11 

dišč za pobudo: . 
- Po podatkih SDK je znašala akumulacija v gospodarstv 

SR Slovenije v letu 1988 1.946.276 mio din oz. 1.374 mio D&t 
Projekt gradnje TE-TO Trbovlje in ekološke sanacije ob5' 

ječe termoelektrarne zahteva vlaganja v sistem rudniK® 
Trbovlje in Hrastnik, vključno s separacijo Trbovlje (od I®* 
1988 do 2020 - 476,3 mio DEM) v ekološko sanacijo TE 2 ™ 
mio DEM) in v gradnjo nove TE-TO 3 (655 mio DEM). .£ 

Podatki o proizvodnji električne energije dežel član 

OECD, IEA, EEC in OECD Evropa kažejo: 
- da se poraba električne energije povsod povečuje in 

je povečanje predvideno tudi v bodoče, ( 
- da sta premog in nuklearna energija še vedno osno^ 

vira pridobivanja električne energije od 60-72 % in da nju 

delež v proizvodnji raste. j 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da je potreb 

nesporno visoke, relativno in absolutno, stroške izgrad™ 
TE-TO 3 ovrednotiti tudi z upoštevanjem navedenih dejst®, 

- TE-TO Trbovlje 3 predstavlja deloma nadomestni ob)e 

za TE 2, deloma pa nov zanesljiv vir električne energije: ^ 
- TE-TO 3 predstavlja nadomestni objekt za obstoječo> 

2 po letu 1996, ko bo TE-TO 3 predvidoma zgrajena. 
letu bo TE 2 uporabljana za končno proizvodnjo do leta 20u 

ko bo namenjena le še rezervi. 
- Presežek moči TE-TO 3 (200 MW) nasproti TE 2 

MW) predstavlja nov zanesljiv vir energije, kar je pomern"j 
ob dejstvu, da je poprečna starost blokov TE v SR Slove^, 
21,66 let. oz. uteženo glede na moč blokov je starost proizv° 
nih naprav 17,45 let/MW 
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- Projekt sicer predvideva odprtje štirih novih deponij za 
sadro in pepel, vendar hkrati tečejo raziskave za tehnične 
rešitve za polnitev rovov. Prvi rezultati teh raziskav obetajo 
pozitivne tehnične rešitve. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da bodo 
dokončne ugotovitve glede možnosti odlaganj v opuščene 
rove pomemben element pri sprejemanju dokončne odlo- 
čitve. 

- V zvezi s problematiko celovite sanacije onesnaženosti 
zraka v Zasavju Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da 
mora biti pred odločitvijo o izgradnji TE-TO 3 izdelan in 
finančno pokrit program sanacije kakovosti zraka v Zasavju. 
II. Stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do po- 
bude: 

1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da je bilo 
od leta 1987 več javnih razprav in predstavitev projekta 
TE-TO 3 (SZDL Trbovlje, Hrastnik in Zasavje, organizacije 
ZSMS Zasavja, vsakemu gospodinjstvu je razdeljena tiskana 
brošura, skupna seja sveta za varstvo okolja pri SZDL SR 
Slovenije in SZDL Trbovlje). 

V zvezi s predlagano javno razpravo o TE-TO 3 Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije to pobudo podpira in meni, da jo 
kaže izpeljati v okviru priprav planskih aktov za obdobje 
1991-1995 takoj, ko bodo razčiščena vsa odprta vprašanja 
v zvezi in za potrebe dokončne odločitve. 

2 Plan gradnje energetskih objektov se kot obvezno izho- 
dišče srednjeročnega republiškega plana sprejme po široki 
javni razpravi v Skupščini SR Slovenije. 

3. V tem trenutku ne tečejo nobena pripravljalna dela za 
TE-TO 3, predvidena predstavitev železniške proge pa je 
Potrebna tudi za ekološko sanacijo TE 2. 

4. Ne glede na končno odločitev v zvezi z gradnjo TE-TO 
3 bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije vztrajal pri ekološki 
sanaciji Zasavja. Pri tem opozarja na projektno raven planira- 
nja, ki zahteva, da bodo posamezni infrastrukturni objekti 
Predstavljeni tudi s stališča posledic na socialni, prostorski in 
ekološki razvoj. 

