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POROČILO 

o delu Predsedstva Republike Slovenije 

od 1988. do 1990. leta 

I. UVOD 

Poročila o delu Predsedstva Republike ni mogoče napisati, 
ne da bi opredelili obdobje, na katero se to poročilo nanaša. 
To velja še zlasti za poročilo o delu v preteklih dveh letih, ki 
sta v vsem povojnem času med najbolj burnimi, polni politič- 
nih dogodkov in nasprotij. 

Ko poskušamo opredeliti sedanjost ali bližnjo preteklost, ju 
običajno označujemo kot čas dozorevanja gospodarske in 
politične krize, kot čas gospodarskih in političnih reform. 
Gospodarska in politična kriza sta v določenem medseboj- 
nem odnosu, kar pomeni, da je politična ali družbena kriza 
izbruhnila z vso silovitostjo prav zaradi globoke gospodarske 
krize in pa tudi obratno, saj je gospodarska kriza tudi rezultat 
nedomišljenih in neustreznih odnosov v političnem sistemu. 
To seveda ne pomeni, da so vzroki gospodarske krize samo 
neustrezne politične rešitve in odsotnost političnega plura- 
lizma. Tudi gospodarski sistem sam z neustrezno opredeljeno 
lastnino kapitala, sistemom dogovarjanja, ki naj bi nadomeš- 
čal trg in konkurenco in povsod prisotnimi intervencijami 
države na gospodarskem področju, je vseboval elemente, ki 
so porajali latentno krizo. 

Gospodarska kriza, ki povzroča zaostajanje za razvitim sve- 
tom in socialne napetosti, je razkrila vse slabosti konkretne 
politike gospodarskega in političnega sistema. Politična in 
družbena kriza sicer povzročata negotovost, pojavljajo p? se 
elementi anarhije in iracionalnega obnašanja, vendar pa 
sočasno prav v teh razmerah dozorevajo kritične misli in 
zahteve za bistvene spremembe političnega sistema, ki omo- 
gočajo uveljavitev in iskanje novih opcij družbenega razvoja. 
V ospredju so zahteve, da bodi človek središče in izhodišče 
pri oblikovanju političnega sistema, zahteve po doslednem 
spoštovanju človekovih pravic, torej zahteve za demokratiza- 
cijo političnega odločanja, ki edina lahko zagotovi učinkovi- 
tost sistema in družbe. 

Slovenija, ki je z mnogimi vezmi povezana z Evropo in 
svetom, črpa od tod tudi mnoge pobude za tako usmeritev. 
Evropo je zajel val nepričakovanih in korenitih sprememb, ki 
v osnovi speminjajo politični sistem Vzhodne Evrope, hkrati 
pa bistveno spreminjajo odnose med obema blokoma in 
odnose med narodi in državami nasploh. 

Ta vrenja so zajela tudi Slovenijo in Jugoslavijo, kjer se 
procesi demokratizacije prepletajo s krizo odnosov v federa- 
ciji. Ob poskusih spreminjanja narave federacije v smeri uve- 
ljavljanja centralističnega koncepta vodenja države, ki je bila 
najbolj jasno začrtana v predlogih Predsedstva SR Srbije za 
spremembo političnega sistema, pa tudi v nekaterih predlogih 
Zveznega izvršnega sveta za spremembo Ustave SFRJ, se je 
v politični zavesti Slovencev vse bolj krepilo prepričanje, da 
se je treba o odnosih v federaciji dogovoriti na novo. Zato 
konfederacija ali asimetrična federacija dobivata v zavesti 
prebivalca Slovenije vedno večjo težo in jasnejše obrise. 

Take večplastne, krizne in ponekod kaotične razmere so 
prav gotovo močno vplivale na način in vsebino dela Predsed- 
stva Republike, ki se je moralo odzivati na politična zaostrova- 
nja in krizne razmere. Vozlišča teh so bile spremembe zvezne 
in republiške ustave, sprejemanje podstatov gospodarske 
reforme, razmere na Kosovu, kriza v odnosih s SR Srbijo, 
odnosi z JLA in drugi dogodki, kot na primer sojenje četverici 
pred vojaškim sodiščem v Ljubljani, ki so kot zunanji izraz 
politične in gospodarske krize ter iz njih izhajajočih gibanj 
vtisnili pečat temu obdobju in opredeljevali delovanje in aktiv- 
nosti Predsedstva Republike Slovenije. Ne glede na večja ali 

manjša nihanja sta za ves ta čas značilni dve temeljni zahtevi 
v slovenskem prostoru: to je zahteva po večjem spoštovanju 
človeka in človekovih pravic ter zahteva za dejansko uresniče- 
vanje načela suverenosti slovenske države in slovenskega 
naroda. 

Predsedstvo je glede na svojo vlogo v državnem sistemu 
Slovenije in v okviru svoje realne politične moči podpiralo in 
spodbujalo taka prizadevanja, pri čemer se je zavzemalo, da 
se stališča in zahteve, ki so se porajale v slovenski javnosti, 
rešujejo v skladu z veljavno ustavno in zakonsko ureditvijo 
Opozarjalo je, da je treba politične cilje uresničevati sicer 
odločno, vendar racionalno ob upoštevanju pravne ureditve 
in realnih razmer v Jugoslaviji. Le tako je namreč mogoče 
preprečiti dodatna zaostrovanja in omogočiti konstruktivni 
dialog. Prav glede teh vprašanj je bilo Predsedstvo Slovenije 
večkrat nerazumljeno, tako da je prihajalo v konflikt z zahte- 
vami javnosti, kakor tudi s Predsedstvom SFRJ ali drugimi 
organi zvezne države. Vkleščeno med ti dve skrajnosti je 
vztrajalo pri svojih stališčih, da je treba vse upravičene zah- 
teve reševati z ustreznimi spremembami, ne pa s kršenjem 
pravnega reda. To svoje stališče je uporno branilo tudi ob 
sprejemanju dopolnil k Ustavi Republike Slovenije. Predsed- 
stvo je odločno zavrnilo zahteve Predsedstva SFRJ ter druge 
formalne in neformalne pritiske, da prepreči sprejem teh 
amandmajev. Opredelilo se je za nedotakljivost položaja repu- 
blike po veljavni ustavni ureditvi in za zaščito suverenosti in 
koristi slovenskega ljudstva in njegove države. 

Po drugi strani se je Predsedstvo Republike Slovenije sre- 
čevalo tudi s poskusom organiziranja državljanske neposluš- 
nosti. To se je zgodilo ob nastopu kazni obsojencem pred 
vojaškim sodiščem v Ljubljani in ob raznih drugih priložno- 
stih, nazadnje ob vpoklicu vojaških obveznikov na odsluženje 
vojaškega roka v SAP Kosovo. Tudi v tem primeru je Predsed- 
stvo Republike v skladu s svojo ustavno funkcijo vztrajalo pri 
stališču, da je treba konflikte, do katerih pride med neustrez- 
nim pravnim sistemom in večinskim pojmovanjem pravično- 
sti, reševati tako, da se spreminja pravni red, ne pa s pozivi na 
državljansko neposlušnost in na nasilno rušenje pravnega 
reda. Zaradi tega je vztrajno zahtevalo od zveznih organov 
odločitve, s katerimi bi dosegli iste cilje, vendar po legitimni 
poti. Tako se je v zadnjih dveh letih večkrat kot v vsem svojem 
dosedanjem delovanju obračalo na Predsedstvo SFRJ s svo- 
jimi zahtevami in predlogi, ki največkrat niso bili upoštevani. 
Očitno gre za drugačno gledanje na določene probleme, za 
drugačno vizijo bodočega razvoja v Jugoslaviji. Čeprav te 
zahteve Predsedstva Republike takoj niso obrodile uspeha, 
pa so vztrajnost, argumentiranost in nepopustljivost pri njiho- 
vem postavljanju, pripeljali do nastajanja drugačnih političnih 
odnosov v organih federacije. Predsedstvo je na ta način 
dajalo politično legitimnost novim idejam in pogledom ter 
tako prispevalo k širitvi prostora za demokratične procese. 

Ob napovedanem mitingu »resnice« v Ljubljani novembra 
preteklega leta je Predsedstvo Republike zelo skrbno preso- 
jalo politične razmere v republiki in federaciji ter razpoloženje 
med prebivalci Republike Slovenije. Ugotovilo je, da bi tak, 
izrazito provokativni miting, ki ga je večina slovenske javnosti 
odločno zavračala, ne samo resno ogrozil javni red in mir, 
temveč bi povzročil obračunavanja na nacionalni podlagi 
z dolgoročnimi posledicami. Taki dogodki bi lahko služili tudi 
kot povod za zunanje posege, zato je v skladu s tako oceno in 
s pooblastilom iz 12. člena Zakona o notranjih zadevah ugoto- 
vilo, da je za zavarovanje javnega reda, življenja ljudi in 
premoženia, treba sprejeti določene ukrepe v skladu z istim 
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zakonom. Na podlagi take ocene Predsedstva Republike je 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije naložil republi- 
škemu sekretarju za notranje zadeve sprejem potrebnih ukre- 
pov za zagotovitev varnosti, s katerimi je preprečil miting in 
morebitne nemire. 

Ta legitimni ukrep Predsedstva Republike, republiškega 
izvršnega sveta in republiških upravnih organov, je naletel 
v delu Jugoslavije na žolčno nasprotovanje in neodobravanje. 
Bil je tudi neposreden povod za gospodarsko vojno napoved 
SR Srbije Republiki Sloveniji. 

Poročilo o delu bi pomanjkljivo odražalo delovanje Pred- 
sedstva, če bi šli molče mimo tako pomembnega dokumenta, 
kot je njegova izjava o narodni in državljanski umiritvi. Ta 
izjava je v Predsedstvu Republike dolgo zorela. Končno je bila 
oblikovana in sprejeta v februarju tega leta z namenom, da 
Predsedstvo Republike v tej sestavi stori prvi korak k pomiri- 
tvi, ki je tako zelo pomembna za slovenski narod in njegovo 
državo. Po njeni objavi so bili komentarji zelo različni. Pred- 
sedstvo ni pričakovalo splošnega odobravanja in samo hvale. 
To tudi ni bil motiv sprejema izjave. Z njo je želelo prispevati 
k nastajanju takih razmer v političnem in javnem življenju 
Slovenije, ko preteklost ne bo več obremenjevala medčlove- 
ških odnosov. To pa je treba doseči, če želimo resnično 
čimprej preiti v demokratično in pluralno družbo. 

Na delo Predsedstva Slovenije so poleg navedenih dogod- 
kov vplivale tudi nekatere institucionalne spremembe, ki so 
nastale v tem obdobju. V septembru 1989 so bili sprejeti 
amandmaji k Ustavi SR Slovenije, ki so spremenili pristojnosti 
Predsedstva Republike, hkrati pa so se s spremembami zako- 
nodaje zmanjšale njegove pristojnosti na področju varstva 
ustavne ureditve. Ne glede na zahteve nekaterih političnih 
subjektov, naj se omejijo pristojnosti Predsedstva, je bilo 
Predsedstvo tisti organ, na katerega so ob vsaki resnejši krizi 
Posamezniki in organizacije naslovili največ pozivov in zahte- 
vali takojšnje ukrepanje, kar že samo po sebi kaže, kakšni sta 
funkcija in vloga Predsedstva. 

II. GOSPODARSKA STABILIZACIJA IN 
GOSPODARSKA REFORMA 

Obdobje dveh let, na katero se nanaša to poročilo, je 
zaznamovano s poglabljanjem ekonomske in družbene krize 
navzlic opredelitvam za iskanje izhodov iz kriznih razmer in za 
Premagovanje vsesplošnega zastoja. To obdobje zaznamu- 
jejo tudi dva stabilizacijska programa in neprekinjeno refor- 
miranje gospodarskega sistema. 
1- Majski ukrepi 

To obdobje se je začelo s stabilizacijskim programom Zvez- 
nega izvršnega sveta maja 1988, ki je v Sloveniji doživel 
nedeljeno podporo. Poleg omejevalnih ukrepov na področju 
osebnih dohodkov, skupne in splošne porabe ter denarno- 
Posojilne politike je program vseboval tudi sprostitev cen, 

uvoza in deviznega tečaja kot pomembnih elementov popuš- 
čanja administrativnega vodenja gospodarstva. Kljub temu, 
da je program propadel, je vendarle v jugoslovansko ekonom- 
sko politično prakso vnesel nekaj sprememb, ki so načele do 
tedaj navidezne stalnice jugoslovanskega gospodarstva, kot 
so avtarkičnost, administriranje in družbena lastnina. Reform- 
ska prizadevanja so sprožila nezadržen proces gospodarskih 
liberalizacij, detabuiziranja mnogih tem in iskanja poti za 
institucionalizacijo tržnega gospodarstva. Predsedstvo je 
skrbno spremljalo priprave ekonomsko političnih in reform- 
skih ukrepov, ki so bili pripravljeni in sprejeti ob vrsti odporov 
proti reformi, v ozračju skeptičnosti, nezaupanja, strokovno 
političnega oporekanja in popolnoma interesno obarvanih 
ravnanj. Ob tem, da so kar trije člani Predsedstva aktivno 
sodelovali v komisiji za reformo gospodarskega sistema (t. i. 
Mikuličeva komisija), je Predsedstvo predlagalo tudi oblikova- 
nje ustreznega koncepta neposrednih in tudi na daljši rok 
zastavljenih aktivnosti v Sloveniji v zvezi z reformo, pri čemer 
je izhajalo iz ocene, da morajo te aktivnosti slediti celovitosti 
gospodarske reforme, ki zahteva normativne spremembe 
gospodarskega sistema, finančno konsolidacijo in prestruk- 
turiranje gospodarstva. 

2. Reformna prizadevanja novega Zveznega izvršnega 
sveta 

Predsedstvo se je zavedalo končnega in potrebnega cilja 
radikalne reforme, zato je svoj odnos do Zveznega izvršnega 
sveta gradilo na načelnem in konceptualnem podpiranju vseh 
tistih sestavin reforme in ekonomske politike, ki so usmerjene 
v odpravo mehanizmov inflacijskega financiranja in nereal- 
nega vrednotenja ključnih proizvodnih dejavnikov ter v krepi- 
tev konkurenčnosti jugoslovanskega gospodarstva na tujih 
trgih. Menilo je, da je bila kritičnost do ukrepov Zveznega 
izvršnega sveta, bodisi ko je šlo za ekonomsko politiko bodisi 
ko je šlo za uvajanje novega ekonomskega sistema, neiz- 
bežna ob naraščajoči inflaciji in naraščajočih socialnih nape- 
tostih in razglašenem radikalnem spreminjanju ekonomskega 
sistema. Iz teh načelnih izhodišč je Predsedstvo podprlo tudi 
temeljno smer delovanja, ki si jo je določil novi Zvezni izvršni 
svet ob nastopu svojega mandata spomladi 1989 in s katero je 
priznal, da sistemske spremembe in liberalizacije same po 
sebi niso zadostne za odpravo hiperinflacije ter da sta gospo- 
darska rast in dezinflacija nezdružljivi. 

Kljub tej podpori pa je Predsedstvo oblikovalo stališče, da 
je treba spremembe Ustave SFRJ, ki jih je Zvezni izvršni svet 
predlagal hkrati in kot sestavni del programa, strogo ločevati 
od ukrepov, potrebnih za stabilizacijo. 

3. Razvojni problemi Slovenije 
Izhajajoč iz ocene, da Slovenija išče načine prehoda v poin- 

dustrijsko fazo razvoja, potem ko je končala fazo tradici- 
onalne industrializacije, je Predsedstvo sprejelo usmeritev, da 

Skupščina Republike Slovenije je na sejah Zbora zdru- 
ženega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 
dne 23. 3.1990 ob obravnavi ustavnega zakona o podalj- 
šanju mandata delegatov v Skupščini SFRJ, ki ga je 
sprejel Zvezni zbor Skupščine SFRJ na seji dne 15. 
marca 1990, na podlagi prve alinee 2. točke 341. člena 
ustave Republike Slovenije ter 71. in 253. člena poslov- 
nika Skupščine Republike Slovenije sprejela naslednji 

SKLEP 
1. Skupščina Republike Slovenije ne nasprotuje spre- 

jemu ustavnega zakona, s katerim bi se podaljšal man- 
dat delegatom v Zveznem zboru Skupščine SFRJ iz tistih 
republik in avtonomnih pokrajin, v katerih še niso zago- 
tovljeni pogoji za izvedbo volitev z enakopravno ude- 
ležbo vseh političnih organizacij, vendar najdlje do 31. 
decembra 1990. 

2. Skupščina Republike Slovenije soglaša, da se dele- 
gatom iz Republike Slovenije v Zveznem zboru Skupš- 
čine SFRJ mandat podaljša do 31. julija 1990. 

3. V kolikor v roku iz 2. točke tega sklepa ne bodo 
zagotovljeni vsi ustavni in zakonski pogoji za izvedbo 
demokratičnih večstrankarskih volitev za delegate 
v Zveznem zboru Skupščine SFRJ, bo Skupščina Repu- 
blike Slovenije odločala o mandatu delegatov iz Repu- 
blike Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ in 
o razpisu volitev v skladu s svojimi ustavnimi pristoj- 
nostmi. 

4.0 sestavi svoje delegacije v Zboru republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ bo odločala Skupščina Republike 
Slovenije novega sklica. 

5. Skupščina Republike Slovenije nasprotuje podaljša- 
nju mandata delegatom v Zveznem zboru Skupščine 
SFRJ na podlagi 308. člena ustave SFRJ. V kolikor bi 
Zvezni zbor Skupščine SFRJ sprejel takšno odločitev, le- 
ta ne bo veljavna za Republiko Slovenijo glede na dolo- 
čila ustave Republike Slovenije. 

6. K vsebini ustavnega zakpna, ki bo skladen s 1. in 2. 
točko tega sklepa, Skupščina Republike Slovenije daje 
soglasje. 
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je treba razčleniti razvojne strategije in scenarije bodočega 
razvoja. Tak premislek mora seveda upoštevati svetovne inte- 
gracijske procese, demografske težnje, stanje okolja in očitne 
razvojne zastoje na posameznih gospodarskih območjih in 
področjih. 

Ob teh spoznanjih je Predsedstvo obravnavalo in ocenilo 
stanje na področju organiziranosti za proučevanje ekonom- 
skopolitičnih, ekonomsko sistemskih in razvojnih vprašanj. 
Ugotovilo je, da proučevanje razvojnih možnosti in gospodar- 
skega sistema ni dovolj sistematično in kontinuirano. Da ni 
dovolj vpeto v družbene cilje in ne služi dovolj kot podlaga za 
družbeno odločanje, kot tudi ne pri planiranju. Da nosilci 
družbenih odločitev tudi niso vedno dovolj spodbujali in upo- 
števali strokovnih spoznanj pri odločanju. Raziskovalni pro- 
grami v obstoječih raziskovalnih institucijah so sicer drago- 
cen prispevek k spoznavanju možnosti za naš razvoj in razvoj 
gospodarskega sistema, vendar so vse preveč rezultat 
kadrovskih zmožnosti, ki jih imajo te institucije, in osebnih 
nagnjenj raziskovalcev. Premalo je prisoten tudi vpliv tistih, ki 
v Sloveniji nosijo kompletno odgovornost za razvoj na posa- 
meznih področjih, ki pa tudi niso najbolj usposobljeni za 
definiranje smeri potrebnih raziskav in razvojnih sprememb. 

Predsedstvo je tudi menilo, da uveljavljene ustavne spre- 
membe omogočajo, da v Sloveniji z organizirano in usklajeno 
aktivnostjo sprožimo proces preoblikovanja obstoječih 
poslovnih institucij, njihove lastninske strukture, organizacij- 
skih oblik in finančne strukture. To bi na eni strani pospešilo 
prehod v nov gospodarski sistem, po drugi strani pa z razvo- 
jem podjetništva ustvarilo razmere za večjo razvojno vlogo 
tujega in domačega zasebnega kapitala. Presodilo je, da bo 
za delovanje slovenskega gospodarstva in za večanje njego- 
vih razvojnih zmožnosti, ključnega pomena reorganizacija 
bančnega sistema. 

4. Gospodarska blokada SR Srbije 
Ko sta propadla poskusa preprečitve sprejemanja amand- 

majev k ustavi Republike Slovenije in nasilne mitingarske 
rušitve legalne oblasti v Sloveniji, je razglašena gospodarska 
blokada s strani SR Srbije postavila nov, težek problem. To 
dejanje je po oceni Predsedstva zadalo hud in dokončen 
udarec avnojski Jugoslaviji. Zato je Predsedstvo dalo pobudo 
za sklic vseh zborov Skupščine Republike Slovenije, da oce- 
nijo odnose v Jugoslaviji, kakršni so nastali o odločitvi orga- 
nov SR Srbije. Ker je Predsedstvo pričakovalo odločno ukre- 
panje Zveznega izvršnega sveta in zveznih organov zaradi 
grobega posega v ustavni in pravni sistem Jugoslavije, je 
menilo, da ni treba odgovoriti z recipročnimi ukrepi. Ko pa je 
postalo očitno, da blokada ni le začasna politična reakcija, 
temveč del dolgoročne srbske strategije za preoblikovanje 
Jugoslavije, ter da Zvezni izvršni svet skupaj z zveznimi organi 
ne kaže znakov pripravljenosti za zaščito osnovnih pravnih in 
ustavnih norm, je Predsedstvo ocenilo, da je treba za zaščito 
interesov Slovenije in ublažitev posledic blokade izdelati 
lastno strategijo. Del te strategije so tudi kasneje sprejeti 
ukrepi, ki so vendarle vplivali na Zvezni izvršni svet, da je 
začel ukrepati. 

5. Posledice gospodarske reforme na socialnem področju 
Težke gospodarske razmere, uvajanje tržnega načina 

gospodarjenja in inflacija so najbolj prizadeli socialno-eko- 
nomsko varnost delavcev, ki živijo le od osebnega dohodka, 
nekaterih skupin upokojencev, invalidov, študentov in mladih 
družin. 

Neskladje med ekonomskimi možnostmi in socialnimi 
potrebami se je še povečalo. Utrjuje se spoznanje, da tržni 
način gospodarjenja zahteva, da država posveča vse več 
pozornosti socialni politiki. Država se mora odzvati na soci- 
alne probleme, ker vodi tržni gospodarski sistem v vse večje 
socialne razlike. Vpeljati moramo posebne programe, da se 
prepreči marginalizacija posameznih socialnih skupin, npr. 
brezposelnih. Zaradi teh procesov je bilo v preteklem obdobju 
nujno začeti s celovito preobrazbo družbene nadstavbe. 
Hkrati pa so stekli tudi procesi za vpeljavo posebnih progra- 
mov oziroma sistemskih rešitev, zlasti za varstvo delavcev, ki 
bodo kot ekonomski in tehnološki presežki ostali brez dela. 

Predsedstvo Republike Slovenije je spremljalo prizadevanja 
za obvladovanje problematike socialno-ekonomske varnosti 

delavcev in najbolj ogroženih skupin občanov. Ta vprašanja 
in vprašanja osebnega standarda delavcev je obravnavalo 
skupaj z ekonomsko problematiko. Podprlo je predloge in 
ukrepe Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije za 
sistemske rešitve socialne in ekonomske varnosti. Ob obrav- 
navi programov gospodarske stabilizacije se je Predsedstvo 
zavzemalo za sprejem in izvajanje socialnih programov 
v republikah in pokrajinah, nasprotovalo pa je oblikovanju 
takih programov na zvezni ravni. 

6. Racionalnejše organiziranje družbenih dejavnosti 
S sprejemom amandmajev k republiški ustavi v septembru 

1989 je bila dana osnova za celovito reorganiziranje upravlja- 
nja družbenih dejavnosti. S tem je bila uresničena pobuda 
Predsedstva Republike Slovenije, ki jo je dalo v predlogu za 
začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije. 
Takrat je predlagalo, da se z ustavnimi spremembami omogo- 
čita posodobitev in racionalizacija odločanja in organiziranja 
na teh področjih. Ukinjene so bile samoupravne interesne 
skupnosti na področju družbenih dejavnosti in s tem nepre- 
gleden in neobvladljiv sistem na teh področjih. Obenem se je 
začelo delo za snovanje učinkovitejših in racionalnejših 
modelov financiranja in organiziranja družbenih dejavnosti 
ob ohranitvi vseh pozitivnih izkušenj in spoznanj dosedanjega 
sistema. S prehodnimi rešitvami pa je bilo zagotovljeno 
nemoteno delovanje teh dejavnosti v letu 1990. 

Predsedstvo Republike Slovenije je spremljalo tudi vso 
perečo problematiko posameznih področij družbenih dejav- 
nosti in se pri uresničevanju tekoče gospodarske politike 
zavzemalo za omilitev zaostrenih razmer, ki so ogrožale nji- 
hovo funkcioniranje. 

Posebej pa je Predsedstvo Republike Slovenije aprila 
meseca 1989 obravnalo odprta vprašanja financiranja kultur- 
nih dejavnosti v Sloveniji, ker so pri kulturi, v primerjavi 
z drugimi področji družbenih dejavnosti, nekatere različnosti 
in posebnosti. Ugotovljeno je bilo, da rast inflacije še zlasti 
razdiralno vpliva na kulturo ter da je financiranje doseglo 
kritično točko. Zavzelo se je za zagotovitev enakopravnega 
materialnega položaja kulture glede na druge družbene 
dejavnosti in za ustrezno reorganizacijo kulturnih skupnosti. 
Obravnavalo je tudi informacijo o poteku dela pri pripravi 
Enciklopedije Slovenije. Sprejelo je stališče, da je zaradi veli- 
kega pomena tega kulturnega dejanja treba zagotoviti vse 
možnosti za nadaljevanje dela, tako da bo tudi v bodoče letno 
izšla po ena knjiga Enciklopedije. 

III. REFORMA POLITIČNEGA SISTEMA 

Predsedstvo Republike Slovenije je s svojimi stališči in 
mnenji neposredno sodelovalo pri pripravi in pri sprejemanju 
ustavnih sprememb. Predstavniki Predsedstva so sodelovali 
pri delu Komisije za ustavna vprašanja Skupščine Republike 
Slovenije. O svojih predlogih je Predsedstvo obveščalo Pred- 
sedstvo SFR Jugoslavije kot pooblaščenega predlagatelja za 
začetek postopka spreminjanja Ustave SFRJ Jugoslavije ozi- 
roma Skupščino Republike Slovenije in njeno Ustavno komi- 
sijo, ko je šlo za spremembe republiške ustave ali pristojnosti 
Skupščine Republike Slovenije ob dajanju soglasij k spre- 
membam zvezne ustave. O stališčih in mnenjih, ki jih je 
sprejemalo na svojih sejah, je Predsedstvo Republike Slove- 
nije obveščalo tudi javnost. 

1. Spremembe Ustave SFR Jugoslavije v letu 1988 
Ob javni razpravi o spremembah Ustave SFR Jugoslavije so 

se v Republiki Sloveniji odprla številna vprašanja, sprejeta so 
bila tudi odklonilna stališča do tistih predlogov amandmajev, 
ki so bili centralistično usmerjeni. Pojavljale so se tudi zah- 
teve za prekinitev javne razprave. Tako se je izkazalo, kako 
izjemno pomemben je prvi akt soglasja za začetek postopka 
sprejemanja Ustave, ker omogoča ves nadaljnji trofazni 
postopek do dajanja soglasja v skupščinah republik in pokra- 
jin k besedilu sprejetem v Zveznem zboru Skupščine SFRJ 
Jugoslavije. 

Predsedstvo Republike je presojalo posamezne predloge 
s stališča, ali ohranjajo temeljna načela avnojske koncepcije 
federacije, po katerih originarna suverenost pripada narodom 
oziroma republikam, v katerih narodi uresničujejo svoje pra- 
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vice. Zato je nasprotovalo vsem poskusom sprememb teh 
zgodovinskih korenin zgrddbe naše federacije. 

Podprlo je vse tiste predloge iz javne razprave, ki so bili 
usmerjeni v ohranjanje in nadaljnjo krepitev vloge republike 
in njene suverenosti, in nasprotovalo poskusom centralizacije 
njenih funkcij v federaciji. Trdno je bilo na stališču, da se ne 
sme popuščati pri tistih eksistencialnih vprašanjih, ki so 
bistveni element narodne suverenosti. To bi namreč pomenilo 
začetek procesa, ki bi bil usoden za samostojnost in suvere- 
nost Republike Slovenije kot države slovenskega naroda in 
ljudstva Slovenije. Dalo je je tudi podporo tistim rešitvam 
v amandmajih s področja družbeno-ekonomskega sistema, ki 
so bili naravnani v svobodno tržno gospodarstvo ter sprošča- 
nje vlaganja osebnih sredstev in dela v gospodarstvo, ker so 
zagotavljale možnost za uresničevanje gospodarske reforme. 
Te amandmaje je podprlo tudi slovensko gospodarstvo prek 
Gospodarske zbornice Slovenije. 

Predvsem pa se je Predsedstvo Republike med oblikova- 
njem besedil amandmajev zavzemalo, da se v končni predlog 
vključijo le tiste rešitve, za katere je mogoče v Jugoslaviji 
doseči soglasje vseh republik in avtonomnih pokrajn, to pa so 
bili predvsem predlogi s področja družbenoekonomske uredi- 
tve ter volilnega in delegatskega sistema. 

Med 30 pripombami iz Slovenije k posameznih točkam ali 
amandmajem se je 14 pripomb nanašalo na tiste rešitve, ki so 
bile v javni razpravi ocenjene kot absolutno nesprejemljive. 
V prvi vrsti so to bile rešitve s področja monopolnega 
dohodka, velikih tehnično-tehnoloških sistemov, vzgoje in 
izobraževanja, davčnega sistema in financiranja Jugoslovan- 
ske ljudske armade. Izrecno je nasprotovalo takim vsebinskim 
opredelitvam posameznih amandmajev, ki so bile v nasprotju 
2 deklarirano politiko liberalizacije in demokratizacije. Pred- 
sedstvo Republike je spremljalo potek usklajevanja v Ustavni 
komisiji Skupščine SFR Jugoslavije in dajalo polno podporo 
delu predstavnikov Republike Slovenije v tej komisiji, ki so 
dosledno zagovarjali stališča, sprejeta v Skupščini Republike 
Slovenije, ter jih na mnogih področjih tudi uveljavili. 

Ko so bili amandmaji k Ustavi SFR Jugoslavije sprejeti, je 
Predsedstvo Republike Slovenije ugotovilo, da je bil njihov 
sprejem tudi ob morebitnih pomanjkljivostih potreben in kori- 
sten, ker je omogočil uresničevanje gospodarske reforme in 
spremembe v volilnem in delegatskem sistemu. 

Spremembe Ustave Republike Slovenije v letu 1989 
V predlog za začetek postopka za spremembo Ustave Repu- 

blike Slovenije, ki so ga zbori Skupščine Republike Slovenije 
sprejeli 24/9-1987, je Predsedstvo, poleg rešitev, ki so bile 
neposredno povezane s spremembami Ustave SFR Jugosla- 
vije, vključilo tudi rešitve, ki naj bi omogočile odpravo slabosti 
'n pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri dotakratnem uresni- 
čevanju ustave. Med dvoletnim postopkom za spremembo 
Ustave Republike Slovenije so se v Sloveniji in Jugoslaviji 
v marsikaterem pogledu spremenila stališča in pogledi na 
vprašanja političnega sistema in ustavne ureditve. Zato je 
Predsedstvo Republike, ko je v sredini leta 1989 obravnavalo 
osnutek amandmajev k Ustavi Republike Slovenije, v celoti 
Podprlo nove predloge in vsebinske rešitve, predvsem tiste, ki 
omogočajo krepitev državne suverenosti Slovenije. 

V septembru 1989, potem ko je bilo objavljeno delovno 
besedilo predloga amandmajev k Ustavi Republike Slovenije, 
le bila v Predsedstvu SFR Jugoslavije izdelana njihova ocena 
s Politično konotacijo. Ocenjeno je bilo, da bi sprejem predla- 
ganih amandmajev »porušil konsistentnost ustavnopravnega 
sistema SFRJ« in da bi to »lahko imelo negativne posledice za 
funkcioniranje federacije in zagotavljanje enotnosti jugoslo- 
vanskega tržišča in integriteto SFRJ«. Predsedstvo Republike 
Slovenije se je odločno uprlo tej neutemeljeni oceni. Protesti- 
ra,o je proti odločitvi Predsedstva SFR Jugoslavije, da na 
Podlagi takih ocen razpravlja o predlogu amandmajev 
K Ustavi Republlike Slovenije. Menilo je, da je to nedopusten 
Politični pritisk na ustavno komisijo in Skupščino Republike 
Slovenije. 

Predsedstvo SFR Jugoslavije, Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
Jugoslavije in Centralni komite ZK Jugoslavije so kl|ub prote- 
stom iz Slovenije obravnavali te amandmaje, nekteri še celo 
v noči neposredno pred njihovim sprejemanjem v Skupščini 
Republike Slovenije. 

Predsedstvo Republike je še zadnji dan pred sprejemanjem 
amandmajev k Ustavi Republike Slovenije na seji 26/9-1989 
s posebnim pismom, naslovljenim na Predsedstvo SFR Jugo- 
slavije, protestiralo in zavrnilo ta, v zgodovini Jugoslavije 
edinstven pritisk na državo članico federacije. Poudarilo je, 
da ustavnosti ni mogoče braniti z ukrepi in dejanji, ki niso 
v skladu z ustavo. Morebitno nasprotje določil Ustave Repu- 
blike Slovenije z Ustavo SFR Jugoslavije lahko ugotavlja le 
Ustavno sodišče Jugoslavije, in to šele po njihovem sprejemu. 
Predsedstvo Republike je izrazilo prepričanje, da bodo dele- 
gati Skupščine Republike Slovenije sami odgovorno presodili 
in odločili o predlaganih ustavnih spremembah. Menilo je, da 
so pritiski na njihovo delo ustavno pravno in politično nespre- 
jemljivi in v škodo skupnim interesom narodov in narodnosti 
Jugoslavije. 

S svojimi stališči je Predsedstvo Republike seznanilo tudi 
slovensko in jugoslovansko javnost. 

3. Predlogi za spremembo Ustave SFRJ Jugoslavije 1989/90 
Predsedstvo Republike Slovenije je svoja stališča do novih 

amandmajev k Ustavi SFR Jugoslavije (amandmaji Zveznega 
izvršnega sveta, Skupščine Republike Slovenije in Skupščine 
SR Bosne in Hercegovine) uveljavljalo in sooblikovalo na 
sejah Komisije za ustavna vprašanja Skupščine Republike 
Slovenije. 

V celoti je podprlo predloge Skupščine Republike Slove- 
nije, načelno pa predloge Skupščine SR Bosne in Hercego- 
vine. Glede predloga Zveznega izvršnega sveta pa je podprlo 
mnenje Komisije za ustavna vprašanja Skupščine Republike 
Slovenije, da predlagane spremembe Ustave SFRJ Jugosla- 
vije niso v celoti, v naketerih delih pa sploh ne, v funkciji 
izvajanja gospodarske reforme. To predvsem velja za pred- 
loge, ki se nanašajo na davčni sistem in davčno politiko, 
financiranje federacije, vlogo Zveznega izvršnega sveta pri 
uresničevanju ekonomske politike, položaj in način odločanja 
v Narodni banki Jugoslavije ter glede pooblastil zveznih orga- 
nov za uresničevanje zveznih zakonov. Menilo pa je, da je 
treba podpreti predlagane spremembe v političnem sistemu, 
ki se nanašajo na volitve, organizacijo skupščin, krepitev 
pravic in svoboščin državljanov, vključno s svobodo politič- 
nega organiziranja, ter na spremembe v pravosodnem si- 
stemu. 

Kot že večkrat doslej je tudi tokrat Predsedstvo Republike 
izrazilo svoje stališče da ni mogoče dajti soglasja k predlogu 
v celoti, temveč le k posameznim predlogom — za vsak 
amandma posebej. 

4. Izhodišča za novo Ustavo Slovenije In Jugoslavije 
V jeseni 1989 je začelo Predsedstvo SFR Jugoslavije pri- 

pravljati predlog za začetek postopka za sprejem nove Ustave 
SFR Jugoslavije. Predsedstvo Republike Slovenije se je takoj, 
ko se je s tem seznanilo, odločno zavzelo, da naj članice 
federacije najprej oblikujejo svoje poglede na novo ustavo. Ta 
zahteva je bila še toliko bolj utemeljena, ker je že pred tem, 
v juliju 1989, Predsedstvo SR Srbije izdalo svoj dokument 
o reformi političnega sistema s pogledom na novo ustavno 
ureditev Jugoslavije, ki je temeljil na unitaristično centralistič- 
nem konceptu državne ureditve. Gradiva strokovno politične 
skupine Predsedstva SFR Jugoslavije pa so večinoma povze- 
mala te zamisli. Predsedstvo Republike je menilo, da bi v takih 
okoliščinah nesprejemljivost predloga že v prvi fazi postopka 
povzročila »blokado« nadaljnjega postopka, čemur pa se je 
treba izogniti. Zato je predlagalo, da postopek za pripravo 
nove ustave že od vsega začetka poteka javno. Novo Ustavo 
SFR Jugoslavije je namreč mogoče oblikovati le kot dogovor 
narodov in narodnosti Jugoslavije na podlagi jasnih izhodišč 
republik in pokrajin glede njene vsebine. 

V ta namen je Predsedstvo Republike Slovenije tudi takoj 
imenovalo posebno delovno skupino za pripravo izhodišč za 
novi ustavi Republike Slovenije in SFR Jugoslavije. V mesecu 
decembru 1989 je o pripravljenem besedilu izhodišč razprav- 
ljalo na seji ter ugotovilo, da so zelo koristna podlaga za 
začetek razprave o vsebini ustavne reforme. 

Po mnenju Predsedstva Republike Slovenije mora nova 
ustavna ureditev kot svoje izhodišče opredeliti človeka, nje- 
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gove temeljne pravice in svoboščine. Ustava mora varovati 
človekov položaj in njegove pravice v odnosu do države. 
Vsebuje naj le tiste kategorije, ki so ključne za urejanje demo- 
kratičnih odnosov, politični pluralizem in demokratične 
mehanizme odločanja, pluralizem in enakopravnost lastnin, 
lastnino in delo kot podlago za upravljanje in prilaščanje in 
sporazumno dogovorjene odnose v federaciji. 

Predsedstvo Republike je večkrat obravnavalo politična 
vprašanja, povezana z načinom in postopkom pripave nove 
ustave, ter tudi večkrat zavzelo ustno in pisno odklonilno 
stališče, da se v sedanjih razmerah sploh začne formalen 
postopek za sprejem nove ustave. Ta stališča je sporočalo 
Predsedstvu SFR Jugoslavije in javnosti. Predsedstvo SFR 
Jugoslavije je kljub temu predlagalo začetek postopka za 
spremembo Ustave SFRJ s sprejemom nove ustave. Glede na 
vse to je po mnenju Predsedstva Republike Slovenije uteme- 
ljeno stališče, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije, 
da v sedanjem sestavu tik pred volitvami in konstituiranjem 
nove skupščine ne bo razpravljala o tem predlogu. 

5. Pomilostitve in reforma kazenske zakonodaje 
Predsedstvo Republike Slovenije je po ustavi pristojno za 

odločanje o prošnjah za pomilostitev obsojencev in o predlo- 
gih, ki jih daje po uradni dolžnosti republiški sekretar za 
pravosodje in upravo, za pomilostitev obdolžencev in obso- 
jencev. V letu 1988 je Predsedstvo obravnavalo 110 prošenj 
obsojencev za pomilostitev, pozitivno jih je rešilo 18, kar je 
16,36% vseh obravnavanih prošenj. Republiški sekretar za 
pravosodje in upravo pa je predložil Predsedstvu Slovenije 28 
predlogov za pomilostitev obsojenih oseb po uradni dolžno- 
sti, predvsem ob novem letu, od katerih je bilo pozitivno 
rešenih 25, kar je 89,28%. V letu 1989 je Predsedstvu obravna- 
valo 98 prošenj in jih od tega 12 pozitivno rešilo, kar je 
12,24%. Republiški sekretar za pravosodje in upravo pa je 
predložil 41 predlogov, od katerih je bilo 38 pozitivno rešenih, 
kar je 92,68%. 

V vseh obravnavanih primerih gre za storilce klasičnih kaz- 
nivih dejanj, ker v Republiki Sloveniji v zadnjih letih nobena 
oseba ni bila obsojena zaradi političnih deliktov. 

Predsednica Komisije Predsedstva Republike Slovenije, ki 
je tudi članica Komisije za pomilostitve Predsedstva SFR 
Jugoslavije, se je v zvezni komisiji zavzemala za uporabo 
milejših kriterijev pri obravnavanju prošenj in predlogov za 
pomilostitve iz zvezne pristojnosti, zlasti če so bila posa- 
mezna dejanja storjena nenasilno ali verbalno. Predvsem to 
velja za kazniva dejanja iz 133. čl. KZ SFRJ (sovražna propa- 
ganda) in druge verbalne delikte ter iz 114. čl. KZ SFRJ 
(kontrarevolucionarno ogrožanje družbene ureditve), pa tudi 
za mlade osebe, ki so iz verskega prepričanja odklanjale 
sprejem orožja. 

V preteklih dveh letih se je Predsedstvo Republike Slovenije 
tudi večkrat obrnilo na Predsedstvo SFR Jugoslavije s predlo- 
gom za pomilostitev četverice, obsojene pred Vojaškim sodiš- 
čem v Ljubljani, vendar pa je Predsedstvo SFR Jugoslavije vse 
njegove vloge zavračalo. Predsedstvu SFRJ smo tudi predla- 
gali, da ob 200. obletnici francoske revolucije pomilosti poli- 
tične zapornike in izreče abolicijo obtožencem v precesu 
v Titovi Mitrovici (Azem Vllasi in drugi). 

Proces proti četverici je med drugim odprl tudi vprašanje 
ureditve in organizacije vojaškega sodstva v SFR Jugoslaviji. 
Predstavniki Predsedstva so sodelovali pri delu Komisije za 
proučitev kazenske zakonodaje Skupščine Republike Slove- 
nije ter jo podprli pri pripravi zahteve za reformo tega 
področja pravosodja. Ta je še toliko bolj potrebna, ker se 
ureditev ni menjala vse od leta 1945 dalje. Vsekakor je nujno, 
da se zakonodaja na tem področju uskladi s stopnjo družbe- 
nega razvoja SFR Jugoslavije in sodobno ureditvijo vojaškega 
sodstva v svetu, v »pravnih državah«. 

Predsedstvo Slovenije je podprlo tudi prizadevanja sloven- 
ske pravne stroke in Skupščine Republike Slovenije za spre- 
membe materialne in procesne kazenske zakonodaje. Po nje- 
govem mnenju je treba posebno pozornost nameniti tistim 
spremembam, ki se nanašajo na varstvo pravic človeka in 
občana ter demokratizacijo življenja v Jugoslaviji. Odpraviti je 
treba smrtno kazen in 133. člen KZ SFRJ (sovražna propa- 
ganda) ter bistveno spremeniti kazniva dejanja s področja 
»politične kriminalitete«. 

IV. POLITIČNO IN DRUŽBENO DOGAJANJE 
OB PROCESU PROTI ČETVERICI 

Politična in druga dogajanja na začetku kazenskega p'0' 
cesa proti četverici pred Vojaškim sodiščem v Ljubljani 00 
samem procesu in kasneje so v poglavitnih potezah, seved^ 
poleg vseh procesualnih slabosti izražala tudi stanje družbi 
nih preobrazb in političnih spopadov. Okrepilo se je zavzema* 
nje za temeljne človekove pravice, za pravno državo, demo* 
kratično mobilizacijo množic, večjo transparentnost pri del11 

političnih organov, uprave in sodstva. Proces je opozoril 113 

problem dosledne rabe slovenskega jezika na ozemlju Slove- 

nije in spoštovanja enakopravnosti rabe jezikov jugoslovafl' 
skih narodov v državnih organih. Prispeval je k širšemu uve- 
Ijavljanju nacionalnih interesov in k narodnemu ozaveščan|u 

ter nastajanju civilne družbe. Spodbudil je kritično preverja* 
nje in nato tudi spreminjanje pravnega sistema, zlasti n® 
področju notranjih zadev, prispeval k utrjevanju pravne kul- 
ture pri ljudeh in razkril nekatere slabosti pri delovanju vaf' 
nostnega aparata, vključno z neustreznimi sistemskimi resi' 
tvami. Problematizirano je bilo omejevanje človekove svo- 
bode, ki ne sodi v domeno zatiranja kriminalitete ali zagotav- 
ljanja javne varnosti, še posebej prisluškovanje ozirorrifl 
zvočno snemanje zasebnih pogovorov ali izjav, kršitve načela 
o nedotakljivosti stanovanj, t. j. tajne preiskave, tako imeno- 
vana preventivna izolacija določenih državljanov in nekatera 
določila o javnih zborovanjih. 

Del predpisov, ki urejejo ta področja, je bil kasneje noveli- 
ran. Zaradi neobjavljenih podzakonskih predpisov teče posto- 
pek za presojo ustavnosti, opravljene so analize, razen tega 
pa bodo v bližnji prihodnosti spremenjeni še zakoni in drug1 

normativni akti s področja notranjih zadev. 
Vse dosedanje pravne razširitve človekovih pravic in svo- 

boščin seveda same po sebi še ne zagotavljajo, da bodo 
v najkrajšem času doseženi standardi, kakršne opredeljuje|0 
mednarodnopravne pogodbe, če ne bo zaživela na pozitivni 
preteklosti utemeljena nova identiteta civilne družbe na Slo- 
venskem, a tudi v Jugoslaviji. 

Predsedstvo Republike Slovenije med vsemi temi dogajanji 
ni stalo ob strani. V skladu s svojimi pristojnostmi je obliko- 
valo politična stališča in od pristojnih organov zahtevalo 
odločitve, za katere je sodilo, da so v danem trenutku mogoče 
in ustrezne. Med sojenjem se je zelo odločno zavzemalo za to. 
da se proces vodi v slovenskem jeziku, da se obtoženim 
omogoči prosta izbira zagovornika, da je proces javen in da 
se obtoženci branijo s prostosti. S tem je hotelo doseči 
predvsem pošteno sojenje in opozoriti na pravice obtoženih, 
ki jih imajo v civilizirani družbi. Na Predsedstvo SFRJ Jugosla- 
vije je naslovilo odločno zahtevo, naj bo proces v slovensken1 

jeziku, ker je menilo, da je poslovanje Vojaškega sodišča 
v srbohrvaščini groba kršitev slovenske ustave. 

Po izrečeni sodbi je ob raznih priložnostih štirikrat predla- 
galo pomilostitev obsojencev, ni pa pristalo na to, da pomilo- 
stitev samo izreče, ker ne bi bila pravno veljavna. 

Predsedstvo Republike Slovenije je večkrat obravnavalo 
tudi vprašanja o prestajanju kazni obsojencev, pri čemer se je 
zavzemalo za to, da pristojni organi izkoristijo vse zakonite 
možnosti, da se prestajanje kazni kar se da omili, ni pa za 
ukrepe, ki niso imeli nobene podlage v zakonu. 

Ob procesu je bilo odprto tudi vprašanje neobjavljeni!1 

zveznih podzakonskih aktov s področja notranjih zadev. Pred- 
sedstvo se je zavzelo za pregled in revizijo vseh podzakonski"1 

aktov, ki niso bili objavljeni, zadevajo pa človekove pravice 
Prav tako je predlagalo Izvršnemu svetu Skupščine Repu- 

blike Slovenije, da ustanovi komisijo za proučitev republiške 
zakonodaje s področja notranjih zadev in ljudske obrambe, 
saj se je ob tem procesu izkazalo, da je tudi republiška 
zakonodaja obremenjena z določbami, ki niso v skladu 
z načeli pravne države. 

Ob sojenju četverici pred Vojaškim sodiščem v Ljubljani se 
je pojavljalo mnenje, da gre za proces s političnim ozadjem, 
pa tudi insinuacije, po katerih ne bi bilo Predsedstvo ali Svet 
SR Slovenije za varstvo ustavne ureditve ter posamezni člani 
v ozadju tega procesa. Ker je Predsedstvo želelo, da se vsa ta 
vprašanja razčistijo, je dalo pobudo za ustanovitev skupine 
delegatov, ki naj ugotovi okoliščine in posledice tega pro- 
cesa. Zbori Skupščine Republike Slovenije so pobudo spre- 
jeli. Delo skupine še ni končano, nimajo še njenega sklepnega 
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poročila in sklepnih ugotovitev. Kljub temu so se ves čas, 
posebej pa še v vmesnih poročilih, te insinuacije ponavljale 
v raznih oblikah, pri čemer ni bil navaden noben dokaz, ki bi 
jih potrjeval. Predsedstvo je zavrnilo tako metodo neutemelje- 
nega obtoževanja kot nedopustno v demokratičnem sistemu. 

V. MEDNACIONALNI ODNOSI V JUGOSLAVIJI 
IN PROBLEM KOSOVA 

Predsedstvo Republike Slovenije je po ustavi odgovorno za 
splošno politično usklajevanje interesov Republike Slovenije 
z drugimi republikami in pokrajinama ter za razvoj in usodo 
skupne federativne države. Zato je na sejah obravnavalo tudi 
stanje mednacionalnih in medrepubliških odnosov. 

Ugotavljalo je, da so v jugoslovanski federaciji v ospredju 
predvsem problemi odnosov med republikami in ne toliko 
problemi odnosov med narodi. Narava sporov, ki se pojav- 
ljajo, je v različnosti pogledov na politični, družbeni in gospo- 
darski razvoj. Narodi so res zgodovinski ustanovitelj naše 
federacije, vendar danes federacija deluje kot federacija držav 
s posebnim položajem obeh pokrajin. Bolj kot bi bile repu- 
blike uveljavljene kot demokratične tvorbe svojih državljanov, 
manj bi bilo netiva za trenje med narodi kot celotami. Na ta 
način bi bilo tudi manj prostora za konflikte med posamez- 
nimi državljani, ki pripadajo različnim narodom. Prostor, kjer 
posamezni narodi živijo, pa seveda ni identičen z republikami. 
Tudi zato je še kako pomembna odgovornost republiških 
držav, da v svojem notranjem redu zagotovijo enakopravnost 
državljanov ne glede na narodno pripadnost in da še posebej 
upoštevajo kulturno in politično subjektiviteto zgodovinskih 
vzrokov za navzočnost delov drugih narodov v tistih republi- 
kah, kjer ti živijo. Enako velja tudi za narodnosti. V odnosih 
med republikami se je treba pri reformi ustavnih norm, ki 
določajo obliko sožitja v skupni državi, izogniti obnavljanju 
nazorov in odnosov iz predvojne Jugoslavije, kot so: šovini- 
zem, osvajalno velikodržavje, zanikanje nekaterih narodov in 
nepriznavanje pravice narodov do samoodločbe. Zato je bila 
struktura federacije, ki se je oblikovala v narodnoosvobodilni 
vojni, za Predsedstvo Republike Slovenije osnovno izhodišče 
in nedotakljiva vrednota v vseh razpravah o reformi federa- 
cije. Predsedstvo je izražalo prepričanje, da bi se v nasprot- 
nem primeru, če ne bi priznavali sedanjih državnih subjektov 
zvezne države, problemi le še zaostrovali. 

Eden od osnovnih razlogov poslabšanja mednacionalnih 
odnosov je gospodarska kriza, v kateri vse republike in obe 
pokrajini stagnirajo. S spodbujanjem nacionalizmov in med- 
sebojnim obtoževanjem republiške oligarhije odvračajo 
pozornost delovnih ljudi od njihovih resničnih problemov in 
od napak v razvoju, ki so povzročile to krizo. 

Vse povedano o mednacionalnih odnosih velja tudi za pro- 
blem Kosova. Predsedstvo Republike Slovenije je v zadnjih 
dveh letih z zaskrbljenostjo in zelo pozorno spremljalo razvoj 
dogodkov na Kosovu. Zavedalo se je nevarnosti »kosoviza- 
cije« Jugoslavije in tega, da nerešeno kosovsko vprašanje 
lahko resno ogrozi vse začete procese gospodarske in poli- 
tične reforme. 

Skupščina Republike Slovenije in drugi organi naše repu- 
blike so v tem obdobju večkrat opozarjali, da je treba problem 
Kosova premagovati z vsestransko in racionalno politiko, ki 
mora biti oblikovana z dogovorom vseh republik in pokrajin. 
Opozarjali smo, da je treba upoštevati pravice in interese vseh 
narodov in narodnosti, ki živijo v tej pokrajini, in da samo 
s sredstvi državne prisile in »politične diferenciacije« proble- 
mov ne bo mogoče obvladati. Nasprotno, tako so se problemi 
le še bolj zaostrovali. V pismih in drugih stikih s Predsed- 
stvom SFR Jugoslavije je Predsedstvo Republike Slovenije 
večkrat predlagalo, da je treba na ravni Jugoslavije kritično 
presoditi dosedanja politična stališča in program reševanja 
problema Kosova. Politika represije, ki ne priznava, da gre na 
Kosovu za široko gibanje, ampak vztraja pri oceni, da gre za 
terorizem in iredento, ne rešuje kosovskega vprašanja, tem- 
več vodi v katastrofo. 

Republika Slovenija in druge republike ter pokrajina Vojvo- 
dina so za reševanje kosovskega vprašanja lahko odgovorne 
le ob pogoju, da vse enakopravno sodelujejo pri oblikovanju 
skupne politike. Zapisali smo, da je treba v sedanjih razmerah 
zagotoviti predvsem spoštovanje človekovih pravic vseh 
državljanov na Kosovu. K umiritvi razmer bi po našem mnenju 

lahko največ prispeval začetek dialoga med predstavniki SR 
Srbije in predstavniki albanskega naroda/ki bi jim ljudje 
demokratično izkazali svoje zaupanje. Zvežni organi bi morali 
pomagati vzpostaviti tak pogovor in pri njem sodelovati. 

Drama na Kosovu škoduje celotni Jugoslaviji. Najbolj pa 
seveda trpijo ljudje na Kosovu. Takega širokega protestnega 
gibanja, ki je zajelo vse sloje prebivalstva, tudi kmete, ni 
mogoče poimenovati s separatizmom in terorizmom. O tem 
tragično pričajo številne človeške žrtve med albanskim prebi- 
valstvom. V Republiki Sloveniji nismo in ne podcenjujemo 
albanskega nacionalizma in separatizma, ki izkorišča sedanjo 
stisko vseh prebivalcev Kosova in se zavedamo problema 
ogroženosti prebivalcev srbske in črnogorske narodnosti 
v pokrajini. Vendar pa varnosti pripadnikov srbske in črnogor- 
ske narodnosti na Kosovu ni mogoče zagotoviti z državanim 
terorjem nad pripadniki albanske narodnosti, saj nasilje 
rojeva le nasilje. 

VI. LJUDSKA OBRAMBA 

Na področju ljudske obrambe je Predsedstvo skrbelo za 
večjo kakovost in učinkovitost obrambnih priprav ter v skladu 
s procesi demokratizacije odpiralo prenovitvene procese in 
predlagalo nove rešitve. 

Po mnenju Predsedstva je treba glede na spremenjene 
vojaškopolitične razmere v svetu ter politično in gospodarsko 
stanje v državi znova presoditi izhodišča in usmeritve za 
obrambne in zaščitne aktivnosti. Zato je v izhodiščih Predsed- 
sta Republike Slovenije za pripravo nove ustave Republike 
Slovenije in ustave SFR Jugoslavije ponudilo svoj pogled na 
nadaljnji razvoj sistema obrambe in zaščite. Pri njegovem 
razvijanju naj bi sicer izhajali iz idejnih zamisli, na podlagi 
katerih je bil ta sistem oblikovan, vendar bi jih morali kritično 
presoditi s stališča novih procesov, dejanskih potreb in mož- 
nosti. Zahtevalo je temeljito revizijo celotne normativne uredi- 
tve splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite, pred- 
vsem s ciljem, da se odpravi preobsežna in preveč poenotena 
ureditev in zmanjša institucionalizacija ter zagotovita večja 
racionalnost in učinkovitost celotnega sistema. 

Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o splošni 
ljudski obrambi in družbeni samozaščiti, ki ga je Skupščina 
Republike Slovenije sprejela v marcu, so že bile uresničene 
posamezne pobude in predlogi Predsedstva, kot so: odprava 
posebne vloge zveze komunistov in drugih družbenopolitič- 
nih organizacij v sistemu splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite, odprava komitejev za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito, odprava pokrajin, 
začasno prenehanje graditve zaklonišč in drugo. V drugi fazi 
sprememb tega zakona pa naj bi uveljavili celovite spre- 
membe, in to tako, da bodo o vprašanjih obrambe in zaščite 
celovito odločale skupščine družbenopolitičnih skupnosti, ki 
morajo imeti tudi nadzor nad izvajanjem obrambnih in zaščit- 
nih funkcij. Poleg tega naj bi poenostavili in racionalizirali 
obrambno načrtovanje, uveljavili merila tržnega gospodarstva 
namenske proizvodnje, razvili racionalnejšo organiziranost 
sistema opazovanja in obveščanja, prilagodili vzgojo in izo- 
braževanje za obrambo in zaščito smotrom sodobne vzgoje in 
izobraževanja ter dejanskim ogroženostim itd. S spremem- 
bami organiziranosti Jugoslovanske ljudske armade je treba 
dati tudi možnost, da bodo vojaški obvezniki vojaški rok 
pretežno služili v svoji matični republki. Predsedstvo je dalo 
tudi pobudo, da se javno objavijo ali odpravijo vsi zaupni 
predpisi, ki so splošne narave in urejajo pravice in dolžnosti 
ljudi. 

Predsedstvo je ob upoštevanju posebnosti naše republike 
predlagalo tudi številne druge rešitve, ki naj prispevajo 
k skladnemu razvoju vseh sestavin obrambe in zaščite in pri 
tem utrjujejo vlogo in odgovornost družbenopolitičnih skup- 
nosti. Pri tem je zadevalo na določene težave, ki so izhajalo 
delno iz veljavnega pravnega sistema na tem področju, delno 
pa tudi iz teženj po centralizaciji in poenotenju vseh obramb- 
nih priprav v Jugoslaviji. Take težnje se še posebno kažejo na 
področju teritorialne obrambe in so tudi vzrok za preimenova- 
nje Generalnega štaba Jugoslovanske ljudske armade 
v Generalni štab oboroženih sil SFR Jugoslavije. 

Navedeni predlogi in nekatere že sprejete rešitve ter pro- 
cesi, ki se razvijajo znotraj vseh sestavin splošne ljudske 
obrambe, prispevajo k utrjevanju suverenosti slovenske 
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države na področju obrambe in tudi pri razvijanju in vodenju 
oboroženih sil. 