Stališča do pobude Jožeta Stegneta 
delegata družbenopolitičnega zbora 
skupščine SR Slovenije glede 
ukrepanja pristojnih organov za 
Zmanjševanje pretirane rasti cen in 
9lede ustanovitve razvojnih in 
socialnih fondov za razreševanje 
najtežjih socialnih problemov 

1. V programu gospodarske reforme in ukrepov za njeno 
Uresničevanje v letu 1990 je Zvezni izvršni svet predlagal, da Se pretežni del cen še nadalje oblikuje samostojno glede na 
razmere na trgu, razen cen nafte in naftnih derivatov, PTT 
storitev in storitev v notranjem železniškem prometu, cen 
energetskega premoga, električne energije, koksa, zemelj- 
skega plina, črne in barvne matalurgije ter zdravil. Cene 
navedenih izdelkov in storitev je z manjšimi popravki maksi- 
rT1,J'al za šest mesecev. 

Nekaj dni kasneje pa je Skupščina SFRJ s posebnim odlo- 
gom posegla še na področje stanovanjsko-komunalnega 
gospodarstva iz občinske pristojnosti. Določila je najvišjo 
raven stanarin, cen osnovnih komunalnih storitev ter cen 
storitev v mestnem in primestnem potniškem prometu, s tem 
"a ]e dopustila povečanje do 10%, razen mestnega in primest- 
nega potniškega prometa. 

Organi tržne inšpekcije so v SR Sloveniji izvedli široko 
Kaj0 nadzora nad uresničevanjem navedenih odlokov. Ugo- 

ohril S° Rosamezne kršitve odlokov v nekaterih občinah pri oiikovanju cen toplotne energije, kanalščine, vode ter potni- Kega prometa. V vseh primerih so občinski tržni inšpektorji 
ali odločbe za odpravo nepravilnosti pri oblikovanju cen, 

s katere velja neposredna kontrola. Zoper vse kršitelje so 
'e vložene pri pristojnih sodiščih tudi prijave zaradi gospo- 

rfh a Pres,°Pka £.uo upoštevanju inšpekcijskih poročil Izvršni svet Skupš- 
ne SR Slovenije meni, da za uresničevanje odlokov o določi- 

tvi najvišjih cen niso potrebne dodatne aktivnosti. Organi 
tržne inšpekcije pa bodo tudi v prihodnje nadzorovali njihovo 
uresničevanje. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo tudi 
vnaprej podpiral usmeritev, da se za čim manj izdelkov in 
storitev cenovna razmerja urejajo administrativno. Samostoj- 
nost gospodarskih subjektov pri oblikovanju cen je eden od 
pomembnih pogojev za uveljavljanje tržnega gospodarstva ob 
hkratnem odpiranju trga na uvozni in izvozni strani ter ob 
ustrezni zaščitni politiki. Zato bo Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije v prihodnje podpiral in v skladu s pristojnostmi 
sprejemal ukrepe za povečevanje konkurence na trgu, ki 
najučinkoviteje uravnava cenovno razmerje. 

2. Zaradi odprave revalorizacijskih obresti s 1.1.1990, ki so 
se obračunavale glede na rast drobnoprodajnih cen v prete- 
klem mesecu, je Republiški komite za tržišče in splošne 
gospodarske zadeve izvedel vrsto ukrepov in aktivnosti za 
znižanje cen nekaterih osnovnih živil (moka, kruh, sladkor in 
jedilno olje). Cene navedenih živil so proizvajalci znižali raz- 
lično od 10-16% v času od 16. do 19. 1. 1990. Celotna akcija 
je bila podprta tudi z zagotovitvijo ustreznih količin cenejših 
živil iz republiških blagovnih rezerv. 

Poleg navedenega pa so bile manjše količine sladkorja in 
jedilnega olja, ki so bile dodeljene Sloveniji iz zveznih blagov- 
nih rezerv, usmerjene bolnišnicam in socialnovarstvenim 
ustanovam. Sladkor in olje so prejele po cenah, ki so od (že 
znižanih) cen v redni prodaji nižje za 15% pri olju in 22% pri 
sladkorju ter z odloženim 60-dnevnim rokom plačila. Glede na 
razpoložljive skupne količine, ki predstavljajo za Slovenijo le 
nekajdnevno normalno potrošnjo, prejmejo navedene usta- 
nove v povprečju količine za dva do trimesečno porabo. 

Aktivnosti Republiškega komiteja za tržišče in splošne 
gospodarske zadeve za znižanje cen osnovnih živil je treba 
razumeti kot spodbudo tudi drugim proizvajalcem, da pro- 
učijo cene svojih izdelkov in jih očistijo stroškov revalorizacij- 
skih obresti in s tem primerno znižajo cene. 

3. Cene storitev v vzgojnovarstvenih organizacijah so v pri- 
stojnosti občinskih upravnih organov in se oblikujejo v odvis- 
nosti od rasti materialnih stroškov in osebnih dohodkov ter 
pogojev poslovanja teh organizacij. Republiški komite za 
zdravstveno in socialno varstvo ni pristojen za določanje cen 
in tudi ne zbira podatkov o dejanskih cenah oziroma njihovi 
rasti. 