Predsedstvo meni, da je treba v zvezi z oboroženimi silami 
postavljati realne zahteve. Nerealne zahteve zmanjšujejo mož- 
nost za konstruktivni dialog v federaciji in z Jugoslovansko 
ljudsko armado o vprašanjih, kot so: večja pristojnost in vloga 
Republike Slovenije na področju obrambe, utrjevanje vloge 
republike pri organiziranju in vodenju teritorialne obrambe, 
spremembe v organiziranosti Jugoslovanske ljudske armade, 
ki bodo omogočile služenje pretežnega dela slovenskih voja- 
ških obveznikov na območju Republike Slovenije. 

Predsedstvo namreč meni, da je ob teritorialni obrambi 
potrebna tudi skupna armada, ki pa se mora organizirati in 
delovati na temelju enakopravnega dogovora vseh narodov in 
narodnosti Jugoslavije. Njeno funkcijo pa je treba ustavno- 
pravno jasno opredeliti le v zvezi z obrambo neodvisnosti, 
suverenosti in ozemeljske neokrnjenosti pred zunanjo agre- 
sijo. Jugoslovanska ljudska armada se mora depolitizirati. Ob 
splošni družbeni reformi vloga Armade ne more ostati nespre- 
menjena. V njenih enotah in ustanovah je treba zagotoviti tudi 
popolno enakopravnost jezikov in pisav jugoslovanskih naro- 
dov in narodnosti tudi pri poveljevanju in vojaškem pouku ter 
zagotoviti možnosti tudi za druge kulturne posebnosti posa- 
meznih narodov in narodnosti. 

To bi ustvarilo tudi razmere, ki bi prispevale k večjemu 
vpisu Slovencev v vojaške šole in uspešnejšemu reševanju 
drugih kadrovskih vprašanj na tem področju, saj je znano, da 
se na teh področjih nadaljujejo negativni trendi - še naprej se 
zmanjšuje vpis v vojaške šole in na Katedro za obramboslovje 
FSPN v Ljubljani, povečuje se osip v vojaških šolah, vse več je 
izstopov iz aktivne vojaške službe, usiha tudi zanimanje za 
šole za rezervne oficirje. Vzroki za tako stanje so v glavnem 
raziskani, predlagani so bili številni ukrepi za izboljšanje, 
katerih pa zvezni organi večinoma niso sprejeli. Ker brez že 
omenjenih sprememb, posebno v vojaškem šolstvu ter sestavi 
in odnosih v Armadi, stanja ne bo mogoče izboljšati, bo zato 
treba ustrezne sistemske ukrepe uveljaviti s spremembo pred- 
pisov. 

V preteklem obdobju je bila Slovenija stalno pod pritiskom 
kritike zaradi domnevnih napadov na obrambo in še posebej 
na JLA. Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo in nekateri 
drugi zvezni organi so sprejemali politične ocene, ki so pove- 
čini temeljile na spornih in nesprejemljivih prispevkih, razpra- 
vah in izjavah posameznikov. Pri tem pa niso upoštevali 
dejanskega stanja in dosežkov Republike Slovenije na 
področju obrambnih priprav niti odnosa in stališč prebivalcev 
Slovenije ter družbenih organov in organizacij do obrambe in 
JLA. Državljani Slovenije so svoje pravice in dolžnosti veči- 
noma primerno uresničevali v vseh obrambnih strukturah. 
V zavesti prebivalcev Slovenije je prepričanje, da mora biti 
JLA v službi obrambe neodvisnosti in ozemeljske nedotaklji- 
vosti, ne pa urejanja notranjih odnosov. 

Predsedstvo je odločno nasprotovalo neobjektivnemu in 
zlonamernemu prikazovanju vloge Jugoslovanske ljudske 
armade v naši družbi in se v marsičem tudi ni strinjalo s pisa- 
njem o obrambi in Jugoslovanski ljudski armadi. Vendar pa je 
tudi ta vprašanja presojalo v skladu z odnosi, ki nastajajo 
v procesu demokratizacije. Nujno je treba upoštevati, da so 
glede na doseženo stopnjo demokratizacije vse družbene 
ustanove izpostavljene kritični presoji javnosti, in da pri tem 
tudi Jugoslovanska ljudska armada ne more biti izvzeta. 

Predsedstvo Republike Slovenije je dalo leta 1988 Predsed- 
stvu SFR Jugoslavije pobudo za celovito in ustreznejšo 
pravno ureditev izrednih razmer, ker je menilo, da je sedanja 
ureditev pomanjkljiva in ni v skladu z vlogo in položajem 
republik ter odnosi v federaciji. Ustava SFR Jugoslavije, kot je 
znano, ne opredeljuje izrednih razmer in ne določa pooblastil 
Predsedstva SFR Jugoslavije za razglašanje in ukrepanje ob 
izrednih razmerah. Izredne razmere so opredeljene le v zvez- 
nem zakonu o splošni ljudski obrambi, in še to le z vidika 
varstva in zaščite vrednot, ki so predmet ljudske obrambe. 

VII. MEDNARODNI ODNOSI 

V preteklih dveh letih je dinamično notranjepolitično doga- 
janje v Jugoslaviji spodbujalo tudi kritična razmišljanja o njeni 
zunanjepolitični dejavnosti in terjalo ponovni razmislek 
o prednostih naše zunanje politike. 

V Evropi smo priče vse močnejšim integracijskim proce- 
som, ki so okvir za prevladujoče trende ekonomskega, tehno- 
loškega, znanstvenega, kulturnega in drugih smeri razvoja. 
V Jugoslaviji se že leta z muko prebija spoznanje, da si mora 
tudi sama priboriti svoje mesto v teh procesih, sicer ji pretita 
izolacija in neizogibno vsestransko zaostajanje. Ni nes- 
kromno reči, da so se pobude za tako ozaveščanje Jugoslavije 
sprožile prav v Sloveniji, ki tudi danes spodbuja usmerjenost 
naše države v Evropo. 

Vzporedno z združevalnimi procesi pa so v Evropi vse bolj 
izražene težnje za razvijanjem regionalnega sodelovanja in 
krepitev avtonomnosti njegovih nosilcev. V teh procesih ima 
svoje pomembno mesto tudi Republika Slovenija s svojim 
tvornim sodelovanjem v Delovni skupnosti Alpe-Jadran. V več 
kot desetletnem dinamičnem razvoju Delovne skupnosti Alpe- 
Jadran so doseženi rezultati prinesli veliko koristi ne le Slove- 
niji, temveč tudi drugim delom Jugoslavije. 

Predsedstvo Republike Slovenije je s svojim delovanjem in 
preko Republiškega družbenega sveta za mednarodne 
odnose spodbujalo vse pomembnejše oblike mednarodnega 
sodelovanja Republike Slovenije in ugotavljalo, da se poveču- 
jejo možnosti in potrebe za njeno avtonomno nastopanje in 
uveljavljanje njenih posebnih interesov v mednarodnih odno- 
sih. Opozarjalo je, da se mora Republika Slovenija vsestran- 
sko in sistematično usposabljati za samostojno nastopanje 
v mednarodnih odnosih, ki bo s krepitvijo regionalizma dobi- 
valo vse večji pomen tudi v prihodnje. 

Predsedstvo Republike Slovenije je tudi v preteklem dvelet- 
nem obdobju pozorno obravnavalo probleme odnosov 
matične domovine Slovenije s Slovenci po svetu. V pluralistič- 
nem oblikovanju naše družbe se pojavlja vse večje število 
nosilcev sodelovanja in množijo se pobude za poglabljanje in 
utrjevanje narodnih vezi z vsemi deli slovenskega narodnega 
telesa. 

Med takimi pobudami je bila posebno odmevna zamisel 
o sklicu vseslovenskega kongresa v Ljubljani, ki jo je Predsed- 
stvo podprlo in zagotovilo, da bo slovenska država poskrbela 
za dosledno spoštovanje načela osebne nedotakljivosti udele- 
žencev ne glede na njihovo svetovnonazorsko in politično 
prepričanje. 

Posebno pozornost je Predsedstvo posvečalo položaju 
manjšin, italijanski in madžarski narodnosti v Sloveniji, in tudi 
slovenskim narodnostnim skupnostim v sosednjih državah 
Italiji, Avstriji in na Madžarskem. Kljub zgledni pravni urejeno- 
sti položaja narodnosti pri nas in dobremu sodelovanju z nji- 
hovimi organizacijami, je Predsedstvo ugotavljalo, da se pro- 
blemi še pojavljajo in da je potrebno trajno zavzemanje za 
njihovo obvladovanje. Kar zadeva položaj slovenske skupno- 
sti v sosednjih državah, ki so z lastno zakonodajo in z medna- 
rodnimi pogodbami sprejele obveznosti za zagotavljanje 
uresničevanja manjšinskih pravic, pa Predsedstvo ugotavlja, 
da se vprašanje ne rešujejo in da so Slocvenci bolj ali manj 
stalno izpostavljeni raznarodovalnim pritiskom. Predsedstvo 
Republike Slovenije je pozorno spremljalo stanje na tem 
področju, zavzemalo se je za obvladovanje problemov z nepo- 
sredno pomočjo matične domovine slovenskim ustanovam 
v zamejstvu ali v obliki vpliva na vladajoče strukture v sosed- 
njih državah za premagovanje problemov. Zavedajoč se odgp- 
vornosti, ki jo imajo manjšine same za svojo usodo, je Pred- 
sedstvo tesno sodelovalo z vsemi slovenskimi organizacijami 
v zamejstvu in se zavzemalo za poenotenja njihovih stališč ter 
za njihovo skupno nastopanje za obrambo interesov sloven- 
stva. 

Vprašanja mednarodnih odnosov Jugoslavije so bila v pre- 
teklem letu v naši republiki še posebej kritično obravnavana, 
ker je bila Jugoslavija v tem času gostiteljica 9. Konference 
šefov držav ali vlad neuvrščenih držav in je zatem prevzela 
vlogo predsedujoče članice gibanja. Predsedstvo je nasto- 
palo proti megalomanskim in razsipniškim ambicijam pri 
organiziranju konference. Pri obravnavanju bodoče vloge 
Jugoslavije v gibanju pa se je zavzemalo, naj bo ta v skladu 
z realnimi interesi Jugoslavije v spreminjajočih se mednarod- 
nih razmerah. 

Med pogoji za uspešno uveljavljanje interesov Slovenije 
v mednarodnih odnosih je tudi primerna kadrovska zastopa- 
nost naše republike v zveznih organih, ki delujejo na področju 
mednarodnih odnosov. Tem vprašanjem je Predsedstvo 
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Republike Slovenije posvečalo posebno pozornost na sejah 
in preko delovanja svoie Komisije za organizacijska in kadrov- 
ska vprašanja. Tudi v preteklem dveletnem obdobju je ugotav- 
ljalo, da je stanje na tem področju za Republiko Slovenijo 
neugodno in da se kljub prizadevanjem pristojnih organov 

v republiki ohranjajo ali pa celo poglabljajo nesorazmerja 
med zastopanostjo posameznih socialističnih republik in 
avtonomnih pokrajin številčno in tudi vsebinsko. Predsedstvo 
se je zavzemalo za izboljšanje tega stanja, pa tudi za odgo- 
vorno izbiranje in predlaganje kadrov iz Republike Slovenije. 

INFORMACIJA 

o izvajanju ukrepov Zveznega izvršnega sveta v zvezi 

s programom ekonomske reforme in o izvajanju programov 

družbenih dejavnosti in gospodarske infrastrukture v letu 1989 

Izvršni svet Skupščine republike Slovenije je po delovnem 
programu republiške skupščine dolžan za sejo zborov 28. 3. 
1990 pripraviti »Informacijo o izvajanju ukrepov Zveznega 
izvršnega sveta v zvezi s programom ekonomske reforme«. 
Skupščina je zadolžila na seji 19. 12.1989 svoj Izvršni svet, da 
mora sproti spremljati vse učinke izvajanja programa in v pri- 
meru odstopanj od njega takoj sprejeti ukrepe, da se bodo vsi 
zastavljeni cilji dosledno uresničevali. Ob tem naj Izvršni svet 
Pripravi tudi informacijo o prelivanju sredstev kot posledico 
sprejetega programa Zveznega izvršnega sveta. Podobne 
sklepe je Skupščina sprejela tudi na zasedanju 8. 3. 1990 
(deklaracija, sklep o podpori programu gospodarske reforme 
Zveznega izvršnega sveta z nujnimi dodatnimi ukrepi v skladu 
z usmeritvami iz uvodne besede podpredsednika Izvršnega 
sveta sklep o nujnosti razbremenitve gospodarstva in o pred- 
ložitvi zakonov in aktov, ki naj omogočijo uresničitev teh 
usmeritev). 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je Skupščini 
Republike Slovenije na vseh zasedanjih v letošnjem letu poro- 
čal o situaciji v gospodarstvu, družbenih dejavnostih, posledi- 
cah blokade in ukrepov Zveznega izvršnega sveta iz programa 
ekonomske reforme. Hkrati je poročal o svojih aktivnostih in 
predlagal posamezne ukrepe Skupščini v sprejem. 

Z današnjo informacijo Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije predstavlja dopolnitve programa ekonomske 
reforme, ki jih je Zvezni izvršni svet sprejel od 7. 2. do 15. 3. 
1990, z oceno tendenc gibanj v gospodarstvu, gospodarski 
infrastrukturi in družbenih dejavnostih in o izvrševanju skle- 
pov Skupščine oziroma o aktivnostih, ki jih bo Izvršni svet 
Podvzel. 

V to informacijo vključuje Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije tudi Poročilo o izvajanju programov družbenih 
dejavnosti in gospodarske infrastrukture v skladu s sklepi 
zborov Skupščine Republike Slovenije, vendar brez analize 
njihovih zaključnih računov, ker je bil za predlotev le-teh 
^ januarju 1990 premaknjen na 20. 3. 1990. Izvršni svet Skupš- 
čine Republike Slovenije meni, da s predložitev informacijo 
odgovarja tudi na posamične pobude, ki so jih delegati posre- 
dovali v svojih razpravah na preteklih zasedanjih Skupščine 
Republike Slovenije. 

I. 
dopolnitve programa ekonomske 
REFORME PO 7. 2.1990 S STRANI ZVEZNIH 
ORGANOV DO 15. 3.1990 

1- Intervencije na domačem tržišču z uvozom 
Zvezni izvršni svet je v februarju 1990 sprejel odlok o nadalj- 

nji sprostitvi uvoza, s katerim se je delež prostega uvoza 
Povečal na 88%. S tem odlokom je sproščen uvoz cementa, 
v barvni metalurgiji je omogočena menjava v obeh smereh, za 
'ekstilno industrijo pa je kot novost uvedena sprostitev uvoza 
•n izvoza v obeh smereh. Zvezni sekretariat za trgovino je 

interveniral z uvozom živil z namenom znižanja cen. Celotni 
kontingent znaša 4.500 ton rafiniranega jedilnega olja, 30.000 
ton sladkorja in 7.000 riža. 

2. Ekonomski odnosi s tujino 
Zvezni izvršni svet je sprejel spremembo odloka o začasni 

uvedbi soglasij za izvoz v ZSSR ter hkrati določil vsebino 
navodil za izvrševanje tega odloka. Odlok naj bi se izvajal na 
naslednjih principih: 

- vsi predhodni zaključki bodo vključeni v veljavni sistem 
izplačevanja dinarske protivrednosti (vrstni red, čakanje na 
priliv sredstev oziroma za izdajanje potrdil); 

- storitve, ki se izvažajo v ZSSR za enkrat še niso vključene 
v blagovno listo, bodo pa naknadno; 

- ves izvoz, za katerega so bili odprti akreditivi, se plačuje 
v okviru prilivov od uvoza, kar pa velja tudi za izvoz izven 
blagovne liste; 

- reeksport poteka na osnovi odobritev, ki pa se izdajajo le 
za uvoz surovin za izvoz na konvertibilno področje in za izvoz 
v ZSSR. 

Ocene kažejo, da bo nivo uvoza iz ZSSR sorazmerno nizek 
zaradi precenjenega tečaja obračunskega dolarja, hkrati pa 
se tudi ocenjuje, da bo diskontna stopnja »potrdil« na sekun- 
darnem trgu tudi do 30%. Za izvoz na druga področja, s kate- 
rimi ima Jugoslavija dogovorjen klirinški način plačila, Zvezni 
izvršni svet ne namerava sprejemati dodatnih omejitev, ker 
ocenjuje, da omejitveni ukrepi niso potrebni. 

Zvezni izvršni svet je uvedel tudi strožje ukrepe za turiste iz 
vzhoda tako, da bo zanje obvezna devizna taksa v konverti- 
bilni valuti, hkrati pa je zahteval od pristojnih organov poo- 
stren carinski nadzor. 

Sprejet je bil tudi odlok o spremembi odloka o razvrščanju 
blaga na oblike izvoza in uvoza s katerim se liberalizira izvoz 
in uvoz bakra, barvnih legur, surovega niklja in anod za 
niklanje. 

1. 3. 1990 je Zvezni izvršni svet sprejel 8 odlokov s področja 
ekonomskih odnosov s tujino. S temi odloki je 

- znižal splošno stopnjo posebne dajatve za izravnavanje 
davčne obremenitve za uvoženo blago od 10 na 7,5%, 
posebne dajatve pri uvozu za izvoz po 50. členu pa odpravil; 

- znižal splošno stopnjo posebne takse na uvoženo blago 
iz 10 na 7,5%, posebno takso pri uvozu za izvoz pa odpravil; 

- povišal višino dajatve za carinsko evidentiranje pri uvozu 
za izvoz od 0 na 1%; 

- ukinil odlok o plačilu posebne takse na uvoženo blago za 
določene proizvode, odlok o določitvi blaga, za katerega se 
plača posebna dajatev za izravnavanje davčne obremenitve, 
odlok o plačilu posebne dajatve za carinsko evidentiranje in 
odlok o določitvi blaga, za katerega se plača posebna dajatev 
za izravnavanje davčne obremenitve za uvoz določenega 
blaga; 

- spremenil odlok o povračilu carinskih, davčnih in drugih 
dajatev in drugih ukrepov za spodbujanje izvoza; 

Zvezni izvršni svet je 9. 3. 1990 sprejel odlok o oprostitvi 
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plačila posebne dajatve pri uvozu soje in sojine pogače in 
odlok o oprostitvi plačila posebne dajatve za uvoz riža. 

3. Področje cen 
S spremembami nekaterih odlokov s področja cen je Zvezni 

izvršni svet ukinil omejitve oziroma določanje najvišjega 
nivoja cen bakra, svinca, cinka in aluminija ter rud in koncen- 
tratov teh kovin, nekaterih proizvodov črne metalurgije, seru- 
mov, cepiv, obližev, kirurških materialov, cementa in drugih 
zobarskih materialov. 

Po ocenah Zveznega izvršnega sveta lahko v marcu priča- 
kujemo precejšnje znižanje cen v taki meri, da bi bila do 
konca prvega trimesečja izničena januarska rast cen. 

4. Kreditno monetarna politika 
Svet guvernerjev Narodne banke je na podlagi projekcije 

kreditno monetarne politike za prvo trimesečje 1990 sprejel 
ukrepe za njeno uresničevanje: 

- znižal reeskontne kvote za refinanciranje plasmajev bank 
v marcu 1990 na 70% ravni stanja per 31. 12. 1989 

- določil stopnje refinanciranja za izvoz na 25%, za kmetij- 
stvo 50% in za JUBMES 40% 

- znižal plasmaje bank s tem, da se do 28. 2. plasmaji 
uskladijo s stanjem per 31. 12. 1989 in da se do 31. marca 
zmanjšajo še za 20% 

- uvedel namesto zvišanja obvezne rezerve poslovnih bank 
pri Narodni banki obvezni vpis blagajniških zapisov v višini 
1,3% od kratkoročnih virov sredstev. 

Zvezni izvršni svet je obravnaval probleme financiranja spo- 
mladanske setve, odkupa tobaka iz letin 1989 in pripravo 
turističnih uslug za turistično sezono. Ugotovil je, da ni 
mogoče teh problemov rešiti s povečanjem monetrarnih agre- 
gatov, ker to ne bi bilo v skladu z restriktivno monetarno 
kreditno politiko, temveč jih je mogoče rešiti samo v okviru 
obstoječih. Svet guvernerjev Narodne banke Jugoslavije je za 
razreševanje te problematike na zadnji seji sprejel ukrepe za 
povečano možnost kreditiranja navedenih namenov za zne- 
sek 3012 mio din. V ta namen je spremenil veljavni sklep tako, 
da je pri rasti plasmajev predvidel izjeme za te namene, ni pa 
še predvidel večjega omejevanja drugih dinarskih naložb 
v obdobju do 31. 3. 1990 glede na to, da so za to obdobje 
predvidene že dovolj visoke restrikcije in glede na to, da so 
tudi plasmaji za te namene že omejeni. Ob tem se zaveda, da 
bo potrebno problematiko financiranja omenjenih namenov 
usklajevati s predvidenimi monetarnimi agregati tudi v pri- 
hodnjem četrtletju. 

5. Osebni dohodki 
Na osnovi informacije o izplačilih iz sredstev skupne 

porabe, ki so po svoji naravni osebni prejemki in o možnostih 
kontrole teh izplačil, je Zvezni izvršni svet ocenil, da so izpla- 
čila iz sredstev neposredne skupne porabe v obdobju po 
sprejetju zakona o izplačilu osebnih dohodkov do konca 1. 
polletja 1990 pri posameznih pravnih osebah v republikah ter 
SAP Vojvodini izredno presegla družbeno dogovorjene 
okvire, kar predstavlja kršenje zakonskih določb. S tem je 
ogrožen program gospodarske reforme v celoti. Po podatkih 
iz te informacije predstavljajo izplačila iz skladov skupne 
porabe 11,8% enomesečnih izplačil čistih osebnih dohodkov 
v SFRJ, medtem ko so bila v obdobju pred sprejemom zakona 
samo 0,3%. SDK Jugoslavije opozarja tudi na velika izplačila 
izdatkov za prehrano delavcev v breme stroškov poslovanja in 
izplačil solidarnostnih pomoči preko sindikata. Zvezni izvršni 
svet ocenjuje, da sta k tako povečanim izplačilom prispevali 
splošno zmanjšanje finančne discipline in nenamensko koriš- 
čenje kreditov. 

Zvezni izvršni svet je sprejel naslednja stališča: 
- zaradi zagotavljanja doslednega izvajanja Programa na 

področju osebne porabe je nujno omejiti izplačila iz sredstev 
neposredne skupne porabe in vseh ostalih sredstev nepo- 
sredne skupne porabe in vseh ostalih izplačil, ki so po svoji 
naravi osebni prejemki in da je potrebno ta izplačila uskladiti 
z družbeno dogovorjenimi okviri in to kumulativno od 1. 1. 
1990 dalje; 

- zadolžil je Zvezni sekretariat za delo, zdravstvo, vpraša- 
nja borcev in socialno politiko, da pripravi ustrezne spre- 

membe pravilnika o načinu določanja zneska sredstev za 
izplačilo osebnih dohodkov in da glede vračanja prekorače* 
nih izplačil iz sredstev skladov skupne porabe kot rok določi 
maj 1990. 

Podpredsednik Zveznega izvršnega sveta je v razgovoru 
z novinarji izjavil, da bo osebne dohodke mogoče odmrzniti 1 

še pred 30. 6. glede na gibanje inflacije (za marec je napove- 
dana ničelna rast, za april pa negativna rast inflacije). 
6. Ocena programa ekonomske reforme s strani Zveznega 
izvršnega sveta 

Zvezni izvršni svet je na seji 1. 3. 1990 obravnaval izvajanje 
programa ekonomske reforme in ugotovil, da program kaže 
vidne rezultate in da ga je potrebno dosledno uresničevati, 
spremljati njegovo nadaljnjo realizacijo in sprejeti manjše 
korekcije, ki so nujne zaradi praktičnega izvajanja. Hkrati je 
Zvezni izvršni svet ugotovil, da sedaj ni potrebno predlagati 
dopolnilnih ukrepov za realizacijo obstoječega programa, 
nujno pa je potrebno ugotoviti vsa vprašanja in področja, ki 
niso zajeta v tem programu in jih je potrebno razčistiti glede 
na situacijo. Po oceni Zveznega izvršnega sveta trg vrednost- 
nih papirjev ne deluje, ker gospodarski subjekti ne iščejo 
rešitev problemov na tržišču vrednostnih papirjev, ampak še 
nadalje pričakujejo povečanje primarne emisije. Zvezni 
izvršni svet tudi ocenjuje, da je nujno odpraviti vse odpore do 
katerih prihaja, predvsem pa je potrebno odpraviti neopravi- 
čeno obremenjevanje dohodka in osebnih dohodkov. V svojih 
sklepih je Zvezni izvršni svet naložil zveznim upravnim orga- 
nom, da morajo vsak iz svojega delovnega področja in inter- 
disciplinarno proučiti vse aktivnosti in tista področja, ki jih je 
potrebno spremeniti za realizacijo programa. 

Na isti seji je Zvezni izvršni svet (1. marca 1990) zadolžil 
Zvezni sekretariat za finance, da pripravi spremembe carin- 
skih predpisov do 31. 3. 1990, da bi zagotovil adekvaten priliv 
od carin v okviru planiranih 32 mlrd din. Zvezni upravni organi 
morajo proučiti načine in mehanizme za izvršitve obveznosti j 
iz Memoranduma o ekonomski politiki z misijo Mednarod- 
nega denarnega sklada, da se do konca marca v republikah in 
pokrajinah formirajo skladi za sanacijo in prestrukturiranje 
podjetij in da se uvedejo stalni fiskalni viri za zagotavljanje i 
financiranja 45% izgub, ugotovljenih po zaključnih računih za 
leto 1989. 

Zvezni izvršni svet je zadolžil Zvezni sekretariat za finance, 
da skupaj z Narodno banko Jugoslavije izdela predlog za 
ustanovitev agencije za sanacijo bank s predlogom kadrov- 
skih rešitev in posnetkom zaključnih računov bank za leto 
1989. Hkrati naj Zvezni sekretariat za finance pripravi predlog 
za zmanjšanje stopenj prometnega davka za tobak, pijače, 
kozmetiko in higienska sredstva, s tem, da se ustrezno za 
zmanjšanje prometnega davka zmanjšajo tudi cene na 
drobno teh proizvodov. 

Zvezni izvršni svet je preciziral sklep glede prekinitve 
poslovnega sodelovanja med nekaterimi podjetji iz SR Srbije 
in Republike Slovenije in glede sklepa Izvršnega sveta Skupš- 
čine Republike Slovenije o prenehanju plačil sredstev v Sklad 
federacije, ki se nanaša na SAP Kosovo in drugih obveznosti: 
»Zvezni izvršni svet zahteva od vseh zveznih organov in orga- 
nizacij, da dosledno izvajajo zakonska določila ne glede na to, 
na katera vprašanja in subjekte se nanašajo.« Slovenske 
postopke je Zvezni izvršni svet ocenil kot postopke, ki so 
v nasprotju z Ustavo SFRJ in zakoni ter da resno ogrožajo 
izvajanje družbene in gospodarske reforme. 

II. 

OCENA TEKOČIH GIBANJ V GOSPODARSTVU, 
DRUŽBENIH DEJAVNOSTIH IN GOSPODARSKI 
INFRASTRUKTURI 

Zaostritev likvidnostne situacije se nazorno kaže ne samo 
v upadajočem impulznem trendu investicijskih izplačil za 
gospodarske investicije v januarju (zadnji podatek), temveč še 
bolj v obsegu novozačetih investicijskih objektov. Investitorji 
so namreč prijavili začetek graditve le 34 gospodarskih objek- 
tov (v decembru še 98) v vrednosti 64,5 mio DEM (v decembru 
355,1 mio DEM). Struktura teh vlaganj je tako kot v lanskem 
letu neobetajoča, da bi posegla v hitrejšo obnovo razvojno- 
tehnološko intenzivnih proizvodenj (lani 1,6% vseh gospodar- 
skih novozačetih gradenj) ter naložb za izvoz (5,9 %), močno 
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Pa so se povečala novozačeta vlaganja v gospodarsko infra- 
strukturo - od 23,3% v letu 1988 na kar 58,6% v letu 1989. 

Upadanje indeksa industrijske proizvodnje pri sredstvih za 
delo je zlasti posledica nizkega rezultata strojne industrije, 
Proizvodnje kovinskih konstrukcij ter proizvodnje gradbe- 
nega materiala. To kaže na manjša naročila potencialnih 
investitorjev v prihodnjih mesecih. 

1- Tendence gibanja industrijske proizvodnje 
Letošnji januarski podatki o proizvodnji so po korekciji 

Zavoda za statistiko nekoliko nižji; taki popravki so v začetku 
!®ta običajni, letos pa nastajajo predvsem zato, ker se nekateri 
rOZD-i s poenotenjem podjetij umikajo iz industrije (organi- 
*acijske spremembe podjetij). Popravek za januar ni velik, saj 
le bila prvotno januarja proizvodnja v primerjavi z lansko 
lanuarsko nižja za 5 odstotkov, dejansko pa je nižja za 5,1 
odstotka. Primerjava januarske proizvodnje z decembrsko iz 
leta 1989 kaže, da je bila januarska nižja za 6,5 odstotka; 
'ebruarska pa je od letošnje januarske višja za 5,6 odstotka! 
'ako je letošnja februarska proizvodnja za 7,7 odstotka pod 
'anskoletnim celoletnim povprečjem. Zmanjševanje proizvod- 
ne iz druge polovice preteklega leta se v februarju letos še 
nadaljuje s padanjem po 1,5 odstotka mesečno ali 18 odstot- 
kov letno. 

Od 34 industrijskih dejavnosti slovenske industrije je 23 
dejavnosti dosegalo v februarju slabše rezultate kot v istem 
času lani. V primerjavi z lanskim februarjem je februarja letos 
elektroindustrija izdelala za 14,2 odstotka manj, kovinska 
Predelovalna za 4,4 odstotka manj, strojna za 9,7 odstotka 
manj, proizvodnja baznih kemičnih izdelkov za 3,2 odstotka 
manj, predelava kemičnih izdelkov za 0,5 odstotka več, elek- 
trogospodarstvo za 2,5 odstotka več, živilska industrija za 5,1 
odstotka manj, proizvodnja končnih lesnih izdelkov za 19,5 
odstotka manj, proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov za 7,3 
odstotka manj. Med tistimi industrijskimi dejavnostmi, ki so 
OHe v februarju najmanj uspešne, je proizvodnja obutve in 
9alanterije, ki je izdelala za 41,8 odstotka manj, proizvodnja in 
Predelava tobaka za 22,7 odstotka manj in grafična dejavnost 23 31,4 odstotka manj. 

industrijska podjetja poročajo, da so se jim februarja 
Poslabšala domača naročila. Z domačimi naročili je bilo 
ebruarja lani zadovoljnih 60 odstotkov slovenske industrije, 

decembra lani 52, februarja letos pa le še 50 odstotkov. 
» nasprotju z domačimi pa so se tuja naročila nekoliko pove- 
aia in je z njimi zadovoljnih 54 odstotkov slovenske indu- 
rije. Industrija tudi ni zadovoljna s plačevanjem računov za 

'ugotovljeno proizvodnjo in slabo preskrbljenostjo z denarjem 
obratna sredstva (saj je s tem zadovoljne le 27 odstotkov 

'ndustrije). 

Podatki o zalogah dokončanih izdelkov slovenske indu- 
strije kažejo, da so bile zaloge februarja letos kljub manjši 
Proizvodnji za 6,1 odstotka večje od lanskih februarskih in za 
'.2 odstotka večje od letošnjih januarskih. Kljub manjši izde- 
lavi in manjšem številu zaposlenih izračun delovne storilnosti 
*a februar kaže zmanjšanje za 5,6 odstotka. 

Situacija je izredno težka in kritična in zaenkrat v kratkem 
Pasd ni pričakovati preokreta na bolje. V prihodnjih mesecih 
lahko tako pričakujemo znižanje proizvodnje in ponekod 
^avestno ustavljanje proizvodnje zaradi izredno kritičnih lik- 
vidnostnih situacij. Tako do meseca junija ni pričakovati, da bi 
industrija dosegla nivo iz meseca septembra preteklega leta. 

Padec industrijske proizvodnje je pripisovati: 
~ gospodarski blokadi SR Srbije 
~ padcu kupne moči prebivalstva, 
~ precenjeni vrednosti dinarja (zamrznitev tečaja dinarja), 
- neurejenim razmeram pri izvozu izdelkov (nestimulativen zv°z, previsoke carinske dajatve in stopnje, uvozne dajatve) 

ponekod še kontroliranim cenam (do začetka marca 
amrznjene cene v črni in barvni metalurgiji, farmacevtska 

industrija) 
likvidnostnim težavam 

~ restriktivni denarni in kreditni politiki 
'ndustrijo pesti še preobremenjenost z dajatvami in pa 

astarelost proizvodne opreme, slabi in zastareli programi, 
Prezaposlenost in nizka produktivnost. 

2. Tendence na področju izvoza in uvoza 
Slovenija je v letu 1989 dosegla nekoliko nižje rezultate 

v blagovni menjavi od jugoslovanskega povprečja. Izvoz 
blaga na konvertibilno področje je bil večji za 5,9% (jugoslo- 
vanski za 9,3%), uvoz pa za 14% (jugoslovanski za 17,2%). 

V januarju letos je tako Slovenija kot Jugoslavija realizirala 
večji porast izvoza blaga na konvertibilno področje v primer- 
javi z lanskim januarjem, ko je bil le-ta podpovprečen. Dina- 
mika konvertibilnega izvoza, ki jo Slovenija dosega v januarju 
letos (26,7%), je dosti nižja od jugoslovanske (73,7%), veliko 
povečanje slovenskega in jugoslovanskega uvoza v tem 
mesecu (za 71,8 oz. 75,6%) pa je povzročilo znižanje pokritja 
uvoza blaga z izvozom v primerjavi s preteklim obdobjem. 

Po podatkih o blagovni menjavi v februarju se je visoka 
izvozno-uvozna dinamika v začetku leta precej znižala - Slo- 
venija je v mesecu februarju dosegla za 6,2% večji konverti- 
bilni izvoz v primerjavi s februarjem 1989 (Jugoslavija pa za 
11,9%), konvertibilni izvoz blaga pa je bil večji za 17,7% 
(jugoslovanski pa za 29,9%). Tako smo do konca februarja 
1990 dosegli 13,30% povečanje konvertibilnega izvoza (Jugo- 
slavija 35,5% povečanje) in 38,6% povečanje konvertibilnega 
uvoza (Jugoslavija 47,4%). Prvič po nekaj letih Slovenija 
beleži deficit v konvertibilni blagovni menjavi v višini 69 mio 
USD, pokritost uvoza blaga z izvozom blaga je padla pod 
100%. 

V zadnjih osmih mesecih prihaja ob hitrejši rasti jugoslo- 
vanskega izvoza do relativnega zmanjšanja deleža Slovenije 
v jugoslovanskem konvertibilnem izvozu. Se v juniju 1989 je ta 
delež znašal okoli 30%, koncem leta 1989 je padel na 27,6% 
v prvih dveh letošnjih mesecih pa na 25,3%. Prav tako, vendar 
počasneje, se zmanjšuje tudi delež Slovenije v konvertibilnem 
uvozu. 

V prvih dveh letošnjih mesecih pa Slovenija v nasprotju 
z Jugoslavijo dosega večji izvoz blaga na klirinško področje 
(za 7,5%), Jugoslavija pa ga zmanjšuje (za 3,8%) in s tem tudi 
povečuje svoj delež v klirinški blagovni menjavi; Ker je klirin- 
ška menjava zelo neenakomerna, je dvomesečno obdobje za 
oceno prekratko. Vsekakor pa je na klirinškem področju uvoz 
Slovenije že dalj časa v upadanju (v prvih dveh mesecih smo 
uvoz zmanjšali za 25,5%, Jugoslavija pa je uvoz s tega 
področja povečala za 38,3%). 

V zvezi z valutno usmerjenostjo izvoza kaže opozoriti tudi 
na to, da Jugoslavija v celoti, predvsem pa posamezne repu- 
blike z večjim deležem v celotni menjavi, bistveno preusmer- 
jajo izvoz na konvertibilno področje tako, da je že več kot 80% 
izvoza realiziranega na te trge. Zaradi tega Slovenija po tej 
usmerjenosti več ne izstopa. To potrjuje tudi dejstvo, da delež 
celotnega izvoza Slovenije v celotnem jugoslovanskem izvozu 
pada od okoli 28% na nekaj več kot 25%, istočasno pa upada 
tudi delež celotnega slovenskega uvoza v jugoslovanskem 
uvozu. 

V strukturi slovenskega konvertibilnega uvoza po namenih 
se po podatkih iz uvoznih carinskih deklaracij povečuje pred- 
vsem uvoz blaga za reprodukcijo za okoli 34%, bistveno večji 
je uvoz široke potrošnje (za 215%), najmanjši pa je bil v pri- 
merjavi z istim obdobjem lani uvoz opreme (povečal se je le za 
10%). V primerjavi z lanskim letom se je v uvozu delež surovin 
in reprodukcijskih materialov nekoliko zmanjšal, pomemb- 
nejši delež pa dobiva uvoz blaga za široko potrošnjo (predlani 
in lani je imel skromen 6-7% delež, v prvih mesecih letos je ta 
delež porasel na 11,5%), uvoz opreme pa se je ponovno 
zmanjšal na skromnih 8,5%. 

Izvozniki, katerim se dohodek od prodaj na tuje trge zaradi 
»zaostajajoče« tečajne politike zmanjšuje, opozarjajo na 
posledice, ki jih bo taka tečajna politika imela na proizvodnjo 
in izvoz v prihodnjih mesecih. Ob sicer ugodni založenosti 
z reprodukcijskimi materiali in surovinami na začetku leta so 
zaskrbljujoča predvidevanja o upadanju izvoznih naročil. 
V sklepu likvidnostno finančnih težav, s katerimi se srečuje 
naše gospodarstvo v prvih mesecih izvajanja programa 
gospodarske reforme, je v začetku marca prišlo do pozitivnih 
premikov v smeri zniževanja uvoznih davščin. 

3. Zaposlovanje, brezposelnost, ekonomski in tehnološki 
presežki 

Padanje zaposlenosti, ki smo ga spremljali v preteklem letu, 
se nadaljuje tudi v letošnjem letu. 
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Obseg zaposlenih se je v lanskem letu znižal za 1,3% v pri- 
merjavi z letom 1988. Povprečje v tem letu je bilo 860.977 
delavcev, v letu 1989 pa 850.374 ali za 10.623 manj. Koncem 
leta pa je bilo v Sloveniji v družbenem in zasebnem sektorju 
zaposlenih 845.941 oseb ali nadaljnjih 4.430 manj od letnega 
povprečja. 

Celotno zmanjševanje zaposlenosti gre na račun padanja 
števila delavcev v družbenem sektorju. Kriza v zaposlovanju 
se je najprej pojavila v gospodarstvu in se tu z zaostrovanjem 
še nadaljuje, medtem ko negospodarstvo nanjo reagira 
z močnim zniževanjem v prejšnjih letih večjih stopenj rasti 
zaposlenosti na zdajšnjo raven do dveh oziroma treh desetink 
odstotka, pa še to le na segmentu zdravstvenega in social- 
nega varstva. To pa praktično pomeni stagnacijo na tem polju 
družbenega delovanja, kjer se ljudje ne morejo nadomeščati 
s tehnologijo. 

Zaposlenost v zasebnem sektorju se je nekako umirila. Proti 
koncu preteklega leta smo zabeležili precejšnjo rast, zdaj pa 
so ti odstotki nižji, tako da je v celotnem letu 1989 obseg večji 
samo za 2,1% - glede na povprečje leta 1988. V tem sektorju 
je bilo v povprečju leta 1989 31.319 delavcev ali 3,7% vseh 
zaposlenih. Ta nizek delež ne zagotavlja razreševanja vseh 
problemov novih delovnih možnosti tudi ob ponovni povedni 
dinamiki rasti. 

Zgoraj opisani pojavi v zaposlovanju so značilni za vsa 
območja Slovenije. 

Padanje obsega zaposlenosti in majhne možnosti odpiranja 
novih delovnih mest povzročajo hiter dvig brezposelnosti. Ta 
se je v decembru 1989 dvignila na 33.796 oseb ali 4% glede na 
zaposlenost v januarju pa že na 45.616 oseb ali 4,2%. Tej 
dinamiki prispevajo tudi delavci, ki ostajajo brez zaposlitve 
zaradi stečaja organizacij. V celotnem številu brezposelnih je 
takih sedaj že 4%. 

Delež iskalcev prve zaposlitve se je nekoliko znižal, še 
vedno pa dosega skoaj 29%. 

Ocenjujemo, da bi brez aktivnih poseganj oziroma preven- 
tivnih aktivnosti za preusmerjanje presežnih delavcev v orga- 
nizacijah, ki se programsko ali tehnološko preusmerjajo, 
pomoči pri sprejemanju pripravnikov in enkratnih izplačil 
denarnih nadomestil, s katerimi se ohranjajo delovna mesta 
na uspešnih programih, brezposelnost bistveno hitreje naraš- 
čala. Ne glede na to pričakujemo, da bomo že do konca junija 
ddsegli število 37.000, kar bo ob sedanji dinamiki zmanjševa- 
nja zaposlenosti predstavljalo preko 5%. 

Organizacije so za letošnje leto napovedale nujnost razre- 
ševanja 26.772 presežnih delavcev, ki se bodo deloma preu- 
smerjali na nove delovne programe v istih ali poslovno pove- 
zanih organizacijah, za del od njih pa bo treba pridobiti nove 
delovne možnosti. 

Trenutno pa v organizacijah, ki so v stečajnem postopku ali 
jim ta neposredno grozi, potekajo prizadevanja za produk- 
tivno zaposlitev cca 18.000 delavcev. 

4. Osebni dohodki 
V letošnjem letu se osebni dohodki oblikujejo na podlagi 

določil zakona o izplačevanju osebnih dohodkov v prvem 
polletju 1990 ter na podlagi določil republiškega zakona 
o zajamčenem osebnem dohodku, ki je bil spremenjen ozi- 
roma dopolnjen na prejšnjem zasedanju Skupščine 

Sprememba zakona o zajamčenem osebnem dohodku 
pomeni določitev enotne osnove za izračun zajamčenih oseb- 
nih dohodkov, ki pa ostajajo vse do določitve novega zneska, 
ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavcev, na ravni 
zajamčenih osebnih dohodkov za mesec januar. 

Osebni dohodki za mesec januar 1990 so v povprečju Slove- 
nije porasli glede na decembrske osebne dohodke za 8,3%, 
v gospodarstvu za 9,3%, v negospodarstvu pa za 4,4%. 

Razlog za tako povečanje osebnih dohodkov je v tem, da se 
je v mesecu januarju povečalo število organizacij, ki izplaču- 
jejo osebne dohodke na podlagi določil republiškega zakona 
o zajamčenem osebnem dohodku. Zajamčene osebne 
dohodke je za mesec januar 1990 po podatkih Službe družbe- 
nega knjigovodstva izplačalo 48% pravnih oseb. 

Ob tem je potrebno poudariti, da izplačilo zajamčenih oseb- 
nih dohodkov ne pomeni vedno izplačila večjih osebnih 
dohodkov, kot jih dopušča interventni zakon ter da je vse več 
organizacij, ki zaradi likvidnostnih težav in slabih poslovnih 
rezultatov izplačujejo nižje osebne dohodke kot jih bi lahko 

po določilih zakona o zajamčenem osebnem dohodku ozi- 
roma interventnega zakona. 

5. Ocena položaja izvajalskih organizacij v gospodarski 
infrastrukturi glede zagotavljanja sredstev za enostavno in 
razširjeno reprodukcijo. 

Delovne organizacije elektrogospodarstva in premogovni- 
štva (EPS) so po neuradnih podatkih poslovno leto 1989 
zaključile z izgubo 1215,3 mio din. Izguba v letu 1989 je 
v primerjavi z realizirano izgubo v letu 1988 realno višja za 
426%. Kratkoročna zadolženost delovnih organizacij sistema 
EPS je znašala na dan 31. 12. 1989 991,1 mio din (=141,6 mio 
DEM) in se je realno v primerjavi s stanjem konec leta 1988 
povečala za 38,0%. 

Ocenjujemo, da je temeljni vzrok za nastalo stanje neu- 
strezna politika cen električne energije v preteklem večletnem 
obdobju. Tako skupni elementi za oblikovanje cen električne 
energije dopuščajo oblikovanje cen električne energije na 
nivoju približno 18 pf/kWh (razvoj vključen), povprečna faktu- 
rirana cena električne energije v lanskem letu pa je znašala 
s prispevkom za razvoj 10,41 pf/kWh (od tega za enostavno 
reprodukcijo 7,84 pf/kWh). 

Glede na to, da odlok Zveznega izvršnega sveta o spre- 
membi cen električne energije še naprej upošteva veljavni 
tarifni sistem za prodajo električne energije in s tem tudi 
različne tarife v zimski in letni sezoni, bo slovensko elektrogo- 
spodarstvo v prvem polletju 1990 v mesecih januar - marec 
realiziralo ceno v višini 0,737 din/kWh (=10,53 pf/kWh). Z upo- 
števanjem prispevka za razvoj bi bila potrebna cena približno 
1,12 din/kWh (=16 pf/kWh). 

Z republiškim proračunom za leto 1990 je predvideno 1070 
mio din (prispevna stopnja 2.4% od osnove za plačilo davka iz 
dohodka TOZD gospodarstva) za pokrivanje dela stroškov 
enostavne reprodukcije Železniškega gospodarstva Ljub- 
ljana, ob predpostavki 160% povišanja cen železniških pre- 
voznih storitev nad splošno rastjo cen. Z odlokom Zveznega 
izvršnega sveta o zamrznitvi cen železniških prevoznih stori- 
tev do junija 1990 niso predvideni viri za kompenzacijo izpad- 
lega prihodka, tako da nastaja vsak mesec v poslovanju želez- 
niškega gospodarstva izguba v višini cca 100 mio din. 

Ker je železniško gospodarstvo Ljubljana poleg tega zaklju- 
čilo poslovno leto 1989 z izgubo 340 mio din, ki še ni pokrita, 
je položaj Železniškega gospodarstva Ljubljana skrajno zao- 
stren. 

Prvi pozitivni učinki ukrepov Zveznega izvršnega sveta na 
poslovanje Luke Koper se postopoma zmanjšujejo zaradi 
precenjenega tečaja dinarja, predvsem pa zaradi splošne 
nelikvidnosti v gospodarstvu. 

Gospodarski položaj letališč se ni bistveno spremenil. Tako 
letališči Maribor in Portorož s prihodki ne pokrivata stroške 
osnovne dejavnosti, Letališče Ljubljana pa uspeva poslovati 
pozitivno z nenehnimi likvidnostnimi težavami. 

V letu 1989 so bile cene ptt storitev pod družbeno kontrolo 
cen in je njihovo prilagajanje nenehno zaostajalo za splošno 
rastjo cen. To je povzročilo, kljub visoki rasti fizičnega obsega 
dela, da so ptt podjetja zaključila poslovno leto sicer brez 
izgube, vendar pa tudi brez akumulacije. Z zamrznitvijo cen 
ptt storitev v prvem polletju 1990 in ob dejstvu, da velik del 
gospodarstva prosto oblikuje cene, lahko pričakujemo 
poslabšanje ekonomskega položaja ptt podjetij. 

V letu 1989 vodnemu gospodarstvu zaradi sistema financi- 
ranja, ki so ga sicer izboljšali s korekcijo količinskih tarif, ni 
uspevalo zbirati s planom predvidenih sredstev. Izpad je 
nastal predvsem pri virih, ki se zbirajo od količinskih osnov 
tako, da so se sredstva, ki se zbirajo preko davčne osnove, 
v celotni strukturi precej povečala. 

Struktura porabe zbranih sredstev ni bistveno odstopila od 
strukture preteklih let. V letu 1989 so porabili dosedaj naj- 
manjši delež od leta 1986 naprej za investicijske objekte, 
največji odstotek, je bil porabljen za izgradnjo čistilnih 
naprav. V letu 1990 naj bi zbrali le 55,4% sredstev iz vrednost- 
nih osnov (kot je tudi planirano), razpolagali bodo pa le še 
s 70 odstotki proračuna, saj gre 30% v ekološki sklad. 

Zakonsko omejevanje cen v komunalni dejavnosti, ki 
zaradi načina obračunavanja storitev ni mogla (zlasti proti 
koncu 1989) slediti inflaciji, je postavilo enostavno in razšir- 
jeno reprodukcijo v njej (izvajanje dejavnosti in investicije) 
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v težak materialni položaj. V dejavnosti, za katero porabijo 
gospodinjstva samo okoli 1 do 2% družinskih prihodkov in ki 
postaja vse bolj ekološko obarvana, s cenami storitev, ki so 
daleč pod evropskimi, ter z nejasno bilanco virov in porabe 
sredstev, ki se zanjo namenjajo, so ukrepi povzročili: 

- Poslabšanje materialnega položaja nekaterih komunal- 
nih organizacij do take mere, da ne zmorejo niti pokrivanja 
minimalnih stroškov, oz. primanjkuje sredstev za izplačila 
osebnih dohodkov in amortizacijo in da je zaradi tega ogro- 
žena kvaliteta komunalne oskrbe. Odsotnost trga in nadpov- 
prečno visoki osebni dohodki nekvalificiranih delavcev ter 
beneficirana delovna doba so povzročili pritisk na zaposlova- 
nje v komunali, ki ima zaradi tega, zlasti v večjih mestih, 
predimenzionirane kapacitete. 

- Nekatere komunalne organizacije, ki so sprejele obvez- 
nost financiranja investicij po družbenem planu 86-90 in tudi 
tiste, ki investirajo v boljšo komunalno oskrbo, zaradi nelik- 
vidnosti ne morejo pridobiti domačih in tujih kreditov, ker 
nimajo garantov, dela cene namenjenega razširjeni reproduk- 
ciji pa ne smejo povečevati. 

Znatno obremenitev gospodarstva predstavljajo občinske 
Prispevne stopnje, ki se za stanovanjsko solidarnost gibljejo 
med 0,15 in 4,60% BOD iz dohodka organizacij (zbirna stop- 
nja za infrastrukturo med 4,03 in 13,24% BOD). Tako velike 
razlike med občinami prav gotovo ne morejo biti odraz objek- 
tivno različnih potreb, temveč so v veliki meri rezultat različno 
spretnih »predlagateljev« in neinformiranosti »plačnikov«, ki 
jim neizdelan sistem informacij ne omogoča niti osnovnih 
primerjav s stanjem v sosednjih ali sorodnih okoljih. 

Z »zamrznitvijo« stanarin na nivoju iz decembra preteklega 
'eta so le-te obstale na višini okoli 0,9% od valorizirane vred- 
nosti stanovanjskega sklada, kar ne zagotavlja niti sredstev za 
zakonsko obvezno amortizacijo, še manj pa za vzdrževanje 
fonda (po programu prehoda na »ekonomsko« stanarino naj 
bi ta letno dosegla 3,40% od revalorizirane vrednosti fonda). 

Realizacija programa usposabljanja kmetijskih zemljišč 
v tekočem srednjeročnem obdobju se iz leta v leto zmanjšuje 
zaradi vse manjšega priliva sredstev. Zlasti je bilo to zmanjša- 
nje izrazito v letu 1989. Od predvidenega priliva sredstev 
1168,4 mlrd din je bilo za osnovni program usposabljanja 
zemljišč porabljeno le 389,7 mlrd din sredstev. Dodatna obre- 
menitev, ki ni zajeta v fizičnem programu usposabljanja zem- 
ljišč, to je sofinanciranje vodooskrbe na Dravskem polju 
zaradi elementarne nesreče, je angažirala 6% priliva sredstev. 

Rezultat tega poseganja v namenska sredstva usposablja- 
nja zemljišč je, da je bilo v letu 1989 odobreno le okoli 60-70% 
fizičnega programa, predvidenega za to leto. Finančno 
Pokritje je bilo še slabše - namensko uporabljenih je bilo le 
34% zbranih sredstev tako, da je bilo na dan 31. 12. 1989 
neporavnanih obveznosti po sklenjenih pogodbah za 61 mio 
din (cene 1.1. 1990). Te obveznosti so valorizirane na dan 28. 
2- 1990 v znesku 78 mio din in so poravnane z 2/12 (okoli 50 
mio) priliva sredstev iz prvih dveh mesecev leta 1990. Še 
vedno je neporavnanih naložb za 28 mio din obveznosti za 
dela, izvršena v letu 1989. 

Ta situacija je delno tudi rezultat dosedanjega neustrez- 
nega sistema zagotavljanja sredstev. V letu 1989 je bil zago- 
tovljen približno 9-mesečni priliv, ostali 3-mesečni pa bo prite- 
kel po zaključnih računih leta 1990 v proračun. 

6< Prihodki in prispevne stopnje v družbenih dejavnostih na 
začetku leta 1990 

S sprejetjem proračuna Socialistične republike Slovenije in 
Proračunov občin je v letu 1990 bilo realizirano določilo 
ustavnih amandmajev in ustavnega zakona o prenehanju 
'nanciranja družbenih dejavnosti preko samoupravnih inte- 

resnih skupnosti, zadržana pa so bila vsa pravila glede 
obsega dejavnosti, določanja vrednosti programov in tudi 
večina operativnih in izvedbenih predpisov glede načina 
financiranja izvajaiskih organizacij oziroma programov. 

V letu 1989 je bil obseg financiranja in vrednosti programov 
usklajevan na podlagi bilance sredstev in nalog družbenih 
dejavnosti za leto 1989. Skupščina je o bilanci sprejela sklep, 

a morajo zaradi vedno hitrejše inflacije družbene dejavnosti 
slediti gospodarstvu na podlagi upoštevanja podatkov o rasti 
Crth 'n poda,kov 0 rast' osebnih dohodkov, ki jih je sprejemal odbor za spremljanje in uresničevanje delitve dohodka in 

osebnih dohodkov. S tem naj bi se zadržala realna raven 
vrednosti programov in usklajenost osebnih dohodkov zapo- 
slenih v družbenih dejavnostih z gospodarstvom. 

Nominalno so se prihodki družbenih dejavnosti spreminjali 
iz meseca v mesec. Njihova realna vrednost je bila zaradi 
inflacije tudi zelo spreminjajoča. V celoti pa so bili v družbe- 
nih dejavnostih realni prihodki realno za 4,4 odstotka večji od 
tistih, ki so bili doseženi v letu 1988. Iz kumulativnih podatkov 
(celoletnih podatkov za leto 1989 in 1988) sledi, da so bili 
prihodki družbenih dejavnosti v letu 1989 precej večji od 
prihodkov v letu 1988. Ker je bilo z bilanco nalog in sredstev 
za leto 1989 predvideno, da se bo obremenitev gospodarstva 
za prispevke za družbene dejavnosti povečala glede na leto 
1988 za 5,6 odstotka, lahko torej ugotovimo, da bilanca na 
prihodkovni strani ni bila presežena. (Tabela 1) 

V letu 1990 je financiranje družbenih dejavnosti združeno 
v proračunih republike in občin. Še vedno pa -so zadržani 
prispevki za posamezne družbene dejavnosti in zato tudi 
posamezne prispevne stopnje; tako je na prihodkovni strani 
evidenca ostala enaka kot je bila v letu 1989 in je zato tudi 
primerljiva s tem letom. Prispevki v prvih dveh mesecih so bili 
nominalno višji od decemberske ravni, kar je posledica dru- 
gačnega načina vplačevanja prispevkov, in tudi nekoliko viš- 
jih prispevnih stopenj kot bi bile za izvedbo programa. Realna 
vrednost prispevkov pa se je v prvih dveh mesecih že začela 
zniževati ifi tudi približevati mesečni realni vrednosti, kakršna 
bi zagotavljala izvedbo programa v enakem obsegu kot leta 
1989. (Slika 1) 

Mesečni in celoletni odhodki proračuna so izvedba pro- 
grama družbenih dejavnosti, ki so prikazani v skupnem zne- 
sku za vse dejavnosti v tabeli 3 (projekcija potrebnih sredstev 
družbenih dejavnosti na republiškem in občinskem nivoju 
skupaj - 1990) za projekcijo na enakih podlagah, kot je bil 
pripravljen proračun in kot so izračunani iz mesečnih vred- 
nosti. 

Iz razlike med predvidenimi skupnimi prihodki in prdvide- 
nimi skupnimi odhodki je razvidno, da bi bili celotni prihodki 
višji od potrebnih. Pri odhodkih so že predvidene spremembe 
vrednosti programov, ki nastajajo zaradi povečevanja nekate- 
rih skupnih potreb (povečane potrebe po solidarnostni varno- 
sti). Če pa bodo spremembe in potrebe še veliko večje od 
sedaj predvidenih, pa bo potrebno pripraviti tudi rebalans 
proračuna; do njegove spremembe pa se bodo lahko tekoče 
večje potrebe finacirale tudi iz sredstev proračuna s tem, da bi 
se za druge naloge za določen čas spremenila dinamika 
plačevanja. 

Odhodki samoupravnih interesnih skupnosti so bili v letu 
1989 praktično enaki prihodkom. Zaradi medletnih neusklaje- 
nosti so v skladu s sklepom Skupščin samoupravnih interes- 
nih skupnosti z likvidnostnimi presežki prihodkov preusme- 
rile del sredstev v tiste skupnosti, ki so imele likvidnostne 
primanjkljaje. Zato mesečni podatki o prihodkih po samou- 
pravnih interesnih skupnostih niso skladni s podatki o meseč- 
nih odhodkih. Poračun likvidnostnih pomoči med samouprav- 
nimi interesnimi skupnostmi bo na podlagi evidence po zak- 
ljučnih računih samoupravnih interesnih skupnosti naprav- 
ljen v aprilu. 

S premoščanjem likvidnostnih problemov med samouprav- 
nimi interesnimi skupnostmi, se je izognilo dodatni obremeni- 
tvi gospodarstva, ki bi sicer moralo izdvajati več sredstev za 
tiste skupnosti, ki so imele likvidnostne primanjkljaje. Isto- 
časno pa se je z usmeritvijo že zbranih sredstev za financira- 
nje zadovoljevanja skupnih potreb zmanjšala obremenitev 
bank z revalorizacijskimi odhodki, ki bi nastali ob prevelikih 
stanjih na računih nekaterih samoupravnih interesnih skup- 
nosti. 

V letu 1990 je vlogo izravnave razlik med prihodki in 
odhodki po posameznih dejavnostih prevzel proračun. Zato 
v letu 1990 podatki o prihodkih ne pomenijo nujno tudi 
obsega financiranja posamezne dejavnosti v istem obdobju. 
Za obseg financiranja dejavnosti so pomembni dohodki za 
program, ki pa se določajo na enak način, kot so se določali 
v letu 1989. Vrednost programa posamezne dejavnosti, ki se 
financira iz proračuna, se določi na podlagi gibanja osebnih 
dohodkov in materialnih stroškov kot elementov cen storitev 
oziroma elementov za vrednotenje programov. 

Vrednost programa v prvih dveh mesecih 1990 se je dolo- 
čala tako, da so bile upoštevane rasti cen na drobno v mese- 
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cih januar in februar, ter da so bili osebni dohodki vračunani 
v skladu z določili zakona o omejitvi osebnih dohodkov. Na tej 
podlagi in upoštevaje tudi poračun, so bile okvirne nominalne 
vrednosti programov družbenih dejavnosti nižje od prilivov 
v tem času. 