Cena storitev v vzgojnovarstvenih organizacijah je sestav- 
ljena iz cene za vzgojni program, ki ga v celoti pokrivajo 
v občini združena sredstva, in iz cene za oskrbo, ki zajema 
prehrano, namestitev in varstvo otrok. Starši plačajo oziroma 
prispevajo le k stroškom oskrbe. Njihov prispevek je lahko 
največ enak ceni oskrbe, odvisen pa je le od dohodkov dru- 
žine, ne od cene. V skladu z 20. členom samoupravnega 
sporazuma o uresničevanju socialnovarstvenih pravic (Uradni 
list SRS, št. 27/89) starši prispevajo za oskrbo otrok v vzgojno- 
varstvenih organizacijah 35% povprečnega dohodka na dru- 
žinskega člana v minulem letu. Zaradi inflacije se prispevki 
staršev mesečno povečujejo glede na rast povprečnih čistih 
osebnih dohodkov na zaposlenega v SR Sloveniji. 

V letu 1989 so mesečna povišanja prispevkov skupno zna- 
šala 1867%, medtem ko je bil osebni dohodek v mesecu 
novembru 1989 za 4208% višji od povprečja leta 1988. Januar- 
sko zvišanje prispevkov za 120% pomeni torej uskladitev ravni 
prispevkov z dejansko rastjo povprečnih osebnih dohodkov 
v Sloveniji do novembra preteklega leta. 

Starši, ki menijo, da se je njihov stvarni dohodek povečal 
manj kot povprečno v Sloveniji, lahko zahtevajo, da se prispe- 
vek odmeri na novo na podlagi podatkov o dejanskih dohod- 
kih družine. 

4. Pravice in programi, ki so že uveljavljeni na področju 
zaposlovanja ter sredstva za njihovo uresničevanje imajo tako 
razvojno naravo (aktivne politike zaposlovanja kot osnove 
aktivno usmerjene socialne politike) kot tudi naravo socialno- 
varstvene kategorije, in sicer zagotavljanja materialne varno- 
sti med brezposelnostjo. 

S temi sredstvi delujemo preventivno, kadar se uporabljajo 
za preusposabljanje in sofinanciranje prekvalifikacij že zapo- 
slenih oseb za nove in spremenjene delovne programe, ter 
v smislu aktivnega pristopa za ohranjanje produktivnih ter 
ustvarjanj novih delovnih mest, kadar se za ta namen usmer- 
jajo enkratna izplačila denarnih nadomestil delavcev, ki uve- 
ljavijo to pravico. 
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Za zagotavljanje materialne varnosti med brezposelnostjo 
(oz. čakanjem na novo zaposlitev), to se pravi za denarna 
nadomestila in denarne pomoči, je namenjenih preko 50% 
v letu 1990 načrtovanih sredstev. Denarno nadomestilo ob 
brezposelnosti zaradi stečaja ali likvidacije organizacije je 
80% povprečnega OD v zadnjih treh mesecih in ne 60%, kot je 
v drugih primerih. 

Ob povečanju obsega pojavov bi bilo treba sredstva za te 
namene le povečati in zagotoviti tudi izvajanje drugih ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja, ki so sicer že sprejeti, vendar ne 
materialno ovrednoteni, pa tudi sredstva za 1990 še niso 
v celoti zagotovljena. (Npr. subvencioniranje zaposlovanja 
nekaterih kategorij brezposelnih, finančne stimulacije pri. 
odpiranju in adaptaciji delovnih mest, inicialna sredstva pri 
samozaposlitvah in odpiranju obrti.) 

Oblikovanje posebnih fondov, ki ne bi delovali v zgoraj 
navedenih smereh, nas verjetno spet vodi zgolj v zaščito 
socialno ogroženih kategorij prebivalstva in torej izrazito 
socialnovarstveno politiko, kar ne zagotavlja ustrezne raz- 
vojne vizije. 

Sredstva za socialne korektive oziroma zaščito posebnih 
kategorij prebivalstva se zagotavljajo preko programov in 
pravic na področju socialnega skrbstva, otroškega varstva in 
pokojninsko invalidskega zavarovania (oziroma preko dela 

programov nekdanjih skupnosti s področja socialnega var- 
stva). 