7. Oblikovanje republiškega proračuna za leto 1990 in 
njegovo izvajanje 

Skupščina Republike Slovenije je dne 18. 12. 1989 sprejela 
zakon o proračunu Republike Slovenije za leto 1990 v znesku 
22,1 milijarde din, na zasedanju dne 19. 12. 1989 pa sprejela 
zakon o zagotavljanju sredstev za te iste namene. 

Z zakonom o proračunu Republike Slovenije za leto 1990 je 
bila izvršena integracija vseh prihodkov za izvajanje progra- 
mov na ravni republike, razen sredstev, ki se združujejo iz 
čistega dohodka za razširjeno reprodukcijo na posameznih 
področjih gospodarske infrastrukture in sredstev za pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovanje, na en sam račun. Kot podlaga 
za oblikovanje programov oziroma odhodkov so bila upošte- 
vana izhodišča, ki jih je treba letos prilagoditi dejanskim 
gibanjem v letu 1989, vendar v skladu s sprejeto politiko na 
teh področjih. Za področje družbenih dejavnosti to pomeni, 
da se izhaja iz v Skupščini verificirane bilance za leto 1989 in 
na tej ravni opredeljene v globalu ničelne realne rasti vredno- 
sti programov za leto 1990. Programi intervencij v gospodar- 
stvu so prilagojeni obsegu sredstev po stopnjah, uveljavljenih 
v letu 1989, obseg klasičnega dela proračuna pa sprejeti 
politiki vsakoletnega realnega znižanja za 5%. 

V okviru proračuna republike financiramo naslednje pro- 
grame oziroma naloge: 

- pokrivanje razlike v ceni v železniškem gospodarstvu 
- program cestne infrastrukture 
- program vodnega gospodarstva 
- republiški program v stanovanjskem gospodarstvu 
- republiške blagovne rezerve in intervencije v proizvodnji 

hrane 
- pospeševanje tržne proizvodnje hrane 
- usposabljanje zemljišč (vključno z nalogami na področju 

ekologije) 
- požarna varnost 
- raziskave nafte in plina ter rudarske raziskave. 
Viri financiranja programov so poleg neposrednih dajatev 

(prispevki) še različne oblike »trošarin« (nadomestila od koli- 
činskih osnov, »bencinski dinar«, cestnine...). Dinamika teh 
prihodkov v začetku leta zaostaja za predvideno v proračunu. 
Med obveznostmi, za katere se sredstva zagotavljajo s pri- 
spevki, pomenijo bistveno postavko intervencije v ŽG, kjer se 
zaradi zamrznjenih cen izguba v poslovanju povečuje. Kratko- 
ročni likvidnostni presežki proračuna so omogočali začasno 
financiranje programov nad v določenem obdobju ustvarje- 
nimi sredstvi (pretežno gre za obveznosti na račun preteklega 
leta) zaradi česar je upočasnjeno financiranje v marcu. 

Izkušnje prvih mesecev letos v sicer zaostrenih razmerah 
potrjujejo, da združitev financiranja omogoča redno delova- 
nje vseh dejavnosti v okvirih, sprejetih v Skupščini. Ugotav- 
ljamo, da tak pristop omogoča racionalno porabo sredstev in 
v letnem globalu izenačitev prihodkov z odhodki za posa- 
mezne namene, nedvomno pa omogoča likvidnostno premoš- 
čanje med posameznimi uporabniki teh sredstev. 

Proračuni občin in republike Slovenije v ožjem smislu so 
bili pripravljeni na nekoliko nižjih izhodiščih, kot to velja za 
področje družbenih dejavnosti. Obseg splošne porabe se 
veže na določila dogovora o znižanju deleža skupne in 
splošne porabe v narodnem dohodku, ki določa, da rast 
splošne porabe za 5% zaostaja za rastjo maloprodajnih cen 
v Jugoslaviji. Enako izhodišče je bilo upoštevano že za leto 
1989. 

Ob pripravi republiškega proračuna za leto 1999 je bil 
ugotovljen določen primanjkljaj virov na strani prihodkov 
»klasičnega dela« republiškega proračuna, ob upoštevanju 
predloženega prispevka republike Slovenije zveznemu prora- 
čunu za leto 1990. V republiki Sloveniji konec leta ni bilo 
možno zagotoviti sredstev za pokritje prispevka Republike 
Slovenije zveznemu proračunu za leto 1989, zato je bilo 
decembra 1989 sprejeto povečanje stopnje republiškega pro- 
metnega davka s 13,5% na 16% za obdobje do konca marca 
1990. Hkrati je bilo tudi sprejeto povišanje stopnje republi- 
škega davka iz osebnega dohodka po posebni stopnji, ki se 

nanaša na nadurno delo, tako da tako delo ni več »cenejše« 
od rednega dela. Ob sprejemanju proračuna republike Slove- 
nije in zveznega proračuna za leto 1990 je bilo, ob tedanjih 
izhodiščih in ocenah ocenjeno, da znaša deficit v republiškem 
proračunu okoli 575 milijonov din oziroma 43% celotne 
obveznosti republike in da bo potrebno v letu 1990 uvesti 
nove davčne vire za pokritje bruto republiškega proračuna za 
leto 1990. 

Obseg sredstev republiškega proračuna za leto 1989 se je 
realiziral na višjem nivoju od prvotno načrtovanega. Na ta 
način se je v leto 1990 prenesel nižji deficit (glede na zvezne 
obveznosti) od prvotno načrtovanega (na dan 31. 12. 1989 je 
znašal dolg Republike Slovenije zveznemu proračunu 70,8 
milj. din). Ocenjujemo, da bodo prilivi prihodkov iz povečane 
stopnje republiškega prometnega davka do 31. 3.1990 zadoš- 
čali za pokritje obveznosti Republike Slovenije za leto 1989. 
Realizacija povečane stopnje je v obdobju januar-februar 
znašala 52 milj. din. 

Sprejeti ukrepi na zvezni ravni za omejevanje rasti cen 
v letošnjem letu vplivajo na večjo realno rast prihodkov. Tudi 
prispevek republike Slovenije zveznemu proračunu je bil 
v usklajevanju zakona znižan s predlaganih 1.348 milj. din na 
1.142 milj. din. 

Na podlagi realizacije prihodkov za leto 1989 in politike 
v letošnjem letu bi znašal deficit v letu 1990 okoli 150 milj. din. 
V skladu s sklepi Skupščine republike Slovenije, se ne odvaja 
del prispevka zveznemu proračunu, ki se nanaša na obvez- 
nost do SR Srbije, v višini 15%, kar znese v letnem obsegu 157 
milj. din. Ocenjujemo, da bodo učinki vseh teh ukrepov omo- 
gočili oblikovanje sredstev za splošno porabo, tako v občinah 
kot republiki v obsegu, ki je sprejet s proračunsko politiko 
v letošnjem letu (-5% za rastjo cen v Jugoslaviji), ob obstoje- 
čih davčnih virih republiki, ne da bi bilo potrebno predlagati 
podaljšanje stopnje republiškega prometnega davka v višini 
16%, temveč jo je možno zadržati na 13,5%. 

8. Likvidnostna situacija 
Protiinflacijski in reformski program prihaja sedaj v najtežjo 

fazo, ki se zlasti odraža v nadaljnjem zaostrovanju likvidnosti 
gospodarstva in vseh drugih dejavnosti. 

Z nelikvidnostjo se vse bolj otepa velik del podkapitalizira- 
nega gospodarstva in večji neto izvozniki. Razlogi za takšno 
stanje so znani in so bili na zadnjem zasedanju slovenske 
skupščine dne 8. 3. 1990 predstavljeni z gradivom »Smeri 
aktivnosti Izvršnega sveta Republike Slovenije za zmanjševa- 
nje posledic zaostrene likvidnostne situacije«. 

V zadnjem času pa se, kot je bilo pričakovano, nelikvidnost 
nadalje zaostruje zaradi izvajanja ukrepov Sveta guvernerjev 
Narodne banke Jugoslavije z dne 14. 2. 1990 na področju 
denarne politike za I. četrtletje 1990. 

Iz podatkov Službe družbenega knjigovodstva je razvidno, 
da vseskozi narašča povprečni znesek blokade na žiro raču- 
nih pravnih oseb v gospodarstvu. To je na eni strani posledica 
vedno večjega števila pravnih oseb. ki imajo blokiran žiro 
račun (v oktobru 1989 - 90, v novembru 101, v decembru 170, 
v januarju 1990 - 190, v februarju 237 pravnih oseb), po drugi 
strani pa so v povprečju višji tudi zneski blokade po posamez- 
nih pravnih osebah Tako se je znesek na blokiranih žiro 
računih v januarju 1990 glede na januar 1988 povečal za več 
kot osemkrat, število delavcev v teh organizacijah pa več kot 
sedemkrat. V februarju 1990 je znesek blokade nasproti janu- 
arju 1990 porasel za 31%. V teh podjetjih je bilo v februarju 
zaposlenih 119.600 delavcev ali 11% več kot v januarju 1990, 
kar predstavlja 17,8% vseh delavcev v gospodarstvu Repu- 
blike Slovenije. 

Od skupnega zneska povprečnih zneskov blokad v skup- 
nem znesku 661.295.000 je največji delež odpadel na proiz- 
vodnjo električnih strojev in aparatov 135.010.000 din (20,4%) 
in na proizvodnjo končnih lesnih izdelkov 125.046.000 din 
(18,9%); na pridobivanje premoga 61.179.000 din (9,3%) na 
kovinsko-predelovalno dejavnost in strojno industrijo skupaj 
106.512.000 din (16,1%) ter celotno tekstilno industrijo 
94.681.000 din (14,3%). 

Med panogami so se bistveno povečale blokade od januarja 
na februar 1990 v kovinsko-predelovalni dejavnosti (od 29 na 
53 mio din); v proizvodnji električnih strojev in aparatov (od 
80 na 135 mio din), v proizvodnji končnih lesnih izdelkov (od 

14 poročevalec 



87 na 127 mio din), v papirni industriji (od 3 na 14 mio din), 
v tekstilni industriji (od 36 na 94 mio din); zmanjšale pa so se 
v trni metalurgiji (od 37 na 6 mio din), proizvodnji prometnih 
sredstev (od 30 na 22 mio din), grafični dejavnosti (od 5 na 
2 mio din). 

' Od skupnih blokad odpade na industrijo (skupaj z energe- 
tiko in živilsko industrijo) 92%. 

Vsi ukrepi in aktivnosti, opredeljeni v dokumentu »Smeri 
aktivnosti Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije za 
Zmanjševanje posledic zaostrene likvidnostne situacije«, ki ga 
le obravnavala in podprla Skupščina na zasedanju 8. 3. 1990, 
Se niso in ne morejo biti v celoti operacionalizirani in aktivi- rani, zlasti pa ni še odgovora Zveznega izvršnega sveta na 
v gradivu podane pobude. Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije je do sedaj reševal najtežje likvidnostne probleme 
skupaj z občinami, Službo družbenega knjigovodstva, poslov- 
nimi bankami in samimi prizadetimi podjetji, s čimer je bila 
dosežena prekinitev blokade žiro računov nekaterih pomemb- 
nih podjetij in s tem grozeče verižno sproščanje stečajnih 
Postopkov. 

9- Ocena prelivanj sredstev kot posledica programa 
Zveznega izvršnega sveta 

V letih 1986-1989 so se celotne obveznosti republike Slo- 
venije do zveznega proračuna in izvenproračunske bilance 
federacije, ki so zajemale odliv temeljnega prometnega davka 
v zvezni proračun, kotizacijo federaciji, odliv carin in drugih 
poznih davščin ter ostale obveznosti do izvenproračunske 
bilance federacije, gibale med 600 in 700 milijoni USD, ozi- 
roma so v preteklih štirih letih v povprečju znašale okoli 685 
bilijonov USD (preračunano po povprečnih letnih tečajih NBJ 
*a posamezno leto). Celotne obveznosti, preračunane na pre- 
bivalca Slovenije, so se torej v preteklih štirih letih gibale med J00 USD in 390 USD oziroma so v povprečju v štirih letih 
znašale okoli 345 USD na prebivalca Slovenije. 

Primerjalni izračun za povprečje Jugoslavije pa kaže, da je 
PpvPrečni Jugoslovan prispeval za zvezni proračun v prete- 
kih štirih letih med 160 in 200 USD oziroma v povprečju okoli 
''0 USD. V povprečju so torej obveznosti Slovenije do zvez- 
nega proračuna na prebivalca v globalu znašale dvakrat toliko 
kot povprečne obveznosti na prebivalca Jugoslavije (indeks 
^03). Družbeni proizvod na prebivalca Slovenije (ki je v letih 
1986-1989) znašal povprečno okoli 5670 USD), pa je bil 
v Preteklih štirih letih za okoli 1,2 krat višji (indeks 220) kot 
Povprečni družbeni proizvod na prebivalca Jugoslavije (ki je 
v Preteklih štirih letih znašal okoli 2570 USD). 

Celoten priliv sredstev v Slovenijo iz zveznega proračuna, ki 
£aiema plačila zveznih izvoznih stimulacij slovenskim izvozni- 
kom, priliv sredstev SPIZ iz zveznega proračuna (pokojnine in 
!nvalidnine borcev in vojnih invalidov) ter prilive sredstev za 
Intervencije v gospodarstvu iz zveznega proračuna, pa je letih 1986-1989 znašal med 150 in 550 milijoni USD, ozi- 
Oma v povprečju okoli 320 milijonov USD. Na prebivalca 

Slovenije je priliv sredstev iz zveznega proračuna tako v prete- 
K 'h štirih letih znašal med 80 in 275 USD oziroma povprečno 
°koli 160 USD letno. 

Neto odliv sredstev iz Slovenije v zvezni proračun je tako 
preteklih štirih letih znašal med 320 in 550 milijoni USD 

oziroma povprečno okoli 360 mio USD; preračunano na pre- 
bivalca Slovenije pa okoli 180 USD. 
st t P

rimerjavi z družbenim proizvodom, kot ga izkazuje stati- s"ka, so tako celotne obveznosti Slovenije do zveznega pro- 
računa v letu 1986 znašale 6,5%, v letu 1987 6,1%, v letu 1988 
3,4/o jn v letu 1989 po sedanjih ocenah 6,2% družbenega 
Proizvoda Slovenije. 

Hkrati so prilivi sredstev iz zveznega proračuna v letu 1986 
iqoo 3'4% družbenega proizvoda, v letu 1987 4,3% v letu »88 2,2% in v letu 1989 po ocenah le 1,4% družbenega 
Proizvoda Slovenije. 
iqbc,C) odliv sredstev v zvezni proračun je tako znašal v letu i 6 3,1% družbenega proizvoda Slovenije, v letu 1987 1,8%, 
v letu 1988 3 2% jn v |etu 1989 4 g0/o 

Ob tem je potrebno pripomniti, da so v teh izračunih ozi- 
°ma Primerjavah za pretekla štiri leta med odlivi sredstev iz 
epublike Slovenije v zvezni proračun zajeti vsi tisti odlivi, za 
atere obstajajo evidence, niso pa zajeti morebitni drugi odlivi 

sredstev za različne oblike izven proračunske porabe na ravni 
federacije. 

Obveznosti republike Slovenije do Sklada federacije za 
pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih SR in SAP 
Kosovo, ki so za tekoče srednjeročno obdobje določene 
v višini 1,56% družbenega proizvoda družbenega sektorja, so 
v preteklih štirih letih - preračunane v USD - znašale med 
150 in 180 milijonov USD oziroma povprečno okoli 165 milijo- 
nov USD letno. Preračunano na prebivalca pa so te obvezno- 
sti v preteklih štirih letih znašale med 58 in 104 USD oziroma 
povprečno letno 80 USD na prebivalca. 

Sprejeti zvezni proračun za leto 1990 se v bistveni meri 
razlikuje od proračunov v preteklih letih. Zvezni proračun 
v letu 1990 poleg dosedanjih »klasičnih« funkcij (financiranje 
JLA, zvezne uprave, dodatnih sredstev za manj razvite SR in 
SAP in financiranja pokojnih borcev) postala tudi nosilec 
sredstev za finančno sanacijo jugoslovanskega gospodarstva 
in bank, pa tudi sredstev za financiranje socialnega programa 
na zvezni ravni, poleg tega pa se skozi zvezni proračun 
financirajo tudi vse dosedanje oblike t. im. izvenproračunske 
bilance federacije, ki so se v preteklih letih napajale mimo 
zveznega proračuna (tu gre zlasti za vrsto t. im. intervencij 
v gospodarstvo). Skozi sprejeti zvezni proračun za letošnje 
leto se tako izkazujejo materialne posledice sprejetega letoš- 
nje leto se tako izkazujejo materialne posledice sprejetega 
koncepta iz programa gospodarske stabilizacije, da se vsi 
izdatki federacije nahajajo v zveznem proračunu in da za vse 
zagotovimo tudi realne vire oziroma pokritje. 

Na strani virov sredstev za financiranje tako razširjenega 
zveznega proračuna za leto 1990 je poleg dosedanjih izvirnih 
virov (zvezni prometni davek, carine, zvezne takse, prihodki 
zveznih upravnih organov) določen še dodatni posebni pro- 
metni davek za financiranje JLA, razliko do potrebnih celotnih 
sredstev za financiranje zveznega proračuna pa morajo 
pokriti SR in SAP s kotizacijo. 

Obveznosti republike Slovenije od zveznega proračuna za 
leto 1990 - kot se lahko sedaj ocenjujejo na podlagi spreje- 
tega proračuna federacije v začetku letošnjega leta - se 
v primerjavi s preteklim letom povečujejo vendar v skladu 
s pristopom Zveznega izvršnega sveta, da morajo biti vsi 
prihodki in razhodki federacije opredeljeni v zveznem prora- 
čunu in da Narodna banka Jugoslavije ohrani zgolj funkcijo 
centralne monetarne ustanove, ne pa, da je poslovna banka 
federacije. Ob takem pristopu bi morala odpasti vsa tista 
prilivanja dohodka, ki jih je izvajala federacija v preteklosti 
z monetarno politiko in posegi v Narodni banki Jugoslavije. 
Celotne obveznosti, ki zajemajo odliv temeljnega prometnega 
davka, dodatni davek za JLA (ki pomeni dodatno polovico 
dosedanjega odliva prometnega davka v zvezni proračun), 
odliv carin, pri katerih je v sprejetem zveznem proračunu za 
letošnje leto predvideno precejšnje povečanje, ter kotizacija 
republike Slovenije federaciji, kot je bila za sedaj sprejeta 
v zveznem proračunu, se po sedanjih izračunih v letu 1990 
v primerjavi s preteklim letom realno povečujejo za preko 
70%. Preračunano na prebivalca Slovenije bodo tako celotne 
obveznosti Slovenije do zveznega proračuna letos dosegle 
640 USD (v letu 1989 350 USD). 

Čeprav bodo po sedanjih izračunih tudi prilivi sredstev iz 
zveznega proračuan (za izvozne stimulacije slovenskim izvoz- 
nikom, za pokojnine borcev in za intervencije v gospodarstvu) 
v letu 1990 v globalu realno povečani - po sedanjih ocenah 
bodo prilivi sredstev iz zveznega proračuna v letu 1990 znašali 
okoli 205 milijonov USD ( letu 1989 153 milijonov USD), bo 
neto odliv sredstev iz Slovenije v zvezni proračun v letu 1990 
ob upoštevanju nujne zagotovitve realnega pokritja zveznega 
proračuna znatno večji kot v preteklih letih in bo po sedanjih 
ocenah znašal okoli 1080 milijonov USD (v letu 1989 je znašal 
blizu 550 milijonov USD). 

Vsi izračuni so napravljeni statično brez upoštevanja pozi- 
tivnih in negativnih učinkov različne dinamike v gibanjih cen 
in inflacijskih dobičkov ter izgub. 

Poleg teh ocen je pri vrednotenju rezultatov ob dosledni 
izvedbi programa Zveznega izvršnega sveta potrebno upošte- 
vati še »dajatve«, ki so v preteklih letih nastale na posreden 
način preko monetarne politike (npr. preko neobrestovane 
oziroma prenizko obrestovane obvezne rezerve pri Narodni 
banki Jugoslavije). Ne razpolagamo sicer s podrobnejšimi 
izračuni, vendar ocene kažejo, da je v letu 1988 znašal »infla- 
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cijski davek« bank v republiki Sloveniji zaradi neobrestovane 
obvezne rezerve v Narodni banki Jugoslavije okoli 135 milijo- 
nov USD ali okoli 67 USD na prebivalca (1,4% družbenega 
proizvoda). V letu 1989 pa, je po sedanjih ocenah »inflacijski 
davek« iz naslova obvezne rezerve pri Narodni banki Jugosla- 
vije znašal okoli 280 milijonov USD ali okoli 139 USD na 
prebivalca (oz. 2,5% ocenjenega družbenega proizvoda). Ob 
pričakovanem zlomu inflacije in ob realnem obrestovanju 
obvezne rezerve bi lahko pričakovali, da v letu 1990 tega 
odliva ne bo in bi s tem kompenzirali del povečanega odliva 
za zagotavljanje realnih virov zveznega proračuna. 

III. 
IZVAJANJE SKLEPOV SKUPŠČINE REPUBLIKE 
SLOVENIJE IN AKTIVNOSTI, KI JIH JE 
PODVZEL IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

1. Izvršni svet je na zasedanju 7. 2.1990 obvestil Skupščino, 
da je z odpoklicom le 51,9% akontacij za Sklad federacije za 
pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
SAP Kosovo izvršit sklep v zvezi z blokado s strani Srbije. 
Istočasno je realiziral sklep na področju zagotavljanja sred- 
stev za odpravo posledic elementarnih nesreč v Vojvodini in 
zmanjšal plačilo kotizacije v zvezni proračun za 15%. Z reali- 
zacijo teh sklepov je na računih pri podjetjih iz naslova nepo- 
ravnane obveznosti za leto 1989 ostalo 171 mio din, iz naslova 
zadržanih akontacij za leto 1990 za mesec januar, februar in 
marec pa 193.5 mio din. Iz tega zneska (193.5 mio din) bo 
Koordinacijski odbor za opravljanje zadev skupnega pomena 
pri usmerjanju združevanja dela in sredstev za hitrejši razvoj 
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo odpoklical 
potrebna sredstva za pomoč v blokadi najbolj prizadetim 
podjetjem, ko jim bo odobril kratkoročne kredite. 

2. Koordinacijski odbor za opravljanje zadev skupnega 
pomena pri usmerjanju združevanja dela in sredstev za 
hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosovo je 13. 3. 1990 oblikoval sklepe, s katerimi je določil 
namene posojila, kriterije za izbor podjetij, posojilne pogoje, 
postopke za pridobitev posojila, vračilo posojila in rok za 
oddajo zahtevkov (23. 3. 1990). 

Poslovne banke bodo zahtevek s kompletno dokumentacijo 
predložile Koordinacijskemu odboru do 30. 3.1990 tako da bo 
le-ta v prvi dekadi aprila izdal sklepe o odpoklicu sredstev in 
dodelitvi kreditov posameznim organizacijam. 

3. O aktualni problematiki izpolnjevanja obveznosti repu- 
blik in avtonomnih pokrajin do Sklada federacije je bil v Zvez- 
nem izvršnem svetu 21. 3. 1990 opravljen sestanek podpred- 
sednika Zveznega izvršnega sveta in zveznega sekretarja za 
finance s predstavnik izvršnih svetov skupščin republik in 
avtonomnih pokrajin. Na tem sestanku so bili med drugim 
sprejeti zaključki, da se Skladu federacije predlaga, da na 
Skupščini Sklada 27. 3.1990 odloči, da se obveze iz poračuna 
za leto 1989 poravnajo v več mesečnih obrokih (6 mesecev), 
da se dopusti možnost pobota terjatev in obveznosti pri nalož- 
bah v manj razvitih republikah in pokrajini Kosovo kadar gre 
za sredstva Sklada. Istočasno je bila sprejeta tudi pobuda, da 
se spremeni metodologija za ugotavljanje računov bank, ki so 
limitirani tako, da se izvzamejo iz limitov za plasmane vsa 
sredstva Sklada federacije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je ponovno zah- 
teval, da se računi pri poslovnih bankah, preko katerih teče 
združevanje sredstev za nerazvite, izvzamejo iz limita bančnih 
plasmajev. V primeru neustreznega odgovora bo koordinacij- 
ski odbor menjal dogovor z bankami tako, da bodo le-te 
delale te posle v imenu in za račun koordinacije ali pa bo 
naložil zavezancem koncentracijo sredstev na račune nosil- 
cev združevanja. 

4. V okviru aktivnosti za izboljšanje likvidnosti je republiški 
sekretar za finance v skladu z zakonskimi pooblastili odložil 
vplačilo tekoče akontacije obveznosti iz dobička za mesec 
marec. S tem ostaja na računih zavezancev 600 mio din. 
Obveznosti za financiranje programov iz republiškega prora- 
čuna bodo realizirane v okviru skupnih sredstev proračuna in 
z zamiki financiranja, kjer je to možno. 

5. Z zakonom o spremembah zakona o zagotavljanju sred- 
stev za skupne družbene potrebe v letu 1990 in o proračunu 

določenih obveznosti iz dohodka za skupne in splošne druž- 
bene potrebe v letu 1989 predlaga Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije znižanje naslednjih prispevnih stopenj iz 
osebnega dohodka: 
- skupne naloge na področju osnovnega izobraževanja 

iz 1,45% na 1,34%; 
- otroško varstvo od 2,51% na 2,32%; 
- socialno skrbstvo iz 0,45% na 0,42%; 
- zdravstveno varstvo iz 11,940 na 10,60%. 

Stopnje prispevkov iz osebnih dohodkov se bodo na repu- 
bliški ravni v globalu znižale za 11%. 

Predlagano znižanje stopenj ne pomeni, da se programi 
družbenih dejavnosti ne bi mogli realizirati ob znižanju infla- 
cije. 

Ob obravnavi ukrepov za razbremenitev gospodarstva je 
Izvršni svet obravnaval tudi delegatsko pobudo za podaljšanje 
roka vplačil prispevkov iz bruto osebnih dohodkov od 3 na 
8 dni. Predlagano znižanje prispevnih stopenj je prilagojeno 
potrebnemu obsegu sredstev za izvajanje sprejetih nalog, 
zato ni mogoče istočasno zamakniti še roka vplačil. More- 
bitne likvidnostne presežke bo Izvršni svet uravnaval z zamiki 
plačil prispevkov iz dobička, kar pa je v mesecu marcu že 
izvedel. 

6. Nadalje Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije pred- 
laga znižanje stopenj prispevkov iz nematerialnih stroškov za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito iz 0,055 
na 0,46% ter za požarno varnost iz 0,0360% na 0,032%. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije predlaga Skupš- 
čini Republike Slovenije, da sprejme tudi znižanje naslednjih 
prispevnih stopenj na področju gospodarske infrastrukture, 
ki se plačujejo iz dobička in iz dohodka: 
- pospeševanje proizvodnje hrane od 1,20% na 1,08% 
- usposabljanje zemljišč za kmetijsko proizvodnjo 
• za pravne osebe od 1,50% na 1,35% 
« za delovne ljudi od 0,60% na 0,54% 
- intervencije v osnovni preskrbi od 0,10% na 0,09% 
- blagovne rezerve od 0,70% na 0,63% 
- vodno gospodarstvo od 2,40% na 2,16% 

- solidarnost na področju 
stanovanjskega gospodarstva od 0,145% na 0,13% 

Efekte razbremenitve dobička ocenjujemo na 132 mio din. 
Hkrati Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije predlaga 

Skupščini Republike Slovenije, da pozove Skupnost pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja Republike Slovenije 
k znižanju njenih stopenj najmanj za 10 %, občinske skupš- 
čine pa k selektivnemu znižanju stopenj iz njihovih pristoj- 
nosti. 

7. Za področje družbenih dejavnosti je potrebno ob raz- 
pravi o razbremenjevanju gospodarstva dosedanjim ugotovi- 
tvam in pobudam o oblikovanju tripartitne pogajalske skupine 
dodati še naslednje ugotovitve Izvršnega sveta. 

V prehodno leto 1990 je bilo zavestno prenešeno zatečeno 
stanje v izvajalskih organizacijah družbenih dejavnosti 
vključno z načrti za leto 1990. V načelu so prenešeni tudi 
finančni načrti za leto 1990 in kriteriji za delitev sredstev, 
zbranih v proračunu za te dejavnosti. 

Zaradi tega je zbiranje sredstev ter upravljanje z njimi še 
vedno prilagojeno tem zatečenim razsežnostim izvajalcev in 
ima vladna politika pretežno nalogo, da zagotavlja pokrivanje 
naraščajočih stroškov pri enakem poslovanju ter sredstva za 
osebne dohodke na zatečeni ravni, vendar v okviru sprejetih 
omejitvenih zakonov na tem področju. Materialni stroški se 
pokrivajo, sumarno gledano, za prve tri mesece zadovoljivo, 
osebni dohodki pa se bližajo začrtani usklajenosti z gospo- 
darstvom tako, da je stanje v globalu videti ugodno. 

To globalno sliko usklajenosti med potrebnimi in zagotov- 
ljenimi sredstvi za družbene dejavnosti pa ruši notranja razpo- 
reditev sredstev med izvajalske organizacije po področjih. Ta 
je zaradi razdrobljenega projektiranja in financiranja izvajal- 
skih organizacij po lokalnih kriterijih postala nevdržna glede 
na uveljavljeno pojmovanje o zahtevnosti dela in njegovi ceni. 
K tej različnosti v ekonomskem položaju delavcev v dejavno- 
stih in med njimi je prispevala še različna poslovnost izvajal- 
skih organizacij. Zaradi tega se danes vedno znova pojavljajo 
protesti iz različnih organizacij, ko delavci izražajo nezado- 
voljstvo zaradi relativno slabšega položaja glede na druge 
delavce v sorodnih organizacijah. 

Pri tem uveljavljajo stališče, da je zatečeno stanje v njihovih 
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izvajalskih organizacijah, njihova sistemizacija, storilnost, 
ekonomičnost in učinkovitost samo po sebi razumljiva 
danost, iz katere izvirajo njihove pravice in terjatve (ne glede 
na doseženo storilnost, ekonomičnost in učinkovitost) do 
družbene skupnosti, ki jo mora le-ta pokrivati na ravni oseb- 
nih dohodkov, ki naj odraža enak ekonomski položaj zaposle- 
nih v teh dejavnostih do zaposlenih v gospodarstvu (ne glede 
na riziko). 

Za uresničevanje takih zahtev bi morali povečati sredstva za 
skupno porabo ponekod tudi za 30% nad obsegom sredstev 
v sprejetem proračunu. Za tako politiko seveda ni sredstev. 
Povečanju zajemanja iz gospodarstva se postavlja nasproti 
enako upravičen interes gospodarstva po razbremenitvi in 
zahteva za povečevanje njegove akumulativne sposobnosti. 

Za podkrepitev enih in drugih interesov se organizirajo 
delavci v sindikatih in ponekod celo s prekinitvami dela izsi- 
ljujejo prerazporeditev sredstev v korist posameznih družbe- 
nih dejavnosti. 

Take okoliščine terjajo proces restrukturiranja izvajalskih 
organizacij, s ciljem povečanja njihove učinkovitosti in raz- 
bremenitve gospodarstva. Sprožen je proces izenačevanja 
neprimernih razlik v ceni delovne sile znotraj in med dejav- 
nostmi, s stopnjevanjem ekonomskega pritiska pa je treba 
priti do sprememb v notranji organizaciji dela, sistemizaciji in 
tehnologiji dela, prilagajanju kapacitet racionalno organizi- 
rane izvajalske mreže, ki nujno vodi k ugotavljanju viškov 
delavcev v izvajalskih organizacijah družbenih dejavnosti. 

Vendar pa upravljafeki sistem kot je organiziran začasno 
v letu 1990 iz izvedbenih in odločevalskih sestavin interesnih 
skupnosti, kljub zaostrovanju ekonomske situacije v gospo- 
darstvu še ni mogel sprožiti kakovostne preobrazbe, ki zah- 
teva večletno prilagajanje. Hkrati niso bili izpolnjeni vsi nujni 
Pogoji, Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije pa jih 
v treh mesecih po uveljavitvi začasnega upravnega sistema 
tudi ni mogel zagotoviti iz objektivnih vzrokov. Brez dvoma je 
to ena od prioritetnih nalog nove vlade, zato smo leto 1990 
opredelili kot prehodno leto. 

Za izvedbo sanacije v družbenih dejavnostih in njihovo 
prilagoditev uvajanju trga je bilo predvideno, da se na ravni 
Skupščine aktualizira razvojna politika, da se opredelijo stra- 
teški razvojni cilji za prihodnje desetletje in da se za njihovo 
uveljavljanje organizirajo za vsa področja sprejete strategije 
ustrezni izvedbeni upravni organi ali agencije ali javna 
Podjetja ipd. 

Skladnost uresničevanja politik na posameznih področjih 
'n njihovo skupno usmerjenost k dviganju kakovosti življenja 
'judi (izboljšanje socialnega položaja, stabilnejša družina, 
čistejše in varnejše okolje, vseobsežna informiranost, itd) naj 
bi zagotovila primerna struktura vlade in dogovor o nadzornih 
funkcijah vladnih resorjev nad številnimi izvajalskimi uprav- 
nimi organi, agencijami in ustanovami. Ta sistem naj bi se 
predvidoma konstituiral s področnimi zakoni in zakonom 
o državni upravi. 

Le tako postavljen sistem družbenega upravljanja je nače- 
loma usposobljen za pogajanja z izvajalci in za uveljavljanje 
take mreže izvajalcev družbenih dejavnosti, ki bo zagotavljala 
večjo storilnost, ekonomičnost in učinkovitost. 

Pri prvih poizkusih vzpostavitve takega sistema se je poka- 
zalo, da so interesi posameznih delov družbene skupnosti 
v Protislovju z razvojnimi interesi celote do take mere, da brez 
Ponovnega demokratičnega preverjanja razvojne politike in 
Ponovnega delegiranja pooblastil bodoči vladi ni mogoče 
nadaljevati sistemske reorganizacije. To dokazujejo neuspehi 
Pri poskusih definiranja nacionalnih programov, pri načrtova- 
nju izvajalskih mrež, pri določanju cene delovne sile itd. 
Spravni organi in Izvršni svet so bili prisiljeni posamično 
razreševati nastalo situacijo z izvajalskimi grupacijami, name- 
sto da bi prišlo do ustreznega hkratnega soočenja vseh izva- 
lalcev med seboj in z materialnimi možnostmi družbe kot 
celote ob upoštavanju v Skupščini sprejetih razvojnih odloči- 
tev. Tudi v bodoče bo potrebno vedno znova soočati interese 
2 materialnimi možnostmi, ker je le na ta način mogoče 
postopno prilagoditi mreže družbenih dejavnosti zahtevam v svet odprtega gospodarskega sveta 
, 8 V kontekstu razpolaganja z ustvarjenim družbenim pro- 
izvodom, njegovim razporejanjem (tudi z vidika razbremenje- 
vanja gospodarstva) sodi tudi projekt konfederacije. 

Skupščina Republike Slovenije je na skupni seji vseh zbo- 

rov dne 8. 3. 1990 sprejela Deklaracijo o urejanju razmerij, ki 
imajo splošen pomen za Republiko Slovenijo. V njej je Skupš- 
čina Republike Slovenije ugotovila, da je zavarovanje suvere- 
nosti slovenskega naroda ter pravic in pristojnosti Republike 
Slovenije za zagotovitev vseh možnosti za lasten razvoj 
možna z ureditvijo njenega konfederalnega položaja v Jugo- 
slaviji, kot sprejemljivi obliki urejanja skupnih interesov in 
odnosov v Jugoslaviji Zadolžila je izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije, da nemudoma začne z delom na organi- 
zaciji strokovnih priprav za izdelavo projekta o vsebini iri 
postopkih predlaganja in uveljavitve te usmeritve. 

Ključnega pomena za izvedbo navedene naloge je pred- 
hodna opredelitev pojma konfederacija. V tej smeri je treba 
opraviti pripravljalna dela: pregled domače in svetovne litera- 
ture, pregled teoretičnih modelov in primerov iz zgodovine, 
pri čemer je treba upoštevati tudi posebni pomen sedanjih 
procesov političnega in ekonomskega povezovanja v Evrop- 
ski skupnosti. Na tej podlagi bo mogoče opredeliti ustavno- 
pravne in vsebinske okvire konfederalizma in konfederalnega 
položaja Republike Slovenije v Jugoslaviji. 

Okvirni pregled pojma konfederacije z vidika teorije in zgo- 
dovine bo pripravila strokovna služba Republiškega komiteja 
za zakonodajo do 31. 3. 1990. 

Vzporedno s to nalogo bodo posamezni republiški resorni 
organi, prav tako do 31. 3.1990, pripravili pregled vprašanj, ki 
jih je treba razjasniti pri izdelavi projekta in na tej podlagi 
pregled možnih strokovnjakov in institucij, ki bi se poleg 
državnih organov vključili v strokovne priprave za izdelavo 
projekta. 

Pri tem, glede na dosedanja teoretična izhodišča in upošte- 
vaje razprave v Sloveniji o konfederalnem položaju Republike 
Slovenije v Jugoslaviji, ugotavljamo, da bo treba priprave na 
projekt usmeriti na naslednja osnovna področja: 

a) ekonomski vidik konfederalizma na tem področju so 
različne možnosti za določitev konfederacije; kot npr: carin- 
ska unija kot minimum; ekonomska unija (svobodno gibanje 
delovne sile, blaga, kapitala, storitev; izenačevanje pogojev 
gospodarjenja in usklajevanje politike na posameznih 
področjih), monetarna unija (oblikovanje valut v konfedera- 
ciji). 

b) vojaški vidik konfederalizma - ali ima vsaka država 
članica svoje oborožene sile in ali poleg tega članice ustano- 
vijo tudi skupne oborožene sile; 

c) mednarodno priznanje konfederacije in njenih članic ter 
s tem v zvezi vprašanja sklepanja mednarodnih pogodb in 
diplomatskih predstavništev. 

Pri nalogi pod a) je treba presoditi tudi materialne možnosti 
republike in oceniti, kaj predstavlja vsaka od možnih oblik za 
odnose v Jugoslaviji kot tudi na zunanjem trgu. V Zavodu 
Republike Slovenije za družbeno planiranje je v teku model- 
sko preračunavanje možnih posledic takih odločitev. Poleg 
strokovnjakov iz republiških upravnih organov bo Izvršni svet 
vključil v to nalogo tudi Narodno banko Slovenije, Službo 
družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji in ustrezne 
znanstvene institucije. 

9. Ne glede na ponavljajoče se zahteve po razbremenjeva- 
nju gospodarstva je prišlo do zmanjševanja neposrednih 
finančnih obremenitev s prispevki za gospodarsko infrastruk- 
turo zaradi inflacije in načina zbiranja teh sredstev v letu 1989. 
Gospodarstvo je tako zbralo s prispevki komaj polovico tistih 
sredstev, za katera se je Skupščina Republike Slovenije odlo- 
čila. Ta trenutna finančna razbremenitev gospodarstva pa ima 
že srednjeročno gledano negativne posledice. Slabo stanje 
gospodarske infrastrukture in zaostajanje v razvoju infra- 
strukture slabšajo pogoje poslovanja in povečujejo stroške 
gospodarstva ter s tem manjšajo njegovo konkurenčno spo- 
sobnost. Nadaljnje zmanjševanje infrastrukturi namenjenih 
razvojnih sredstev bi tako neugodno situacijo še poslabšalo 
in otežilo napore za sanacijo gospodarstva. 

Za razreševanje položaja železniškega gospodarstva se 
predlaga za zagotovitev likvidnosti podaljšanje časa odplačila 
kreditov LB - GB v višino 316,3 mio din in zagotovitev premo- 
stitvenih sredstev s strani sklada skupnih rezerv. Izgubo 
Železniškega gospodarstva Ljubljana v letu 1989 je potrebno 
pokriti s sredstvi proračuna, s prispevkom gospodarstva po 
stopnji 2.4% od osnove iz leta 1989, s sredstvi sklada skupnih 
rezerv in s sredstvi, ki se zbirajo za prestrukturiranje gospo- 
darstva. 
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Za odpravo predvidenega izpada prihodka v prvem polletju 
letošnjega leta, ki bo po ocenah elektrogospodarstva Slove- 
nije (EPS) nastala zaradi maksimiranja cen električne ener- 
gije, bo Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije v EPS 
interveniral s finančnimi sredstvi, zbranimi na osnovi zakona 
o zadolžitvi republike doma in v tujini tako, da jih bo vložil 
v EPS na osnovi sanacijskega programa za odplačilo kratko- 
ročnih kreditov rudarskih DO in za obratna sredstva EPS. 
Hkrati Republiški komite za energetiko predlagala Izvršnemu 
svetu Skupščine Republike Slovenije za prihodnjo sejo 
v obravnavo in sprejem odlok o podaljšanju višje tarifne 
sezone v poletnem času. Jugel je enako zahtevo naslovil na 
pristojne zvezne organe. Učinek predlaganega odloka bo ob 
nespremenjenih cenah električne energije znašal 1,1 mlrd 
din; 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je 7. 3 1990 
obvestil Zvezni izvršni svet o likvidnostni problematiki EPS in 
mu predlagal ukrepe na področju cenovne politike električne 
energije, vključno s tem, da Republika Slovenije samostojno 
oblikuje cene električne energije. V kolikor Zvezni izvršni svet 
ne bo zagotovil s cenovno politiko ali kako drugače, nemote- 
nega poslovanja EPS, bo Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije prisiljen ukrepati sam. 

10. Na osnovi sprejetega zakona o izdaji obveznic Repu- 
blike Slovenije (Uradni list SRS, št. 5/90) je pripravljena 
odredba Republiškega sekretariata za finance o načinu izda- 
janja, rokih za vplačilo, besedilu, obliki in o izplačilu obveznic 
Republike Slovenije kot podzakonskem aktu, katerega izdaja 
je predvidena v zakonu o izdaji obveznic Republike Slovenije. 
V uredbi je med drugim določeno, da se obveznice vplačujejo 
od 1. maja do 30. junija 1990. Na podlagi dogovorov z ban- 
kami kot komisionarji v poslu izdaie republiških obveznic 
ocenjujemo, da bodo sredstva, zbrana z izdajo obveznic, 
razpoložljiva v predvidenem terminu. 

11. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je prevzel 
na zasedanju 7. 2.1990 ob sprejemanju zakonov o kriterijih za 
usmerjanje sredstev za prestrukturiranje gospodarstva 
obvezo, da bo predložil zakonske rešitve za ustanovitev 
posebne finančno-razvojne institucije. S tem namenom 
Skupščini predlaga v sprejem zakon o ustanovitvi Agencije 
republike Slovenije za spodbujanje prestrukturiranja in 

gospodarskega razvoja in zakon o ustanovitvi razvojnega 
sklada. 

Razvojni sklad se ukvarja z investiranjem v vrednostne 
papirje in finančno podpira projekte prestrukturiranja v pri- 
meru, če so komercialno zanimivi kot tudi v tista podjetja, kjer 
republika intervenira zaradi podkapitaliziranosti organizacij, 
ki imajo v osnovi dobre programe, s čimer bi preprečili 
verižno reakcijo stečajev. Agencija bo svetovalna organiza- 
cija, ustanovljena kot specializirana organizacija republike. 
Zagotavljala bo učinkovitost procesa prestrukturiranja z upo- 
rabo modernih tehnik in možnosti, ki jih dopušča zakonodaja 
(prodaja podjetij in njihovih delov, razdružitev podjetij na 
manjše enote, skupna vlaganja, konverzija kreditov v trajni 
kapital, reševanje problemov tehnoloških in ekonomskih pre- 
sežkov zaposlenih). 

Oba zakona bosta Skupščini predložena 28. 3. 1990. 
12. K predlogu za izdajo zakona o razvojnem zaposlitve- 

nem skladu s predlogom zakona, ki ga je Skupščini posredo- 
val Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije na zasedanju 
Skupščine 7. 3. 1990, je Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije oblikoval svoje mnenje, ki ga bo predložil Zborom 
Skupščine 28. 3. 1990. Izvršni svet je ob upoštevanju rešitev 
v predlogu za izdajo zakona o zaposlovanju, zavarovanju in 
drugih pravicah za primer brezposelnosti predvidel možnosti 
uporabe vrste aktivnih ukrepov na področju zaposlovanja, 
z zakonom o kriterijih za prestrukturiranje gospodarstva 
(Uradni list SRS, št. 5/90) in zakonom o ustanovitvi agencije in 
zakonom o ustanovitvi razvojnega sklada pa izoblikoval insti- 
tucionalne pogoje za izvajanje aktivne zaposlitvene politike za 
odpiranje delovnih mest ter zato ni potrebno oblikovanje 
razvojno zaposlitvenega sklada. 

13. Za omilitev položaja izvoznega gospodarstva Zvezni 
izvršni svet proučuje še naslednje ukrepe: 

- povečanje limita za devizno zadolževanje bank oziroma 
izvoznikov na račun deviznih depozitov s 150 na 600 mio USD 
z istočasno benificirano obrestno mero za izvoznike; 

- nadaljnje zmanjšanje uvoznih dajatev, posebej za 
izvozno proizvodnjo ob istočasni opredelitvi zaščitne politike; 

- uvedbo posebnih stimulacij za aktivne izvoznike. Repu- 
bliške stimulacije izvoznikov ob sedanjem načinu razpolaga- 
nja z devizami po mnenju Izvršnega sveta ni racionalna reši- 
tev, ker pomeni zgolj dodatno prelivanje sredstev. 
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TABELA 1.: 

ZAVOD SR SLOVENIJE ZA 
DRU2BENO PLANIRANJE 

Sektor za socialni razvoj 

REALIZACIJA PRISPEVKOV SIS IZ DROENE6A IN ZASEBNEGA SEKTORJA V LETU 1989 

- v *ilijonih din 

Realizacija 
i-m i-xii 
1988 1989 

Indeks Realizacija 
I-X11 1989 XII 1989 

l-XII 1988 

Indeks Indeks Indeks 
XII 1989 XII 1989 pop.I-XII 89 

XI 1989 pop. 1988 pop. 1988 

I. PRISPEVKI IZ BOD 

Otroško varstvo-občina 
Otroško varstvo-republika 
Občinske izobraževalne skupnosti 
Kulturna skupnost Slovenije 
Obdinske kulturne skupnosti 
TKS Slovenije 
Obdinske TKS 
Socia'no skrbstvo 
Zdravstveno varstvo 
Zveza skupnosti za zaposlovanje 
SKUPAJ IZ BOD 

II. PRISPEVKI IZ DOHODKA 

Zdravstveno varstvo 
Obd. skupnosti za zaposlovanje 
Izobraževalna skupnost Slovenije 
Raziskovalna skupnost Slovenije 
Obdinske raziskovalne skupnosti 
Kulturna skupnost Slovenije 
TKS Slovenije 
SKUPAJ IZ DOHODKA 

ni. SKUPAJ IZ BOD IN DOH 

> Zdravstvo skupaj 
Zaposlovanje skupaj 
KSS skupaj 
TKSS skupaj 

SPIZ 
- iz BOD 
~ iz dohodka 

SKUPNA PORABA SKUPAJ 
" iz BOD 

iz dohodka 

265,905 
154,974 
554,569 

83,093 
80,124 

3,953 
43,103 
97,655 

954,770 
28,662 

,266,809 

108,384 
17,522 

366,692 
220,699 

9,208 

722,504 

4,191,422 
2,328,408 
9,251,998 

2,641 
1,227,740 

78 
759,653 

1,532,062 
17,806,275 

985,674 
38,085,951 

1,088,775 
241,812 

6,391,202 
2,979,028 

135,856 
2,309,256 

90,086 
13,236,015 

1,063,154 
46,184 
83,093 
3,953 

2,186,157 
2,122,895 

63,263 

18,895,050 
1,227,486 
2,311,897 

90,164 

35,700,728 
29,848,893 
5,851,835 

1,576.3 
1,502.5 
1,668.3 

3.2 
1.532.3 

2.0 
1.762.4 
1,568.8 
1,865.0 
3,439.0 
1,680.2 

1,004.6 
1,380.1 
1,742.9 
1,349.8 
1,475.4 

1,832.0 

1,497,273 
811,363 

3,364,643 
607 

438,450 
14 

274,948 
551,553 

6,381,268 
370,071 

13,690,190 

332,128 
62,471 

2,144,703 
809,041 
37,898 

631,701 
49,956 

4,067,898 

2,989,313 51,321,966 1,716.8 17,758,0 

5,175,470 87,022,694 
4,389,704 67,934,844 

785,766 19,087,850 

1,777.3 
2,657.8 
2.782.3 
2,280.7 

1,633.0 
1.406.0 
9.250.1 

1.681.4 
1,547.6 
2.429.2 

6,713,396 
432,542 
632,308 
49,970 

12,740,673 
10,429,708 
2,310,965 

30,498,761 
24,119,898 
6,378,863 

189.4 
186.5 
193.2 
261.6 
194.3 
200.0 
190.7 
193.0 
187.4 
183.2 
189.4 

152.8 
138.9 
192.0 
142.2 
145.7 
142.1 
478.6 
167.5 

183.9 

185.3 
175.1 
142.2 
478.4 

185.3 
187.7 
175.4 

184.5 
188.6 
170.2 

6,757.0 
6,282.6 
7,280.6 

8.8 
6,566.6 

4.2 
7,654.6 
6,777.6 
8,020.3 

15,493.9 
7,247.3 

3,677.2 
4,278.5 
7,018.5 
4,399.0 
4,939.0 

6,756.3 

7,128.6 

7.577.5 
11,238.9 
9.131.6 

15,167.7 

6.993.5 
5.895.6 

43,835.6 

7.071.5 
6.593.6 
9,741.6 

1,576.3 
1,502.5 
1,668.3 

3.2 
1.532.3 

2.0 
1.762.4 
1,568.8 
1,865.0 
3,439.0 
1,680.2 

1,004.6 
1,380.1 
1,742.9 
1,349.8 
1,475.4 

1,832.0 

1,716.8 

1,777.3 
2,657.8 
2.782.3 
2,280.7 

1,633.0 
1.406.0 
9.250.1 

1.681.4 
1,547.6 
2.429.2 

Cene na drobno v SRS 1,406.0 155.9 5,276.2 1,406.0 
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Tabela 2/1 

ZAVOD SR SLOVENIJE ZA DRUŽBENO PLANIRANJE 
Sektor za socialni razvoj 

DRUŽBENE DEJAVNOSTI - REALIZACIJA PRISPEVKOV V LETU 1990 
- v tisoč din 

Realizacija Indeks Realizacija Indeks Indeks Indeks 
I-II I-II I-II 1990 II 1990 II 1990 II 1990 pop.I-II 90 
1949 1990     

I-II 1989 I 1990 pop. 1989 pop. 1989 

I. PRISPEVKI IZ BOD 
1. Otroiko varstvo 13,336 576,396 4V322.2 309,827 116.2 570.2 530.4 

- občinski prispevek 8,591 264,091 3,074.1 142.345 116.9 407.5 378.0 
- republiški prispevek ") 4,745 312,305 6,581.8 167,482 115.6 863.2 804.8 

2. IzobraŽevanje 16,950 871,333 5,140.7 475,188 120.0 616.3 565.1 
- občinski prispevek 16,950 696,859 4,111.3 373,717 115.7 484.7 451.9 
- republiiki prispevek »») 0 174,474 101,471 139.0 

. Kultura 2,499 95,488 3,820.6 51,788 118.5 506.2 466.7 
- občinski prispevek 2,499 95,488 3,820.6 51,788 118.5 506.2 466.7 

4. Telesna kultura 1,317 65,983 5,011.2 35,595 117.1 562.3 521.2 
- občinski prispevek 1,317 65,983 5,011.2 35,595 117.1 562.3 521.2 

5. Socialno skrbstvo 3,025 133,283' 4,406.3 74,086 125.2 580.3 522.0 
- občinski prispevek 3,025 79,328 2,622.6 42,768 117.0 335.0 310.7 
- republiiki prispevek "") 0 53,955 31,318 138.3 

6. Zdravstvo 32,176 1,531,905 4,761.0 825,866 117.0 556.6 516.2 
- občinski prispevek 32,176 88,975 276.5 42,034 89.5 28.3 30.0 
- republiški prispevek *') 0 1,442,930 783,832 118.9 

7. Zaposlovanje 1,043 64,961 6,230.7 34,749 115.0 423.0 395.4 
- republiiki prispevek 1,043 64,961 6,230.7 34,749 115.0 423.0 395.4 

SKUPAJ IZ BOD ' 70,345 3,339,349 4,747.1 1,807,099 117.9 569.4 526.1 

II. PRISPEVKI IZ DOBIČKA 
1. Izobraževanje 6,406 473,168 7,386.7 247,288 109.5 464.3 444.2 

- republiiki prispevek 6,406 473,168 7,386.7 247,288 109.5 464.3 444.2 
2. Kultura 1,930 175,486 9,091.6 91,807 109.7 476.5 455.4 

- republiiki prispevek *") 1,930 175,486 9,091.6 91,807 109.7 476.5 455.4 
5. Telesna kultura 50 12,657 25,364.7 6,611 109.3 879.9 842.3 

- republiiki prispevek 50 12,657 25,364.7 6,611 109.3 879.9 842.3 
4. Zdravstvo 1,179 80,326 6,810.8 42,043 109.8 463.4 442.7 

- republiiki prispevek *) 1,179 80,326 6,810.8 42,043 109.8' 463.4 442.7 
5. Zaposlovanje 352 74,480 21,171.1 39,329 111.9 1,951.7 1,848.0 

- republiiki prispevek ') 352 74,480 21,171.1 39,329 111.9 1,951.7 1,848.0 
6. Raziskovanje 3,877 256,484 6,616.2 137,365 115.3 529.2 494.0 

- občinski prispevek 164 21,492 13,073.0 14,260 197.2 1,259.6 949.2 
- republiiki prispevek 3,712 234,992 6,330.3 123,105 110.0 495.9 473.3 

SKURAJ IZ DOBIČKA 13,794 1,072,601 7,776.1 564,443 111.1 511.6 486.1 

DRUŽBENE DEJAVNOSTI SKUPAJ 84,139 4,411,950 5,243.7 2,371,542 116.2 554.5 515.8 

SPIZ 
- iz BOD 
- iz dobička 

71,868 
'66,641 

5,227 

2,982,694 
2,359,317 

623,377 

4.150.2 
3.540.3 

11,925.6 

1,593,760 
1,272,011 

321,749 

114.7 
117.0 
106.7 

535.7 
511.4 
659.8 

501.3 
474.3 
639.2 

SKUPAJ 
- iz BOD 
• iz dobička 

156,007 
136,986 
19,021 

7,394,644 
5,698,666 
1,695,978 

4,739.9 
4,160.0 
8,916.4 

3,965,302 
3,079,110 

886,192 

115.6 
117.5 
109.4 

546.8 
543.9 
557.0 

509.8 
503.3 
533.0 

) V letu 1989 Je bil prispevek iz dobička občinski vir. 
") V letu 1990 je republika prevzela del prograaov, ki so se v letu 1989 financirali na nivoju občin (v zdravstvu okoli 97 X 

občinskega prograia, v izobraŽevanju 12 t, v kulturi 39 t, pri otroike* varstvu 32 X in pri socialne« skrbstvu 37 X), zato 
podatki iz leta 1990 niso priierljivi s podatki za leto 1989. 
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TABELA 2/2 

!'V00 SR SLOVENIJE ZA DRUŽBENO PLANIRANJE 

DRUŽBENE DEJAVNOSTI - REALIZACIJA PRISPEVKOV V LETU 1990 
- v tisoč din 

Realizacija 
I-II I-II 
1989 1990 

Indeks 
I-II 1990 

I-II 1989 

Realizacija 
II 1990 

Indeks 
II 1990 

I 1990 

Indeks 
II 1990 

Indeks 
pop.I-II 90 

pop. 1989 pop. 1989 

2. 

J. 

PrISPEVKI po dejavnostih 
'• Otroiko varstvo 13,336 

• občina 8,591 
" republika 4,745 
Izobraževanje 23,355 

- občina 16,950 
republika 6,406 

Kultura 4,430 
" občina 2,499 
" republika 1,930 

*• dlesna kultura 1,367 
" ol)iina 1,317 
■ republika 50 

■ Socialno skrbstvo 3,025 
" občina 3,025 

republika 
'■ Zdravstvo 33,356 
' ot>čina 32,176 
"republika 1,179 

• Zaposlovanje 1,394 
" republika 1,394 

8- Raziskovanje 3,877 
" občina 164 
• republika 3,712 

5AJ 0BCINA 64,722 
« REPUBLIKA 19,417 

up« DRUŽBENE DEJAVNOSTI 84,139 

576,396 
264,091 
312,305 

1,344,501 
696,859 
647,642 
270,974 
95,488 

175,486 
78,640 
65,983 
12,657 

133,283 
79,328 
53,955 

1,612,231 
88,975 

1,523,256 
139,441 
139,441 
256,484 
21,492 

234,992 

1,312,216 
3,099,734 
4,411,950 

4.322.2 
3.074.1 
6,581.8 
5,756.7 
4.111.3 

10,110.4 
6.117.5 
3.820.6 
9,091.6 
5.754.4 
5.011.2 

25,364.7 
4.406.3 
2.622.6 

4.833.4 
276.5 

129,155.2 
10,000.1 
10,000.1 
6.616.2 

13,073.0 
6.330.3 

2.027.5 
15,964.2 
5.243.7 

309,827 
142,345 
167,482 
722,476 
373,717 
348,759 
143,595 
51,788 
91,807 
42,206 
35,595 
6,611 

74,086 
42,768 
31,318 

867,909 
42,034 

825,875 
74,078 
74,078 

137,365 
14,260 

123,105 

702,507 
1,669,035 
2,371,542 

116.2 
116.9 
115.6 
116.1 
115.7 
116.7 
112.7 
118.5 
109.7 
115.8 
117.1 
109.3 
125.2 
117.0 
138.3 
116.6 
89.5 

118.4 
113.3 
113.3 
115.3 
197.2 
110.0 

115.2 
116.7 
116.2 

570.2 
407.5 
863.2 
554.2 
484.7 
654.8 
486.8 
506.2 
476.5 
596.0 
562.3 
879.9 
580.3 
335.0 

551.2 
28.3 

9,102.4 
724.2 
724.2 
529.2 

1,259.6 
495.9 

241.5 
1,220.0 

554.5 

530.4 
378.0 
804.8 
515.7 
451.9 
608.0 
459.3 
466.7 
455.4 
555.2 
521.2 
842.3 
522.0 
310.7 

512.0 
30.0 

8,394.3 
681.6 
681.6 
494.0 
949.2 
473.3 

225.6 
1,132.9 

515.8 
cen« n« drobno v SRS" 3,371.9 109.7 588.4 562.4 

TABELA 3 

Projekcija potrebnih sredstev družbenih dejavnosti na 
občinskem nivoju skupaj - leto 1990 

republiškem in 

- v tisoč din 

Kumulat i vno Mesečno 

Januar 
Februar 
Marec 
Apr i 1 
Maj 
Juni j 
Julij 
Avgust 
September 
Oktober 
November 
December 

1 ,692 
1 ,761 
1 ,761 
1 ,761 
1 ,761 
1 ,761 
1 ,761 
1 ,761 
1 ,761 
1 ,761 
1 ,761 
1 ,761 

,409 
,306 
,306 
,306 
,306 
,306 
,306 
,306 
,306 
,306 
,306 
,306 

1 ,692 
3,453 
5,215 
6,976 
8, 737 

10,498 
12,260 
14,021 
15,782 
17,544 
19,305 
21,066 

,409 
,715 
, 020 
,326 
,632 
,938 
,244 
,549 
,855 
, 161 
, 467 
,772 
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PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV SIS MATERIALNE PROIZVODNJE PO MESECIH IN DEKADAH 

Mesec železnica ceste voda stanovanja blagovne rezerve interv. 
prihodki odhodki prihodki odhodki prihodki odhodki prihodki odhodki prihodki odhodki prihod111 

4.4 Januar 1990 124,8 150,0 208,4 211,0 49,1 31,1 14,0 6,0 37,6 31,0 
1. 1.-11. 1. 
12. 1.-21. 1 
22. 1.-31. 1. 
Februar 1990 

32.6 
63.7 
28,5 

173,0 

0,0 
115,0 
35,0 

170,0 

56,0 
123,4 
29,0 

208,9 

2,0 
134,0 
75,0 

331,0 

1,4 
7,4 

40,3 
57,8 

0,0 
6,5 

24,6 
36,2 

0,4 
7,9 
5,7 

13,2 

0,0 
0,0 
6,0 
5,6 

3,8 
31,7 

2,1 
37,4 

0,0 
14,0 
17,0 
30,7 

1. 2.-11. 2. 
12. 2.-20. 2. 
21. 2.-28. 2. 
Marec 1990 
1. 3.-11. 3. 