Tudi aktivnosti, ki tečejo na drugih področjih delovanja 
Izvršnega sveta in novi predlogi zakonskih rešitev (zakon 
o zagotavljanju in uporabi sredstev za varstvo okolja; predlog 
zakona o združevanju sredstev rezerv v skladu skupnih rezerv 
v letu 1990; predlog zakona o izdaji obveznic SR Slovenije; 
predlog zakona o kriterijih za usmerjanje sredstev za pre- 
strukturiranje gospodarstva; predlog za izdajo zakona 
o delovnih razmerjih; zakon o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti - v pripravi) deloma neposredno, 
deloma pa posredno delujejo v smeri preprečevanja socialnih 
posledic, ki bi nastopile zaradi sproščanja delavcev v gospo- 
darskih sistemih, ki se trenutno nahajajo v krizi. Ta sredstva 
zagotavljajo ustvarjanje materialnih osnov za nadaljnje pro- 
duktivno zaposlovanje delavcev na programih, ki so razvojno 
sprejemljivi in perspektivni, pa tudi za ustvarjanje novih delov- 
nih možnosti. To pa je osrednje vprašanje aktivne socialne 
politike, ki je najtesneje povezana z ustrezno ekonomsko 
politiko. 

Za tak pristop se je opredelila tudi zvezna vlada z opredeli- 
tvijo vsebin socialnega programa, ki prvič v obdobju različnih 
stabilizacijskih programov po letu 1980 ne vsebuje le kurativ- 
nega pristopa. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

Še enkrat o varovanju Jadranskega 
morja pred onesnaževanjem 

Stališča Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije do 
dopolnilnih vprašanj delegat- 
ke družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije Ama- 
lije Petronio k odgovoru Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slo- 
venije z dne 19. 10. 1989 na 
njeno pobudo izrečeno na 42. 
seji družbenopolitičnega zbo- 
ra Skupščine SR Slovenije 
dne 27. 9. 1989. 

Delegatka družbenopolitič- 
nega zbora Skupščine SR Slo- 
venije Amalija Petronio meni, 
da je bil odgovor Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 
parcialen, hkrati pa postavlja 
nekatera nova vprašanja 
s področja varovanja Jadran- 
skega morja pred onesnaže- 
vanjem in pojavi, ki so s temi 
problemi v zvezi: 

Na podlagi 41. člena Poslov- 
nika Skuščine SR Slovenije je 
podala naslednje pripombe in 
dopolnilna vprašanja: 

1. Odgovor na delegatsko 
vprašanje je parcialen. Glede 
poenotenja parametrov in me- 
todologije in ugotavljanja 
stopnje onesnaženosti morske 
vode v okviru specializiranih 
institucij (morske biološke po- 
staje) ni odgovora. Zato spra- 
šuje: Ali je možno poenotenje 
v okviru jugoslovanskih insti- 
tucij, kaj je bilo zato narejeno, 
kaj pa v sodelovanju z Italijo? 

2. Kontinuirano in objektiv- 
no informiranje o stanju morja 
je vprašljivo (poleti 1989 je bilo 

morje čisto, novembra pa so 
bile na slovenski obali školjke 
strupene). Zakaj 1. 9. 1989, ko 
je prispel »Zeleni škuner« Ga- 
letta verde v Piranu, to je sku- 
pina samostojnih kemikov in 
biologov iz Italije, ki merijo 
stopnjo onesnaženosti Jadran- 
skega morja, nismo dovolili, 
da izvršijo te meritve tudi v Pi- 
ranu? 

3. Kateri so vzroki cvetenja 
morja (alge v sezoni 1989) po 
mnenju naših strokovnih insti- 
tucij? 

4. S poročilom komisije, ki 
deluje na mednarodnem nivo- 
ju za reševanje Jadranskega 
morja in programom prepreče- 
vanja prekomernega cvetenja 
alg na slovenski obali - Ja- 
dranskem morju so predvide- 
ne določene akcije, na jugo- 
slovanskem nivoju, kakšni so 
predlogi naših strokovnih in- 
stitucij v tem smislu? 

Izvršni svet Skupščine Slo- 
venije daje na postavljena 
vprašanja naslednje odgovore: 

1. Jugoslovanske instituci- 
je, ki izvajajo raziskave Jadran- 
skega morja opravljajo te razi- 
skave v skladu z veljavnimi za- 
konskimi in podzakonskimi 
predpisi, ki v SFR Jugoslaviji 
in SR Sloveniji urejajo ta vpra- 
šanja. V SR Sloveniji opravlja- 
jo te raziskave Morska biolo- 

■ ška postaja Piran, Hidromete- 
orološki zavod SR Slovenije in 
Zavod za zdravstveno varstvo 
Koper, ki usklajujejo svoje pro- 

grame raziskav severnega Ja- 
drana s sorodnimi institucija- 
mi v sosednji SR Hrvatski. 