30,2 
137,5 

5,3 
3,5 
3,5 

0,0 
130,0 
40,0 

0,0 

69,9 
63,2 
75,8 
52,4 

0,0 52,4 

146,0 
25,0 

160,0 
40,0 
40,0 

1,9 
1,6 

54,3 
3,4 
3,4 

0,0 
24,4 
11,8 
16,8 
16,8 

2,3 
5,6 
5.3 
2.4 
2,4 

0,0 
0,0 
5,6 
0,0 

~ocT 

0,3 
35,7 

1,4 
2,6 
2,6 

0,0 
30,0 

0,7 
0,0 
oxT 

PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV SIS DRUŽBENIH DEJAVNOSTI PO MESECIH 

Mesec 

Januar 1990 

zdravstvo raziskov. dejav. izobraževanje kultura 

733,4 476,8 112,2 76,0 315,8 220,0 90,7 
prihodki odhodki prihodki odhodki prihodki odhodki prihodki odhodki prihod^ 

53,0 
1. 1.-11. 1. 
12. 1.-21. 1 
22. 1.-31. 1. 
Februar 1990 

36,6 
383,4 
313,4 
819,4 

48,0 
290,0 
138,8 
796,2 

0,0 
3,7 

108,5 
122,9 

0,0 
6,0 

70,0 
167,0 

11,3 
52,5 

252,0 
342,9 

0,0 
0,0 

220,0 
264,6 

7,6 
1,8 

81,3 
91,7 

0,0 
9,0 

44,0 
76,8 

1. 2.-11. 2. 
12. 2.-20. 2. 
21 2.-28. 2. 
Marec 1990 

174,6 
337,0 
307,8 
404,5 

328,1 
368,1 
100,0 
680,0 

4,3 
3,5 

115,1 
7,2 

25,0 
40,0 

102,0 
60,0 

1. 3.-11. 3. 
12. 3.-19. 3. 

201,3 
203,2 

430,0 
250,2 

3,9 
3,3 

29,1 
48,1 

265,7 
63,1 

0,0 
60,0 

24,6 
0,0 

240,0 
70,3 

3.2 
2,5 

86,0 
5.3 

0,0 
0,0 

76,8 
10,0 

31,6 
31,5 

39,3 
31,0 

2,9 
2,4 

0,0 
10,0 
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TABELA 4 

Preskrbi 
odhodki 

proizv. hrane kmetij, zemljiš. požar, varnost nafta in plin rudarske raziskave skupaj 
prihodki odhodki prihodki odhodki prihodki odhodki prihodki odhodki prihodki odhodki prihodki odhodki 

2,5 
~čmT 
0,0 
2,5 
6,5 

58,0 56,1 1,0 0,0 2,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 499,8 487,9 
31,1 
23,8 

3,1 
63,7 

0,0 
28,1 
28,0 
47,8 

0,0 
0,1 
0,9 

29,9 

0,0 
0,0 
0,0 

51,2 

0,0 
1,5 
1,0 
3,0 

0,0 
0,0 
0,2 
0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

125.8 
263,1 
110.9 
592,3 

2,0 
297,6 
188,3 
679,2 

2,0 
4,5 
0,0 
0,0 
0,0 

0,7 
60,6 

2.4 
4.5 

0,0 
47.8 

0,0 
51.9 

0,2 
27,9 

1,8 
1,2 

0,0 
25,6 
25,6 
25,6 

0,5 
1,3 
1,2 
0,6 

0,0 
0,0 
0,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

106,0 
338,5 
147,8 

70,9 

148,0 
287,3 
243,9 
134,3 

4,5 51,9 1,2 25,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,9 134,3 

TABELA 5 

kultura 

odhodki 
2,1 

otroško varstvo socialno skrbstvo zaposlovanje štipendije skupaj 
prihodki odhodki prihodki odhodki prihodki odhodki prihodki odhodki prihodki 

157,6 102,0 26,9 19,9 77,4 28,4 53,4 22,5 1573,4 
odhodki 
1000,7 

0,0 
0,0 
2.1 
2.2 
0,0 
0,0 
2,2 
0.0 
0,0~ 
0,0 

16,1 
81,4 
60,1 

167,1 
36,7 
71,3 
59.1 
83,9 
41.2 
42,7 

0,0 
50,0 
52,0 

124,0 
22,0 
80,0 
22.0 

103,7 
65.1 
38,6 

1,8 
14,7 
10,4 
29,4 

6T3~ 
12,4 
10,7 
14,7 
7,2 
7,5 

0,9 
9,0 

10,0 
25,5 

4,0 
21,5 

0,0 
21,3 

0,0 
21,3 

1,0 
29,1 
47,3 
77,6 
12,3 
16.1 
49.2 
19,5 
9.7 
9.8 

0,0 
4,4 

24,0 
94,5 
17,5 
3,7 

73,3 
39,0 
37,0 

2,0 

5.4 
22,3 
25,7 
32,3 

7,2 
14,6 
10,5 
17,1 
A6~ 
9.5 

0,0 
0,0 

22,5 
53,0 

0,0 
0,0 

53,0 
0,0 
0,0 
0,0 

79,8 
589,0 
904,6 

1689,9 
273,9 
505,6 
910.4 
615.5 
305,5 
310,0 

48,9 
368,4 
583,4 

1603,8 
421.2 
513.3 
669,3 
984.3 
571.4 
412,9 

?0-- 

SS-L 

130 

t 
11S 

13/0 3/10 

145 9 
104.4 

37. 3 

D.puljB.. 3fav.nl« 
... d rut pfan tanj« 

160 - 
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INFORMACIJA 

o projektu »Eksperimentalne občine« 

Delovno skupino za pripravo izhodišč zakona o ekspe- 
rimentalni občini in spremljanje uresničevanja projekta 
Eksperimentalna občina je v mesecu marcu letos usta- 
novil Odbor Zbora občin za družbenopolitični sistem. 
Informacijo, ki jo tokrat objavljamo,je delovna skupina 
potrdila na svoji drugi seji, 22. marca 1990. 

Skladno z njenimi zadolžitvami z informacijo seznanja 
Zbor občin še pred iztekom mandata. S svojim delom bo 
delovna skupina nadaljevala in v aprilu pripravila izho- 
dišča za zakon o eksperimentalni občini, ki naj bi ga, na 

podlagi amandmaja LXX k ustavi Republike Slovenije, 
sprejela nova Skupščina Republike Slovenije. 

Delovna skupina proučuje celotno reformo komunal- 
nega sistema ter tako pripravlja tudi svoj prispevek za 
novo ustavo in zakonodajo Republike Slovenije, prav 
tako pa tudi za pomoč pri oblikovanju statutov in dru- 
gega občinam v bodočem sistemu lokalne samouprave. 

Objavljamo pa tudi Listino Evropskega sveta o lokalni 
samoupravi, ki naj bi jo v kratkem sprejela tudi SFRJ. 

1. V pripravah na novo ustavo je potrebno temeljito analizi- 
rati sedanji položaj lokalnih skupnosti - krajevnih skupnosti, 
občin in mesta - da bi bile dovolj proučene dosedanje izkuš- 
nje in s tem pripravljena tudi empirična podlaga za novo 
koncepcijo lokalne samuprave pri nas. Po občem mnenju je 
sedanja koncepcija občine (velja pa ta ugotovitev tudi za KS) 
neustrezna in lahko postane zaviralni element v izvajanju 
družbenogospodarske reforme, ki so jo prinesli ustavni 
amandmaji k ustavi SFRJ in še veliko temeljitejše UA k ustavi 
SRS. Sprejeti ustavni amandmaji so glede sprememb občine 
in KS skromni, čeprav pa se njihov položaj bistveno 
(posredno) spreminja zaradi sprememb na družbenoekonom- 
skem položaju kot so pluralizem lastnin, podjetništvo, sploh 
nov odnos ddružbenopolitičnih skupnosti do gospodarstva 
idr,, kakor tudi sprememb na področju političnega sistema 
kot je uvedba političnega pluralizma večstrankarskega tipa, 
de facto ukinitev delegatskega sistema, ukinitev samouprav- 
nih interesnih skupnosti idr. 

Poznavalci trdijo, da imamo v Jugoslaviji dva modela 
komune, ki se popolnoma razlikujeta - teoretični model 
komune kot idealne skupnosti, ki temelji na idealnih predpo- 
stavkah, ki pa niso uresničljive v sedanjem času in se tudi ne 
uresničujejo, ter model komuna v praksi, ki ima zelo malo 
skupnega s teoretično koncepcijo komune in njenim ustav- 
nim modelom.2 Zavzemajo se za izdelavo novega modela 
komunalnega sistema, ki bo v skladu s spremembami v eko- 
nomskem sistemu. Sicer bo obstoječi model komune postal 
zavora za uveljavljanje novega gospodarskega sistema.3 

Čeprav obstajajo stališča, da je sedanja koncepcija komune 
v temeljnih načelih ustave bila odlično zastavljena4, drugi 
opozarjajo, da je ta koncepcija v nekaterih svojih delih bila 
celo utopična.5 

V zadnjem času so se intenzivirala znanstvena in strokovna 
prizadevanja - analize, raziskave, razprave na družbenih sve- 
tih za vprašanja družbene ureditve v republiki in federaciji 
- za pripravo nove koncepcije občine oziroma lokalne samou- 
prave.6 

Prav tako je treba omeniti tudi trende v svetu, ki kažejo na 
krepitev lokalne samouprave, decentralizacijo upravljanja, 
krepitev lokalne demokracije in izboljševanje učinkovitosti 
dela lokalnih služb.7 Tudi na vzhodu se zavzemajo za vrnitev 
k avtentični samoupravi mest in občin, kar je po njihovem 
mnenju pomemben korak k demokraciji.8 

V Strassbourgu je bila leta 1985 sprejeta Evropska listina 
o lokalni samoupravi, ki v preambuli ugotavlja, da je varovanje 
in ponovna krepitev lokalne samouprave v različnih državah 
Evrope pomemben prispevek k izgradnji Evrope, zasnovani 
na principih demokracije in decentralizacije oblasti. 

Pravica občanov, da sodelujejo v odločanju o javnih zade- 
vah je demokratični princip, ki je prisoten v vseh državah 
članicah Evropskega sveta. Listino Evropskega sveta so pod- 
pisale Avstrija, Belgija, Ciper, Danska, Francija, ZRN, Grčija, 
Islandija, Italija, Liechtenstein, Luksemburg, Nizozemska, 
Portugalska, Španija, Švedska in Turčija. Stalna konferenca 

mest in občin Jugoslavije bo v kratkem predlagala, da listin" 
podpiše tudi Jugoslavija 9). 

2. Potrebujemo novo koncepcijo občine. Sedanja zamis®' 
temelji na družbenolastninskem temeljnem proizvodne"1 

odnosu, na oblasti in samoupravljanju delavskega razreda i'1 
vseh delovnih ljudi in občanov, koncepciji združenega del8; 
vodilni vlogi ZK, delegatskem sistemu, na združevanju oblast' 
in samoupravljanja v skupščini občine, na praviloma enakih 
pravicah in dolžnostih, na TOZD, KS, SIS in DPO idr. 

Amandmaji k ustavi SFRJ (november 1988) in k ustavi SP 
Slovenije (sept. 1989, marec 1990) bistveno posegajo v pol°" 
žaj in pristojnosti občin in posebnih družbenopolitičnih skup' 
nosti. Uvedli so lastninski pluralizem, politični pluralizem 
strankarskega tipa, odpravili ideološko vsebino temeljni 
načel in izenačili položaj vseh političnih in drugih organizacij 
ki delujejo v skladu z ustavo 10), državljan postane temelj"' 
subjekt urejanja družbenih odnosov idr. Vse to terja nov" 
koncepcijo komunalnega sistema, ki bo ustrezala spremenje' 
nim družbenim razmeram in spremembam v ustavne"1 

sistemu. Prevladuje mnenje, da bo treba izgraditi siste"1 

lokalne samouprave z občino kot njeno osnovno obliko 11): 
V njej naj bi ljudje demokratično odločali o svojih neposred" 

nih interesih (kot so varstvo okolja, komunala, socialno vaf; 
stvo in skrbstvo, urejanje in gospodarjenje s prostorom) Prl 

čemer naj bi poleg odločanja v skupščini (svetu) širše uporab' 
Ijali tudi takoimenovani politični referendum. Občina naj bi s® 
torej ukvarjala z lokalnimi problemi, kar bo postavilo P°d 

vprašaj tudi sedanjo mrežo lokalnih skupnosti in še zlasti tud' 
razjasnitev odnosa med občino in krajevno skupnosti" 
Občine naj bi same opredelile krog svojih dejavnosti in imel3 

lasten vir dohodka 35). 
3. V SR Sloveniji |e prišlo do zamisli o eksperimentalni'1 

občinah, v katerih bi v določenem obdobju opravljali preizkuS 

določenih različič v delovanju in organiziranju občin, ki s® 
razlikujejo po velikosti, tipu, razvitosti in drugih značilnost^: 
Ti preizkusi bodo spremljani po znanstveni in strokovni p'3'1 

in naj bi dali tudi empiričen prispevek za oblikovanje nov® 
ustavne koncepcije očine oziroma lokalne samouprave. 
Pobude za predhodne preizkuse nekaterih novih rešit® 
s področja družbenoekonomske ureditve in političnega 
sistema v podjetjih, drugih organizacijah in skupnostih te 
družbenopolitičnih skupnostih so imele za cilj, da se p'e 

globalno reformo - na primer komunalnega siste"1® 
- v izbranih organizacijah in skupnostih preizkusijo takš" 
rešitve, ki upoševajo specifične razmere v njih. Kar se tip 
občin, naj bi s takšnimi predhodnimi preizkusi odpravili seg 
njo enomodelno občino oziroma v izbranih občinah, ki ®.. 

«4 
med seboj razlikujejo po različnih pokazateljih, vzposta 
takšen vsebinski in organizacijski model, ki bi upošte' 
lokalne razmere. , 
Amandma LXX k Ustavi Republike Slovenije je določil, " 
Skupščina Socialistične republike Slovenije lahko z zakono" 
uredi prehodni preizkus predlaganih in novih rešitev, dol°c 

način uresničevanja takega preizkusa, organizacije in sk^P 
nosti, v katerih poteka ter nadzor nad izvajanjem zakon3: 
Zakona v tem mandatnem obdobju ni bilo mogoče pripravl 
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zaradi časovne stiske in ker njegova priprava teqa temeljito 
Popravo strokovne podlage za preizkuse. Interes zanje so 
zaenkrat izkazale občine 13), zato se je uveljavilo poimenova- 
P'e zakon o eksperimentalnih občinah'. Za njegovo pripravo 
j? °dbor za družbenopolitični sistem Zbora občin Skupščine 
Republike Slovenije imenoval posebno delovno skupino, ki 
oh!^',ud' spremljala uresničevanje projekta Eksperimentalna občina. 14) Delovna skupina je z delom že začela, se seznanila 
Razpoložljivim gradivom in določila način svojega dela. 
^akon, 15) ki bo urejal predhodne preizkuse novih rešitev, 
j?0ra omogočiti tudi eksperimentiranje' v izbranih krajevnih 
Kupnostj ,ja (jj Kg tudi vrnili občanom' in vrnili državi tiste 
Ur|kcije, ki jih mora sama opravljati - naprimer na področju 
ludske obrambe. 
Cilji tega zahtevnega projekta so: 
. ~ določitev pristnih (lokalnih) potreb ljudi v posameznih 
'P'n lokalnih skupnosti (zavzemanje za večtipskost občin); 

lii »i c*err,c)kratizacija odločanja v občini - povečanje vpliva ludi z veej0 uporabo političnega in drugih referendumov, 
arfimiacija zborov voilcev, razširjanje možnosti uveljavlja- la neposredne inovativnosti in iniciativnosti ljudi; 

racionalizacija, učinkovitost, ekonomičnost in pregled- 
°st v organiziranosti in delovanju organov lokalne (samo)u- 

prave; 
^oblikovanje občine na temelju obstoječih lokalnih skup- 

~ lasna razmejitev med državnimi in lokalnimi zadevami, 
er|agerska lokalna uprava; 
~ decentralizacija nekaterih državnih zadev na občino ozi- 0rT>a mesto; 
~ proučitev vloge in položaja krajevne skupnosti glede na 

ov Položaj občine; 
Q.~ določitev izvirnih virov (samofinanciranje) prihodkov C|ne za uresničevanje njenih izvirnih pristojnosti. 

Način uresničevanja ciljev 

n 9
re za vsebinske in organizacijske priprave v izbranih obči- 

dru-h1 irnenovar,i delovni skupini Odbora Zbora občin za 
0 p?"en°Politični sistem - priprava tez in izhodišč za zakon 
^ I^Perimentalnih občinah, koordiniranje dela pri reformi 
n rnunalnega sistema, pripravljanje strokovnih podlag za 

vo ustavo (področje lokalne samouprave v njej). 
re občinah, ki bodo izbrane (na prostovoljni podlagi) za 
sk? ci'0 te9a projekta, bodo morali oblikovati svoje delovne 
s 

pine (projektne skupine), ki bodo (ustrezno strokovno 
1 ,'avljene) vodile uresničevanje njihovega projekta. Na pod- 
obi ifre' ornenier|ii1 splošnih ciljev projekta EO bodo morali 'kovati še posebne cilje. Strokovno teoretično podlago 
prO|ektu EO tvorijo: 
sen rezu"a'i raziskave o komunalnem sistemu (prvih osem Paratov bo na voljo še v tem mesecu); 

~ struktura lokalne uprave v Evropi (SKMOJ); 
(v k ^rad'vo Zveznega sveta za vprašanje družbene ureditve 
s,ema)kem b° spre'et dokument 0 reformi komunalnega si- 
din teritorialna organizacija i funkcionisanje gradskih poje- ma i opština; 
ai,„. Posebej naročeni izdelki, ki jih bodo pripravili nekateri 

delovne skupine; 
han - ru9° aktualno gradivo (tudi deli programov strank, ki se asajo na lokalno samoupravo); 
inte V °bčinah bodo pripravili - na osnovi ciljev in analize ^resov - statutarno podlago, 
o Dnt na skuPina bo organizirala tudi redne posvete 
sk« u Pr°jekta, njen ožji del pa opravljal tudi konsultant- naloge. 

Sredstva, ki so potrebna za izvedbo tega projekta: 
o ^ de' sredstev se zagotavlja skozi financiranje raziskave 

komunalnem sistemu; 
d6|0 h fel sreclstev b°do morale zagotoviti občine same, za 
ske h 

ovne skupine pa bo treba zagotoviti sredstva za avtor- 
v letu°?Qrar'e za Posebej naročene prispevke (cca 30.000 din 
valno del^' de'° na terenu 'n ude'ežbo na posvetih, sveto- 

~asovni potek: 
o nn»I'l!

0rrnac'ia za Zbor občin Skupščine SR Slovenije eku priprav projekta EO (marec); 

- priprava izhodišč za zakon o EO (april); 
- priprava posveta z EO - v mesecu aprilu; 
- priprava posameznih prispevkov članov delovne skupine 

in še nekaterih drugih strokovnjakov (po dogovoru v delovni 
skupini) 

- priprava posveta z EO - v mesecu aprilu; 
- uskajevanje dela delovne skupine z delom ustavne komi- 

sije. 
Delovna skupina je na začetku svojega dela ugotovila, da je 

zelo pomembno za predhodne preizkuse modelov lokalne 
samouprave postaviti jasna metodološka izhodišča. Čeprav 
se je uveljavil izraz eksperimentalne občine, bodo poleg 
metode eksperimenta uporabljane tudi zgodovinska, primer- 
jalna, statistična, metoda opazovanja in druge metode. 
Poudarjeno je tudi bilo, da gre pri tem projektu, ki ga je treba 
podpreti, tudi za veliko priložnost in izziv družboslovju. 
Stroka in znanost morata dobiti primerno besedo in tako je 
delo na iskanju nove koncepcije občine in pripravi projekta 
EO tudi zastavljeno. Izbrane občine - posebej so bili izpostav- 
ljeni primeri kot so Izola, Šentjur pri Celju in Medvode v občini 
Ljubljana Šiška - morajo biti različne po svojih gospodarskih, 
krajevnih, demografskih, ter drugih pokazateljih. Člani 
delovne skupine so soglašali, da bi zakon moral omogočati 
preizkuse novih rešitev tudi preko sedanjih normativnih okvi- 
rov, razčistiti pa bi morali tudi vprašanje izvirnih virov prihod- 
kov v teh občinah. 

V razpravi je bilo tudi poudarjeno, da ima delo delovne 
skupine pomen ne samo za ustavno opredelitev, temveč tudi 
za zakonodajo in statutarno opredelitev lokalne samouprave 
To pa je veliko delo, ki ne bo hitro opravljeno. Že sam pregled 
sedanjih pristojnosti in nalog občine, izvirnih, prenešenih, 
izvedbenih, ki ga pripravlja Inštitut za javno uporabo pri 
Pravni fakulteti v Ljubljani, bo terjal večmesečno delo in bo 
dragocena in nepogrešljiva podlaga za koncipiranje bodo- 
čega sistema lokalne samouprave pri nas. 

Metodološki vidiki projekta Eksperimentalna 
občina* 

4. Amandma LXX k Ustavi SR Slovenije je legaliziral zako- 
nodajni eksperiment. Z uporabo navedene ustavne določbe 
bosta stroka in znanost dobili možnost za bolj vidno vlogo pri 
pravnem reguliranju družbenih odnosov. Sedaj je namreč 
dana ustavna podlaga za preizkušanje določenih modelov 
družbenega vedenja in ravnanja. To je tudi odgovor na pogo- 
ste predloge pravnih in socioloških znanosti, naj bi nekatere 
vzorce družbenih odnosov najprej eksperimentalno preverili 
in jih šele potem institucionalizirali v celotnem pravnem 
sistemu. S tem je podana tudi prilika za predhodno preizkuša- 
nje najbolj ustreznih oblik lokalne samouprave oziroma za 
kritično primerjavo veljavnega modela komunalnega sistema 
z novim modelom upravljanja skupnih zadev v večjih ali manj- 
ših naseljih. 

Že na začetku proučevanja slovenske občine je potrebno 
imeti pred očmi opozorilo, da je lahko eksperiment le ena od 
metod oziroma raziskovalnih tehnik pojasnjevanja določe- 
nega družbenega pojava. Tudi lokalno samoupravo je 
potrebno raziskovati z uporabo čim več splošnih in posebnih 
metod od katerih vsaka osvetli predvsem določeno stran te 
oblike združevanja ljudi. Zato moramo ob splošnih izhodiščih 
dialektike tudi občino videti v njenem zgodovinskem razvoju, 
jo primerjati v različnih političnih sistemih, upoštevati tudi 
njene kvantitativno-statistične dimenzije ter uveljaviti tako 
analitični kot sintetični ter induktivni in deduktivni metodični 
pristop. 

Proučevanje občine mora slediti osnovnim fazam razisko- 
valnega postopka. Za uporabo eksperimenta kot ene izmed 
možnih metod je torej treba: 

1. opredeliti problem in določiti cilje raziskave, 
2. postaviti delovne hipoteze, 
3. preveriti hipoteze z neposrednim in posrednim opazova- 

njem, analizo sekundarnega gradiva, izvedbo anket in interv- 
jujev itd., 

4. potrditi/ zavrniti hipoteze. 
Ob upoštevanju navedenega okvira in ustavno - pravnih 

možnosti je potem mogoče pričeti tudi z izvajanjem eksperi- 
menta. 

* Pripravil prof. dr. Albin Igličar 

P° roče valeč 25 



Amandma LXX določa : »Skupščina SRS lahko z zakonom 
uredi predhodni preizkus predlaganih novih rešitev 
s področja družbenoekonomske ureditve in političnega 
sistema, določi način uresničevanja takega preizkusa, določi 
podjetja in druge organizacije in skupnosti ter druženopoli- 
tine skupnosti, ki ga izvajajo, in uredi nadzor nad izvajanjem 
zakona. Preizkus se lahko uvede samo v soglasju s podjetji in 
drugimi organizacijami in skupnostmi oziroma druženopoli- 
tičnimi skupnostmi.« 

Eksperimentalna metoda je v družboslovju uporabna s šte- 
vilnimi zadržki in omejitvami Pri družboslovnem eksperi- 
mentu imamo - za razliko od naravoslovja - opraviti z ljudmi, 
ki imajo določene pravice in svoboščine v katere iz moralnih 
in pravnih razlogov ni mogoče poseči brez njihove privolitve. 
V zvezi s tem je treba zlasti upoštevati, da eksperimentalni 
zakon pogosto daje neke pravice, ki jih potem morda kas- 
nejša splošna ureditev odpravi, kar je pravzaprav v nasprotju 
s pravnim načelom o pridobljenih pravicah. 

V dejanskem družbenem življenju je nadalje zelo težko 
kontrolirati vse dejavnike, ki vplivajo na ravnanje določene 
skupine l|udi. Zato je eksperiment primernejši za proučevanje 
majhnih družbenih skupin, kjer je vendarle lažje uvajati samo 
nekatere stimulanse v njihovo delovanje. 

Pri družboslovnem eksperimentu je ves čas treba upošte- 
vati tudi element zavesti. Udeleženci t. im. mrež vzajemnih 
odnosov, ki jih proučujemo se namreč zavedajo, da so opazo- 
vani za raziskovalne namene in se morda drugače obnašajo 
kot v običajnih situacijah, kjer ni te kontrole. Ta vidik je treba 
imeti pred očmi zlasti ob interpretaciji spoznanj, ki jih dobimo 
z eksperimentalno metodo. Seveda se danes tudi v modernem 
naravoslovju (npr. kvantna fizika) upošteva, da se opazovani 
pojav zaradi posega raziskovalcev oziroma ustreznih razisko- 
valnih instrumentov spremeni in da bi neki procesi potekali 
drugače, če ne bi bilo raziskovalnih posegov. Takšnih vplivov 
raziskovalca na predmet raziskovanja pa je pri proučevanju 
družbenih pojavov še več. 

Zato je zelo pomembno, da pri izvajanju družboslovnega 
eksperimenta sledimo eksperimentalnemu načrtu. To mora 
jasno opredeliti predmet eksperimenta, postaviti pregledne 
hipoteze in formulirati osnovne cilje eksperimenta. Pri tem 
težimo predvsem k ugotavljanju pomembnih razlik med 
dvema družbenima situacijama oziroma med eksperimen- 
talno in kontrolno skupino, ki nastanejo zaradi vnosa eksperi- 
mentalne variable v eno od skupin. Seveda naj bi bili - razen 
eksperimentalne variable - vsi ostali faktorji, ki delujejo na 
delovanje skupin čim bolj enaki in nespremenljivi. 

\£se to je v družbenem življenju v popolni obliki pravzaprav 
nemogoče doseči, ampak se lahko željenim situacijam le bolj 
ali manj približamo. 

Zato bo treba pozorno izbrati občine, ki bodo med seboj 
primerjane. Eksperimentalna občina (EO) in kontrolna občina 
(KO) morata biti čim bolj podobni, razlikujeta se le v pogledu 
variable oziroma stimulusa ali sklopa variabel, ki jih zavestno 
vnesemo v opazovani pojav (npr. enodomna skupščina, pred- 
sednik kot izvršilni organ, ločena uprava za lokalne zadeve). 
Torej: 

EO KO 
a t> a 
b = b 
c = c 
d = d 
n -- n 

Z vidika postavljenih hipotez in ciljev raziskave potem ugo- 
tavljamo katera oblika je boljša za demokracijo in učinkovito 
reševanje zadev v lokalni samoupravi. 