Raziskave Jadranskega mor- 
ja izven teritorialnih con izva- 
jata Jugoslavija in Italija uskla- 
jeno v okviru koordiniranih 
programov, ki se sprejemajo 
na ravni stalne jugoslovansko- 
italijanske komisije za Jadran. 
V okviru teh programov se us- 
klajujejo tudi parametri in me- 
todologija raziskav. 

Programi, metodologija in 
parametri raziskav teritorialne- 
ga obalnega morja doslej z re- 
publiko Italijo niso bili urejeni 
s posebnimi bilateralnimi spo- 
razumi, pač pa sta jih obe dr- 
žavi izvajali samostojno v skla- 
du z usmeritvami, ki izhajajo iz 
Barcelonske konvencije. 

Slabšanje kakovosti voda 
severnega Jadrana pogojuje 
potrebo, da se raziskave obal- 
nega morja obeh držav bistve- 
no poglobijo. Na severnem Ja- 
dranu pa to narekuje tudi nuj- 
no podrobnejšo uskladitev 
programov, metodologijo in 
števila parametrov raziskav 
med Jugoslavijo in Italijo. 

Zato je bilo v okviru skupno- 
sti Alpe-Jadran dogovorjeno, 
da se v Trstu ustanovi observa- 
torij za severni Jadran, kjer se 
bodo zbirale vse pomembnej- 
še informacije in skupno us- 
klajevali programi in metodo- 
logija raziskav severnega Ja- 
drana med raziskovalnimi in- 
stitucijami SR Slovenije, SR 
Hrvatske in sosednjih pokrajin 
v Italiji. Observatorij v Trstu že 
deluje. 

SR Slovenija je dala tudi po- 
budo za razširitev dela jugo- 
slovansko-italijanske komisije 

za Jadran v pogledu razširitve 
skupnega monitoringa na Ja- 
dranu. Ta pobuda je bila s stra- 
ni Zveznega izvršnega sveta 
SFR Jugoslavije že sprejeta 
V izdelavi so programi za delo 
mešane jugoslovansko-itali- 
janske komisije za Jadran. Po- 
leg tega na ravni SFR Jugosla- 
vije in v SR Sloveniji že pri- 
pravljamo predloge sprememb 
in dopolnitev normativov in 
standardov s področja varstva 
voda v skladu s predpisi, ki na 
tem področju veljajo v okviru 
EGS. 

Po tehničnem pregledu do- 
grajenega objekta, ki ga opra- 
vijo predstavniki pristojnih in- 
špekcijskih in upravnih orga- 
nov in organizacij, ki so dolo- 
čili pogoje oz. dali soglasja in 
dovoljenja in če objekt izpol- 
njuje zahtevane parametre, se 
izda uporabno dovoljenje. 

Omenimo lahko še delo In- 
štituta za ekonomiko investicij 
LB-ZB, ki pri presoji upraviče- 
nosti tistih investicij, ki kandi- 
dirajo za posojila LB-ZB, v so- 
delovanju s SEPOM in Inštitu- 
tom za varstvo pri delu in var- 
stvo okolja Maribor upošteva 
kriterij prostorsko-ekološke 
primernosti investicije kot izlo- 
čilni kriterij. 

Pomanjkljivost obstoječega 
postopka za zagotovitev eko- 
loške sprejemljivosti novih in- 
dustrijskih objektov je, da ne 
predvideva celovite presoje 
vseh vplivov na okolje že pred 
začetkom priprave kakršnekoi' 
projektne dokumentacije oi 
pred izdajo kateragakoli dovo- 
ljenja ali soglasja upravnega 
organa. Poleg opisa vrste, lege 

in velikosti objekta ali naprave 
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bi morala ta ocena vsebovati 
'udi ukrepe, ki bodo preprečili 
ali zmanjšali negativne vplive na okolje. Velik problem pri 
določanju pogojev za uvajanje 
novih dejavnosti so tudi naši 
veljavni normativi in standardi 

dovoljenje mejne vrednosti 
emisij v okolje, ki so v mnogih 
Primerih preveč tolerantni oz. 
I'h nimamo. 

Omenjena vprašanja se že 
rešujejo, in to hkrati z uresniči- 
jo sklepa Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o pri- 
lagajanju predpisov direktivam 
'n drugim aktom Evropske 
skupnosti po letu 1992. Tako 
Se pripravlja predlog spre- 
memb in dopolnitev zakono- 
daje o urejanju prostora, ki bo- 
^o vključila celovito presojo 
vPlivov na okolje kot bistven 
Cement odločanja o vsakem 
Posegu v prostor, ki lahko za- 
kadi svoje narave, velikosti ali 
°kacije bistveno vpliva na 
okolje. 

V letu 1988 je bil sprejet no- Veliran odlok o mejnih količi- n,ah oz. koncentracijah škodlji- 
V|h snovi, ki se smejo spuščati 
v*rak (Ur. I. SRS, št. 19/88), ki 
le že usklajen s strožjimi nor- 
mativi, ki veljajo v razvitem 
svetu. Pripravljen je osnutek 
^ovega odloka o mejnih vred- 
nostih škodljivih primesi v zra- 
*u (imisije), ki tudi upošteva 
pernice WHO in Evropske 
pupnosti. V čim krajšem času 
'® ,feba sprejeti oz. dopolniti 
^andarde tudi na drugih po- 
bočjih varstva okolja (varstvo 
°da, hrup, odpadki in nevar- 
e snovi). Opozoriti je treba, 

je precej teh normativov 
Pristojnosti zveznih organov, 
'a varstvo okolja pristojni 

inšpekcijski organi (predvsem 
sanitarna, vodnogospodarka, 
urbanistična inšpekcija, pa tu- 
di inšpekcija za požarno var- 
nost, rudarska inšpekcija in 
druge) so v zadnjih letih po 
programu usklajenega inšpek- 
cijskega nadzora intenzivirali 
delo prav na področju varstva 
okolja (pristojne so večinoma 

.tudi za druge naloge inšpekcij- 
skega nadzorstva), s svojimi 
inšpekcijskimi pregledi proiz- 
vodnih dejavnosti in izdaja- 
njem ureditvenih odločb pri- 
spevajo tudi k preprečevanju 
novih žarišč onesnaževanja 
okolja. Da bi še izboljšali in- 
špekcijski nadzor - posebno 
glede varstva okolja, Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
pripravlja v letošnjem letu tudi 
reorganizacijo inšpekcijskih 
organov (prerazporeditev pri- 
stojnosti glede na republiško 
in občinsko raven ter glede na 
resorsko delitev nalog). 

Z uresničevanjem sprejete 
Zasnove o ravnanju z odpadki 
v SR Sloveniji in predvsem 
Koncepta ravnanja s posebni- 
mi odpadki, ki vsebujejo ne- 
varne snovi, bodo postopno 
ustvarjeni pogoji za legalno in 
ustrezno odstranjevanje oz. 
uničevanje odpadkov. Te reši- 
tve in poostren inšpekcijski 
nadzor bodo po našem mne- 
nju prispevali tudi k zmanjša- 
nju števila oz. ustavitvi nastaja- 
nja novih divjih odlagališč. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije bo v mesecu februar- 
ju 1990 predložil Skupščini SR 
Slovenije Poročilo o stanju na 
področju varstva okolja v SR 
Sloveniji. V poročilu so tudi 
stališča v zvezi s preprečeva- 
njem nastajanja novih žarišč 
obremenitve okolja. 

pri uvajanju novih proizvodenj 
Preprečimo nastajanje novih žarišč 
0r,esnaževanja? 

n ^
a 47. seji Družbenopolitič- 

na zbora Skupščine SR Slo- 
o™!|e d»»e 11.1.1990 je dele- 
lavi Jo,an(la Kos ob obrav- ta , Predloga zakona o zago- 

'lanju in uporabi sredstev 
„a 

Va'stvo okolja postavila 
Sa^dnie delegatsko vpra- 

Sotil ?bstaiajo organi - in- 
DrM •*' ob uvajanju novih 

*jy°denj skrbijo za ekolo- 
sto i 0 Proizvodnjo, in kaj je - "eno za to, da se v praksi »e bi o ■ Pojavljala nova žarišča 
diviSnaievania okolja (tudi 

,'a odlagališča)? 
Slow

VrS"i sve' Skupščine SR 
na *nije daje na vprašanje 

pjednji odgovor: 

noVihPrečevan'e nastajanja n žarišč onesnaževanja 

okolja in ogrožanja zdravja lju- 
di je brez dvoma najpomemb- 
nejši element politike varstva 
okolja in zagotavljanja smotr- 
nega nadaljnjega družbeno- 
ekonomskega razvoja, ki mu je 
treba posvečati vso pozornost 
ob hkratnem zahtevnem od- 
pravljanju obstoječih virov 
oarožanja in onesnaževanja 
okolja. 

Ekološka »primernost« po- 
sameznih industrijskih pa tudi 
drugih dejavnosti v sloven- 
skem prostoru glede na njego- 
ve naravne in socialno-eko- 
nomske možnosti in potrebe 
ter razvojne težnje se določa 
na osnovi strokovnih podlag 
v procesu odločanja o nadalj- 
njem družbenem razvoju (v 
procesu družbenega planira- 

nja). Načine določanja ekolo- 
ških pogojev pri uvajanju no- 
vih proizvodenj oz. graditvi in 
rekonstrukciji industrijskih ob- 
jektov in naprav predpisujejo 
predvsem Zakon o urejanju 
naselij in drugih posegih v pro- 
stor (Ur. I. SRS, št. 18/84), 
Skupna metodologija za oce- 
njevanje družbene in ekonom- 
ske upravičenosti investicij ter 
učinkovitosti investiranja 
v SFRJ (Ur. I. SFRJ, št. 50/87) 
in Zakon o graditvi objektov 
(Ur. I. SRS, št. 18/84), Skupna 
metodologija za ocenjevanje 
družbene in ekonomske upra- 
vičenosti investicij ter učinko- 
vitosti investiranja v SFRJ (Ur. 
I. SFRJ, št. 50/87) in Zakon 
o graditvi objektov (Ur. I. SRS, 
št. 29/86) z določbami o loka- 
cijskem, gradbenem in upo- 
rabnem dovoljenju ter o krite- 
rijih ocenjevanja in vsebini in- 
vesticijskih projektov glede lo- 
kacijskih pogojev ter ekolo- 
ških vidikov. 

Za pridobitev lokacijskega 
dovoljenja mora investitor 
predložiti tudi soglasja pristoj- 
nih organov, organizacij in 
skupnosti, ki jih predpisujejo 
področni (v tem primeru eko- 
loški) zakoni. Z vidika prepre- 
čevanja novih virov čezmerne- 
ga onesnaževanja okolja sta 
pomembni predvsem soglasje 
sanitarne inšpekcije (v zvezi 
z varstvom zraka, pitne vode, 
varstvom pred čezmernim hru- 
pom in ravnanjem z odpadki) 
in vodnogospodarsko soglasje 
oz. dovoljenje, ki ga izda za 
vodno gospodarstvo pristojen 
upravni organ (v zvezi z vsako 
spremembo vodnega režima, 
ki nastane z izkoriščanjem vo- 
de ali onesnaževanjem voda). 
Pristojnosti za izdajanje sogla- 
sij so pri sanitarni inšpekciji 
ločene na republiško in občin- 
sko raven glede na industrij- 
ske panoge, pri vodnogospo- 
darskih soglasjih pa glede na 
velikost in pomembnost objek- 
ta. Pogojevanje gradnje oz. re- 
konstrukcije temelji na veljav- 
nih predpisih o dovoljenih 
emisijah v okolje. 

Tehnična dokumentacija za 
pridobitev gradbenega dovo- 
ljenja mora vsebovati tudi oce- 
no ekološke obremenitve oko- 
lja ter predvidene rešitve eko- 
loške problematike v skladu 
z normativi in standardi ter 
drugimi pogoji iz izdanih so- 
glasij. Pri izdaji gradbenega 
dovoljenja se upoštevajo do- 
ločbe Skupne metodologije za 
ocenjevanje družbene in eko- 
nomske upravičenosti investi- 
cij ter učinkovitosti investira- 
nja v SFRJ ter na njeni podlagi 
že izdanega priročnika za po- 
dročje industrije (omenjena 
metodologija upošteva ekolo- 

ške kriterije kot izločilne). 
Gradbeno dovoljenje izda za 
gradbeništvo pristojen občin- 
ski oz. republiški upravni 
organ. 

2. Izdaja dovoljenja za meri- 
tve tujih institucij v teritorial- 
nem morju Jugoslavije je v pri- 
stojnosti zveznih organov. Na- 
meravane raziskave »Zelenega 
škunerja« v piranskem zalivu 
so bile po oceni pristojnih 
zveznih organov najavljene 
prepozno, da bi bilo mogoče 
ugotoviti vsa za presojo ciljev 
in načina raziskav pomembna 
dejstva. Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije meni, da ni razlo- 
gov za odklanjanje tovrstnega 
previrjanja onesnaževanja teri- 
torialnega morja, če se te na- 
mere najavijo pravočasno in se 
izvajajo ob sodelovanju naših 
strokovnih institucij. Instituci- 
je, ki v SR Sloveniji opravljajo 
raziskave stanja severnega Ja- 
drana redno objavljajo izsled- 
ke svojih raziskav v posebnih 
in letnih poročilih. Poročila se 
dajejo na vpogled predstavni- 
kom sredstev javnega obveš- 
čanja in drugim zainteresira- 
nim organom. V posebnih pri- 
merih, ko gre za izjemna sta- 
nja, pa te podatke neposredno 
objavljajo strokovne institucije 
v sredstvih javnega obvešča- 
nja. V skladu s takim načinom 
komuniciranja z javnostjo, so 
bili objavljeni tudi rezultati raz- 
iskav, ki so se nanašali na po- 
jav cvetenja morja in pojav 
strupenosti školjk. 

3. Naše strokovne instituci- 
je problematiko cvetenja zlasti 
severnega Jadrana še prouču- 
jejo. Po mnenju teh institucij 
vzroki cvetenja morja še niso 
v celoti in zadostno proučeni. 
Cvetenje morja je sicer ocenje- 
no kot naravni pojav katerega 
intenzivnost zavisi predvsem 
od stopnje hranljivih snovi 
v vodi in drugih hidrometeoro- 
loških in klimatskih pogojev. 
V okviru skupnosti Alpe-Ja- 
dran je v pripravi tudi skupni 
raziskovalni projekt »Vzroki 
cvetenja morja in nastanek že- 
latinastih organskih agregatov 
ter njihov vpliv na ekosistem 
severnega Jadrana«. SR Slo- 
venija bo ta projekt v okviru 
svojih možnosti tudi finančno 
podprla. 

4. Slovenske strokovne in- 
stitucije (morska biološka po- 
staja Piran, Hidrometeorološki 
zavod SR Slovenije, Vodnogo- 
spodarski inštitut Ljubljana), 
sodelujejo z ostalimi strokov- 
nimi institucijami v Jugoslaviji 
in sosednjih dežel republike 
Italije pri pripravi in izvajanju 
skupnih programov raziskav 
v zvezi s prekomernim cvete- 
njem Jadranskega morja. 

V pripravi so skupni razisko- 
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valni projekti tudi za ugotavlja- lovanje pri izvajanju teh pro- 
nje emisij in imisij v Jadran- gramov, 
skem morju, projekti skupnih 
intervencij v primeru nezgod- V letu 1989 je bil sprejet 
nih dogodkov in programi skupni Jugoslovanski program 
skupnega nazdora prometa raziskav kakovosti Jadranske- 
z nevarnimi snovmi. ga morja. SR Slovenija je fi- 

V načrtu je tudi usklajevanje nancirala svoje obveznosti, 
sanacijskih programv za slovenske strokovne institucije 
zmanjšanje emisij škodljivih pa so opravile svoj del načrto- 
snovi med Jugoslavijo in Italijo vanih raziskav v letu 1989. 
in strokovno in finančno sode- Morska biološka postaja 

v Piranu nujno potrebuje za kovito izvajanje nalog sprejo 
odvzemanje vzorcev v obal- tih v programih, 
nem morju novo plovilo in do- ,fa uresničevanje načrtov' 
polnitev raziskovalne in labo- n|h pomembnih raziskav in 
ratorijske opreme cca 300.000 vedbo sanacijskih ukrepov, 

potrebno poleg sedanjega 51 

USD. Tudi druge strokovne in- stema zagotavljanja sredst®v 

štitucije, ki sodelujejo na po- vodno gospodarstvo, za9" 
dročju raziskav in varovanja toviti še dodatna finanč"8 

obalnega morja, rabijo dodat- sredstva z Zakonom o zagota^ 
na sredstva za izpopolnitev Ijanju in uporabi sredstev l° 
raziskovalne opreme za učin- varstvo okolja. 
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Herman, Boris Gabrič. Jane/ Lah. Janez Lukač, Marjan Markovič, Ivan Mavrič, Črtomir Mesarič. Anka Štrukelj-Fras, Erika Vrhunec in Marjan Gogala - Odgovorni ur%i*' 
Marjan Gogala - Naslov uredništva Skupščina SR Slovenije. Ljubljana, Šubičeva 4. telefon (061) 217-123 - Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ: Aljas Riza (pred** vil 
Miroslav Berovič. Šandor Dobo, Stanislav Golik, Ibrahim Hadžič, Janez Lukač. inž Stanko Mladenovski. Velimir šljivančanin. Aleksandar Vujin, Milan Krnič, Zoran Mi* ^ 
Dragan Ajder. - Glavni in odgovorni urednik: Dragan Ajder, urednik Dragiša Djordjevič - Naslov uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd, Trg Marksa i Engelsa 13, telefon $ 
334-148 • Tisk ČGP Delo - Cena posameznega izvoda 7 dinarjev - Letna naročnina kot akontacija za leto 1990 se obračunava vsake tri mesece. - Žiro račun: Skup*fi,n 

Slovenije. Ljubljana. 50100-845-50204 - Naročninske zadeve telefon (061) 219-914 
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