Za oblikovanje splošnih pravnih aktov je mogoče uporabiti 
tudi eksperiment kot poskusno uporabo nekega akta v dolo- 
čenem omejenem prostoru in času oziroma za določeno 
število izbranih subjektov. Slednji morajo biti z izvajanjem 
preizkusa seznanjeni in se morajo z njim strinjati. Zato nave- 
deni amandma pravilno zahteva, da morajo dati prizadeti 
subjekti soglasje k predvidenemu preizkusu 

V zvezi s predhodnim testiranjem določenih zakonov teorija 
opozarja, da so za takšno preizkušanje primerni pomembnejši 
zakoni. To pa seveda zahteva tudi posebna finančna sredstva 
in določen čas v katerem se opravlja testiranje bodočega 
zakona. V parlamentarni demokraciji političnega pluralizma 
manjka ob štiriletni volilni periodi predvsem časa. (Schneider, 

Gesetzgebung, Heidelberg, 1982, s. 64) Zato se večkrat raje 
zatekajo k različnim simulacijskim modelom in si pomagajo 
s t. im. teorijo iger. Seveda pa pri tem opozarjajo, da nikakr- 
šen »elektronski orakelj« (Schneider) ne more nadomestiti 
disciplinirane fantazije, pravniškega znanja, smisla za prakso 
in poznavanje socialnega okolja, občutka pravičnosti in poli- 
tične modrosti, ki usmerja zakonodajo med nujnostjo in mož- 
nostjo. 

Na zakonodajnem področju je eksperiment izveden najbolj 
dosledno, če primerjamo eksperimentalno situacijo z nor- 
malno oziroma kontrolno situacijo. To pomeni, da obstajata 
v pravnem sistemu dva režima: za en del pravnih subjektov 
režim A (manjši, eksperimentalni) in za drugi del režim B (nor- 
malni oz. kontrolni). Po določenem času s primerjavo preve- 
rimo rešitve enega in drugega režima in seveda v nov občeve- 
Ijavni zakon vnesemo tiste, ki so se izkazale za boljše z vidika 
postavljenih ciljev pravnega urejanja oziroma željenih spre- 
memb. 

Pri iskanju razlik med eksperimentalno in kontrolno situ- 
acijo je treba biti posebej pozoren na nenehno spremenljivost 
družbenih procesov in pogojev, ki nanje vplivajo. Zavedati se 
moramo, da je zelo težko opazovati delovanje le nekaterih 
faktorjev na »poskusni zakon«. Vseh stranskih učinkov ni 
mogoče nikdar izključiti, tako da |e praktično nemogoče 
uporabiti dva zakonska teksta, ki različno urejata isti sklop 
družbenih odnosov (A+B) v popolnoma enakih družbenih 
razmerah. 

To velja tudi za situacijo, ko zavestno uveljavimo nek zakon 
z občo veljavo, vendar le za določeno časovno obdobje, (na 
primer z veljavnostjo za eno leto) Po preteku določenega časa 
analiziramo njegovo delovanje ter šele nato sprejmemo zakon 
brez časovne omejitve njegove veljavnosti. V tem primeru 
seveda ne moremo govoriti o pravem eksperimentu, ampak 
imamo opraviti bolj s svojskim testiranjem nekega zakon- 
skega modela. 

Za takšen primer bi šlo, če bi za določeno časovno obdobje 
oblikovali novo občino, na primer Medvode, in poglobljeno 
spremljali njeno delovanje. Na ta način bi v praksi testirali 
novo teoretično zamišljeno občino. Študij tega posamičnega 
primera bi bil nato v veliko pomočjo pri ugotavljanju optimal- 
nih modelov lokalne samouprave v novi ustavi oziroma zako- 
nodaji V ustavi bi namreč verjetno zadoščala opredelitev 
pravice do lokalne samouprave in kratka norma o občini, 
njeno nadaljnjo razdelavo pa bi zajemala ustrezna zakono- 
daja. 

Podobne razmere nastopijo tudi pri t. im. nehotenem eks- 
perimentu, ko primerjamo različne pravne ureditve istega 
sklopa družbenih odnosov v posameznih časovnih obdobjih 
V takšnih primerih nek zakon ni bil zavestno sprejet le za 
omejeno časovno obdobje, ampak je bil zaradi različnih soci- 
alnih, ekonomskih ali političnih razlogov spremenjen, Tako 
smo na primer v Jugoslaviji sprejeli leta 1965 Temeljni zakon 
o podjetjih, ki ga je leta 1976 zamenjal Zakon o združenem 
delu. Ta je bil temeljiteje noveliran leta 1987 in nadomeščen 
- za področje gospodarskih dejavnosti - z Zakonom 
o podjetjih v decembru 1988 leta. Podobno smo imeli ie 

v povojni Jugoslaviji tudi vsaj tri režime v ureditvi lokalne 
samouprave. Ugotavljanje razlik med temi različnimi uredi- 
tvami in njihovimi posledicami ima lahko podobno funkcijo 
kot ugotavljanje razlik med eksperimentalno in kontrolno 
situacijo pri pravem družboslovnem eksperimentu. To pa 
seveda lahko pomaga pri iskanju najbolj ustrezne pravne 
regulacije določenega področja družbenih odnosov. 

Ob analiziranju in primerjavi različnih pravnih institutov, ki 
so veljali za isti sklop družbenih odnosov, vendar v različnih 
časovnih obdobjih, je potrebno upoštevati, da se je tudi druž- 
beno okolje v tem času spreminjalo. Različni zakoni za isto 
področje so torej delovali v posameznih obdobjih tudi v različ* 
nih družbenih okoliščinah. Zato seveda niso mogoče prepro- 
ste mehanične primerjave, temveč je treba računati z delova- 
njem več faktorjev na življenje določenega zakona in na 
spremenljivost teh faktorjev v času in prostoru, tako fizičnem 
kot družbenem. 

Pri načrtovanju zakonodajnega eksperimenta po novi 
amandmajski določbi bo potrebno razčistiti še vprašanje 
o dovoljenem obsegu inovacij v eksperimentalni skupini ozi- 
roma situaciji. Osrednje vprašanje s tem v zvezi zadeva dilemo 
o potrebni skladnosti eksperimentalnega zakona z ustavo. Ce 
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dolnreč eksPer'mentalni zakon ne sme iti preko ustavnih 
str ,e P°navadi možnost inovacije zelo omejena. Po drugi 
Pra"' 'e sevecJa ustavni okvir tisti, ki določa temeljne 
tič 'n svot)°ščine državljanov ter osnove delovanja poli- , ne9a sistema v katere oziroma v katerega delovanje ni 
°Pustno posegati. 

o A vPrašanja se na primer zastavljalo tudi pri idejah akonski uvedbi t. im. eksperimentalne občine. Tod bi se 
n ° Preverjati zlasti sestav občinske skupščine, položaj nje- 
Oro *vrši,ne9a organa, organiziranost in delovanje upravnih 
ritpOV oz'roma njihove pristojnosti oziroma splošno usme- 
0b.

v °bčine v zgol| lokalne ali tudi širše družbene odločitve. 
Od m? 'n 9lob'na te9a eksperimentiranja pa sta odvisni ravno 
laln vora na vprašanje, ali mora biti zakon o eksperimen- ni občini skladen z ustavo ali ne. 

3Vgt!\dr' Albln igličar-. Preobrazba jugoslovanske obilne, Pravna praksa, it. rtiou' Via), Občino vrniti njenim prebivalcem, Dnevnik, priloga Ljubljana, -> J® m/11_1QHQ alr 1A 2 p,
rfj

n*,.t0' 10/11-198«, str. 14 
•[ne, 

' «tr'60, 61 

'Prim ' 1W1'"1'HW' 14 
n^j^vko Tomac, Potreba izgradljlvanja nove ustavne koncepcije komu 
3 »'»tema, Komuna, it. 10/11-1989, str. 60 
4 p tarn- 60, 61 
I t.ri>n dr. Mato Mikič, Ostvarivanje ustavnog koncepta komunalnog sistema 
fcjjoin*. stabilizacije u gradovima I opitinama, uvodni referat na XXVII. 
SPri nl SKM0 Jugoslavije, Komuna, it. 10/11-1988, str. 9 
nic* S,an# v,al- Neophodnost preispitivanja koncepta opitine I mesne zajed- u novlm druitvenim uslovima, Komuna, itev. 10/11-1988 str. 77 

6 Velika večina avtorjev meni, da je treba občino v novih ustavah opredeliti kot 
lokalno samoupravo, prav tako npr. Družbeni svet za vpraianja družbene uredi- 
tve SR Slovenije, stare in nove politične organizacije oziroma stranke - npr. 
Socialistična zveza Slovenije v programu z demokracijo in ustvarjalnostjo 
v bogatejše življenje, Informacije RK SZDL itev. 6/89, str 12,. Zveza komunistov 
v programskem dokumentu Za evropsko kakovost življenja, Dokumenti 11. 
kongresa ZKS Komunist, Ljubljana 1990, str. 58 idr. 
7 V Skandinaviji se zavzemajo za večje sodelovanje prebivalcev v lokalnih 
skupnostih pri urejanju lokalnih zadev. V nekaterih državah se celo decentrali- 
zira uprava znotraj občin, ie posebej v mestu. Na švedskem je potekala 
konferenca na temo Svobodna lokalna uprava: deregulacija, učinkovitost, 
demokracija - Ostersund od 29. do 30. junija 1988. Prim. Stane Vlaj, Za novo 
koncepcijo občine In krajevne skupnosti, obj. v broiuri Kakina reforma politič- 
nega sistema, Komunist, Ljubljana 1989, str. 53. 
8 'Mesta in občine... morajo biti zaičitene pred poseganjem vojvodstev in 
centralnih oblasti v njihove zadeve; prlm. volilni program Solidarnosti, Dnevnik, 
20/6-1989, str. 11. 

9) Evropska listina o lokalni samoupravi je bila objavljena v Komuni, itev. 7/8- 
1988, str. 44 46 
10) Prim. Osnutek amandmajev k ustavi SR Slovenije, ie zlasti Amandma XCI, 
Delo, 8. februarja 1990 
11.) Prim. dr. Albin Igličar, nav. delo; Stane Vlaj, Za novo koncepcijo občine in 
krajevne skupnosti, str. 53; Drago Zaje. Paradoks v zvezi s samoupravljanjem, 
Teorija in praksa, itev. 1 - 2/90, str. 162 
12) Prim. Za evropsko kakovost življenja, str. 58, 59 
13) Zainteresirane občine so: Izola, Šentjur pri Celju, Ljubljana Siika z Medvo- 
dami, Novo meso, Pesnica. RuSe 
14) Sestavljajo jo: Janja Domitrovič, dr. Franci Grad, Marko Herman, dr. Albin 
laličar, dr. Savin Jogan. Vukaiin Lutovac, Gorazd Mazej, Borut Plaviak, Franc 
Šali, Slavko Tekavčič, dr. Gorazd Trpin in mag. Stane Vlaj (vodja) 
15) če zakon EO ne bi bil sprejet, bodo strokovne podlage zanj, delo delovne 
skupine, razmiiljanja v eksperimentalnih občinah in druge naie aktivnosti za 
novo občino vsekakor koristile kot podlaga za ustavno koncepcijo lokalne 
samouprave, ie bolj pa za delo na področju zakonodaje po sprejemu nove 
ustave. Ker bo, kot vse kaže, nova ustava zamenjala sedanji komunalni sistem 
s sistemom lokalne samouprave, bodo imele občine, ki so želele status EO in so 
se nanj tudi resno pripravljale, prednost pred drugimi občinami, ki bodo za 
prehod v lokalno samoupravo na začetku. 

Ž^rppska listina o lokalni samoupravi 

Preambula 
Drža. 
ud 4 8' č,an'ce Evropskega sveta, podpisnice, so: 

er>ak ,eva'oč' da 'e c"' Evropskega sveta doseganje večje osti svojih članic, da bi lahko obvarovale in uresničile 
u 

e ln principe, ki so njihova skupna dediščina; 
SrHot eva'oč' da 'e ena izmed metod za uresničitev tega 

Ud « dogovarjanje na administrativnem področju; 
kratj? ,evai°č. da so lokalne uprave temelji vsakega demo- 
s0(je| e9a režima; upoštevajoč, da je pravica občanov, da 
ki je 

ul.ejo v odločanju o javnih zadevah demokratični princip, 
L Pris°ten v vseh državah članicah Evropskega sveta; 

rtifr ®pricane, da se ta pravica najbolj neposredno lahko ures- 
pr

na lokalni ravni; 
n0s,n?r!čani' da obst°i lokalnih uprav z dejanskimi odgovor- 
nem , !ahko omogoči administracija, ki je učinkovita in obe- u^i blizu občanom; 
samo a'oč se' da 'e varovanje in ponovna krepitev lokalne 
k l2 

uPfave v različnih državah Evrope pomemben prispevek 
decor,» n'' Evrope zasnovani na principih demokracije in 

izjaJiializac'je oblasti; 
da to terja obstoj lokalnih uprav z demokratično 

avtonolranimi te'es'' v katerih se odloča in široko stopnjo Uresn?Am''e z ustrezno odgovornostjo, načine in sredstva za 
hov0 , .odgovornosti ter vire sredstev potrebnih za nji- resničitev, se dogovorile naslednje: 

1. člen 
v ob<f'edni' tleni so obvezni za udeležence na način in 

9U določenem v 12. členu listine. 

'■ ^el 

2. člen 

Princ"1' in le9alni temelji za lokalno samoupravo. zak 'P lokalne samouprave bo upoštevan v nacionalnih 
ooajah in kjer je to izvedljivo, v ustavah. 

3. člen 
CL. 
•i- 

Koncept lokalne samouprave 
1. Lokalna samouprava označuje pravico in sposobnost 

lokalne oblasti, da v mejah zakona predpiše in ureja pomem- 
ben delež javnih zadev z lastno odgovornostjo in v interesu 
lokalnega prebivalstva. 

2. To pravico izvajajo sveti ali skupščine, sestavljene iz 
članov, ki jih volijo svobodno, tajno, na osnovi neposredne, 
enakopravne, univerzalne volilne pravice. Sveti ali skupščine 
lahko imajo izvršne organe, ki so jim za svoje delo odgovorni 
Takšna ureditev ne more omejevati skupščine občanov, refe- 
renduma ali druge oblike neposredne udeležbe občanov, ki jo 
statut dovoljuje. 

4. člen 
Obseg lokalne samouprave 
1. Osnovna pooblastila in odgovornosti lokalnih oblasti 

bodo zajeta v ustavi oz. statutu. Ta pooblastila in odgovorno- 
sti ne morejo preprečevati lokalnim oblastem pooblastila in 
odgovornosti za posebne namene v skladu z zakonom. 

2. Lokalne oblasti bodo v mejah zakona, imele popolno- 
svobodo pri odločanju o stvareh, ki niso izven njihovih pristoj-i. 
nosti ali pa v pristojnosti drugih oblasti. 

3. Javna odgovornost bo splošna, predvsem tistih oblasti, ki 
so najbližje občanom. Alokacija odgovornosti na drugo oblast 
mora biti v skladu z obsegom in naravo naloge ter zahtevami 
za učinkovitost in gopodarnost. 

4. Pooblastila lokalnih oblasti morajo seveda biti polna in 
ekskluzivna. Ne morejo biti zmanjšana ali pa omejena 
z drugo, centralno ali regionalno oblastjo, razen, če zakon 
drugače ne predpisuje. 

5. Pooblastila, ki so delegirana lokalnim oblastem iz pristoj- 
nosti centralne ali regionalne oblasti, bodo dopuščala čimveč 
svobode v odločanju v prilagajanju uresničevanja teh poobla- 
stil glede na lokalne pogoje. 

6. V vseh primerih, ki se direktno nanašajo na lokalno 
oblast, bo le-ta vključena, po svojih možnostih, pravočasno in 
na ustrezen način, v procese načrtovanja in odločanja. 
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5. člen 
Zaščita mej lokalne oblasti ' 
Spremembe mej lokalne oblasti bodo pogojene s predhod- 

nim posvetovanjem z lokalnimi skupnostmi, če je to mogoče 
- z referendumom, če je le-ta statutarno možen. 

6. člen 
Ustrezne administrativne strukture in viri za delo lokalnih 

oblasti 
1. Brez predsodkov o bolj posplošenem statutarnem pri- 

stopu, bo lokalnim oblastem omogočeno, da samostojno ure- 
jajo svojo notranjo administrativno strukturo, da bi jo lahko 
prilagodile lokalnim potrebam in zagotovile učinkovito 
upravo. 

2. Pogoji dela uslužbencev lokalne uprave bodo zagotavljali 
zaposlovanje visoko kvalitetnega osebja na osnovah konku- 
rence in kompetence; omogočeno bo izpopolnjevanje, 
ustrezno nagrajevanje in napredovanje v službi. 

7. člen 
Pogoji za uresničitev odgovornosti na lokalni ravni 
1. Pogoji delovanja lokalno izvoljenih predstavnikov bodo 

omogočali svobodno opravljanje njihove dejavnosti. 
2. Omogočili bodo ustrezno finančno nadomestilo stroškov 

dela posameznega urada, kot tudi nadomestilo izgubljenega 
dobička ali nadomestilo za delo, ki je po svoji vsebini 
podobno delu v socialnem skrbstvu. 

3. Funkcije in aktivnosti, katere menimo, da niso v pristoj- 
nosti lokalno izvoljenega urada, bodo urejene s statutom ali 
v skladu z osnovnimi pravnimi principi. 

8. člen 
Administrativni nadzor nad delom lokalnih oblasti 

1. Administrativni nadzor nad delom lokalnih oblasti se lahko 
Izvaja samo v skladu s postopki in v primerih, ko je to predvi- 
deno v ustavi oz. v statutu. 
2. Vsaki administrativni nadzor nad delom lokalnih oblasti bo 
usmerjen samo na zagotovitev zakonitosti in ustavnosti. 
Administrativni nadzor je možen tudi pri opravljanju tistih del 
in nalog, ki so na lokalno upravo delegirani z višjega nivoja 
pblasti, da bi doseglji večjo učinkovitost. 
3 Način in obseg administrativnega nadzor nad delom lokal- 
nih oblasti mora biti v skladu s pomembnostjo interesov, ki jih 
Ščitijo. 

9. člen 
Finančni viri lokalnih oblasti 

1. Lokalne oblasti bodo imele, v okvirih nacionalne ekonom- 
ske politike, ustrezne lastne finančne vire, ki jim bodo na voljo 
skladno z njihovimi pooblastili. 
2 Finančni viri lokalnih oblasti bodo ustrezali njihovim odgo- 
vornostim v skladu z ustavo in zakonodajo. 
3. Najmanj eden del finančnih virov bo izviral iz lokalnih 
davkov in izplačil, ki jih določa statut in v skladu s svojimi 
pooblastili, sama lokalna uprava. 
4. Finančni sistem na katerem so utemeljeni viri na razpolago 
lokalnim oblastem, mora biti dovolj raznovrstne in prilagod- 
ljive (drsne) narave, da lahko omogoči lokalni upravi sprem- 
ljanje ev. sprememb stroškov uresničevanja njihovih nalog. 
5. Za zaščito finančno šibkejših lokalnih uprav mora obstajati 
institut za finančno izenačitev ali ekvivalentne mere, ki bi 
popravljal učinke neenotne delitve potencialnih finančnih 
virov in finančnih obremenitev. Takšni ukrepi ne smejo zmanj- 
ševati svobodo odločanja lokalnih uprav, ki so v njihovi pri- 
stojnosti. 
6. Z lokalnimi upravami se na primeren način doseže dogovor 
o alokaciji prerazporejenih virov. 
7. Sredstva, ki se dodelijo lokalnim upravam ne bodo, kolikor 
je to mogoče, namenjena za specifične projekte. Odobritev 
sredstev ne more vplivati na osnovno svobodo lokalnih obla- 
sti, pri izvajanju politike svobode odločanja na lastnem 
ozemlju. 
8. Lokalne oblasti bodo imele po zakonu pristop na naci- 
onalni trg kapitala s ciljem, da pridobijo posojila za kapitalne 
naložbe. 

10. člen 
Pravica lokalnih oblasti do združevanja 

1. Lokalne oblasti bodo upravičene, v skladu s svojimi poobia* 
stili za sodelovanje in združevanje z drugimi lokalnimi up'3' 
vami za izvajanje nalog, ki so skupnega pomena. 
2. V vsaki državi bo lokalnim oblastem priznana pravica, 
pripadajo združenju za zaščito in krepitev skupnih interesi 
ter mednarodnem združenju lokalnih oblasti. 
3. V skladu z zakoni bodo lokalne oblasti upravičene d« 
sodelovanja z lokalnimi oblastmi v drugih državah. 

11. člen 
Pravna zaščita lokalne samouprave 
Lokalne oblasti bodo imele regresno pravico uporabe pfaV" 

nega sredstva za varovanje svojih pooblastil in spoštovani3 

načel lokalne samouprave v skladu z ustavo in nacionain0 

zakonodajo. 

II. del 

Raznovrstne določbe 
12. člen 

Ukrepi . ,0 
1. Vsaka udeleženka se obveže, da bo spoštovala vsa| <■, 
odstotkov I. dela listine, vsaj deset izmed 20 bo izbrala 
naslednjimi odstavki: 
- 2. člen 
- 3. člen, odstavka 1 in 2 
- 4. člen, odstavki 1, 2 i n 4 
- 5. člen 

- 7. člen, odstavek 1 
- 8. člen, odstavek 2 
- 9. člen, odstavki 1, 2 in 3 
- 10. člen, odstavek 1 
- 11. člen 
2. Vsaka udeleženka bo o depozitu ratifikacijskih inštrU 

mentov, sprejemanju ali odobritvi, obvestila Generalne!) 
sekretarja Evropskega sveta o tem, kdtere odstavke je izbra 

v skladu z določil 1. odstavka tega člena. ,, 
3. Vsaka udeleženka lahko tudi kasneje sporoči Genera 

nemu sekretarju, da je zavezana tudi s tistimi odstavki listin® 
ki jih še ni sprejela v skladu s prvim odstavkom tega čle[]* 
Naknadna sporočila bodo postala integralni del ratifikacU® 
sprejema ali odobritve udeleženke, ki je sporočilo posred0 

vala in bodo imela enak učinek od prve dne v mesecu, P 
preteku trimesečnega časovnega obdobja od dneva, ko Gen 

ralni sekretar prejme obvestilo. 

13. člen 
Oblasti na katere se nanaša listina . 
Principi lokalne samouprave, ki jih vsebuje ta listina 

nanašajo na vse kategorije lokalnih oblasti, ki delujejo <}. 
teritoriju udeleženke. Vsaka udeleženka, pri predaji ratifikac l 
skih instrumentov, sprejemu ali odobritvi, lahko določi ka< 
gorije lokalnih ali regionalnih oblasti na katere se bo nanaš3 

listina ali tiste, na katere se listina ne nanaša. Pod jurisdikc^ 
listine lahko vključi tudi druge kategorije lokalnih ali region3 

nih oblasti z naknadnim obvestilom Generalnemu sekretar 
Evropskega sveta. 

14. člen 
Informiranje - 
Vsaka udeleženka bo sproti obveščala Generalnega se^v 

tarja Evropskega sveta o pravnih in drugih ukrepih za uskia0 

tev z listino. 

III.del 

15. člen 
Podpisovanje, ratifikacija, pravnomočnost 
1. Listino lahko podpišejo države članice Evropskega sv® 

Mora biti ratificirana, sprejeta ali odobrena. Ratifikacij*, 
instrumenti, sprejem ali odobritev se položijo pri Generain® 
sekretarju Evropskega sveta. 
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2- Listina postane pravnomočna prvega dne v prvem 
Mesecu po preteku trimesečnega obdobja od datuma ratifika- 
F'ie 4 držav članic Evropskega sveta v skladu s prvim odstav- 
im tega člena. 
.. 3 Za države članice ES, ki naknadno pristopijo k listini, bo 
"stina postala pravnomočna prvega dne v prvem mesecu po 
Preteku trimesečnega obdobja od datuma položitve ratifika- 
Clie instrumentov, sprejema ali odobritve. 

16. člen 
Teritorialna klavzula 
J - Vsaka država v času podpisovanja ali položitve ratifikacij- 
ah instrumentov, sprejema ali odobritve lahko določi terito- 
nl ali teritorije na katere se nanaša ta listina. 
r 2 Vsaka država lahko tudi kasneje, z izjavo naslovljeno na 
pneralnega sekretarja Evropskega sveta, razširi uporabo 
'stine na vsaki drugi teritorij določen v izjavi. Za teritorij 
r°!očen v izjavi bo listina veljala od prvega dne prvega 
r ?Seca Po preteku trimesečnega obdobja od dneva, ko Gene- a'''i sekretar prejme izjavo. 

3 Vsaka izjava, podana v skladu s prejšnjimi odstavki tega 
per|a se lahko prekliče z obvestilom Generalnemu sekretarju. 
. r®klic b0 pravnomočen prvega dne prvega meseca po pre- e*u šestmesečnega obdobja od datuma, ko Generalni sekre- 
ar Prejme obvestilo. 

17. člen 
Odpoved 

n , Vsaka udeleženka lahko odpove listino v vsakem tre- 
sku p0 preteku petih let. Šestmesečno obvestilo pošlje 

Generalnemu sekretarju Evropskega sveta. Odpoved ne 
vpliva na veljavnost listine za druge udeleženke, vse dokler je 
število udeleženk večje od 4. 

2. Vsaka udeleženka v skladu s prvim odstavkom tega 
člena, lahko odpove katerikoli odstavek I. dela listine, ki ga je 
sprejela, pod pogojem, da ostane zavezana s številom in 
s kategorijo odstavkov iz 12. člena prvega odstavka. Listino je 
odpovedala tudi tista udeleženka, ki po odpovedi nekaterih 
odstavkov ne izpolnjuje več pogojev iz 12. člena. 

18. člen 
Obvestilo 
Generalni sekretar Evropskega sveta bo obvestil države 

članice Evropskega sveta o: 
a) vsakem podpisu 
b) pologu ratifikacijskih instrumentov, sprejemu ali odo- 

britvi 
c) vsakem datumu pravnomočnosti listine v skladu s 15. 

členom 
d) vsakemu obvestilu v zvezi z možnostmi iz 12. člena, 2. in 

3. odstavka 
e) vsakem obvestilu v zvezi z možnostmi iz 13. člena 
f) vsakem drugem dejanju, obvestilu ali stiku v zvezi s to 

listino. 
Listino so podpisale: 
Avstrija, Belgija, Ciper, Danska, Francija, ZRN, Grčija, Islan- 

dija, Italija, Lihtenstein, Luksemburg, Nizozemska, Portugal- 
ska, Španija, Švedska in Turčija. 

Strasburg, 15. X. 1985 

delegatske pobude - delegatske pobude 

Zb°Rzdruženega dela 

^nenje o delegatski pobudi skupine 
5^'egatov za Zbor občin Skupščine SR 

Avenije in skupine delegatov 
^Področja gospodarstva 13. okoliša za 
^oor združenega dela Skupščine SR 

Avenije iz Škofje Loke v zvezi 
® Poslabšanjem položaja izvoznega 
9°sPodarstva 

skf ^U^'na delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije in Pina delegatov s področja gospodarstva 13. okoliša za 
v sur Zc*ru*enega dela Skupščine SR Slovenije iz Škofje Loke 
dar . pobudi ugotavljata, da se je položaj izvoznega gospo- 
vidr v škofjeloški občini bistveno poslabšal. Vzroke za to 
nih!? Pr®dvsem v precenjenosti tečaja dinarja in visokih uvoz- il'daiatvah. Menijo, da poslabšanja dohodkovnega položaja 
na *n'k°v zaradi padca kupne moči ni mogoče nadomestiti 
$rhil0rT1ačem trgu. Dodatno poslabšuje položaj podjetij še 

®ka blokada. 

da rt s^uP'ni delegatov predlagata Skupščini SR Slovenije, 1 °d Zveznega izvršnega sveta zahteva: 
filect^bo izvoznih spodbud v višini najmanj 10%, ki bi nado- 
2 taL. nizek ,ečai dinarja, in oranje znižanje uvoznih dajatev za najmanj 10%, ki bi 
trgi^9°frle gospodarstvu nakup cenejših surovih na zunanjih 

Pir*i delegatov predlagata Skupščini tudi, da 

1. naloži Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da takoj 
prouči vse možnosti za razbremenitev slovenskega gospodar- 
stva v breme prispevkov in davkov, ki se plačujejo za potrebe 
SR Slovenije, ter 
2. da se takoj izvedejo ukrepi za sanacijo posledic srbskega 
bojkota slovenskega gospodarstva na nacionalni ravni ter 
selektivno pomaga podjetjem, ki so na trgu SR Srbije doslej 
prodajala več kot 20% svojega blaga. 

V zvezi s temi pobudami Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije meni: 
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se vsekakor strinja 
z ocenami, da se je zmanjšala dohodkovna motiviranost za 
izvoz na konvertibilno področje, vendar pa opozarja, da je 
treba te ocene obravnavati z vseh pomembnih vidikov. Kriterij 
realnega tečaja je relativen glede na zastavljene cilje, npr. 
doseganja načrtovanega izvoza in rezultatov tekočega dela 
plačilne bilance, ravni deviznih rezerv itd. Pri ocenjevanju 
dohodkovne motiviranosti za izvoz po metodi ohranjanja pari- 
tetne kupne moči dinarja oziroma metodi primerjave (drsenja) 
tečaja dinarja glede na povprečno doseženo stopnjo inflacije 
pa je treba opozoriti, da vsebuje tako dobljena dohodkovna 
motiviranost za izvoz tudi določene rezerve glede na to, da je 
bil tečaj zamrznjen ob hiperinflaciji. 

Po številnih ocenah je zamrznjen tečaj dinarja postavljen 
prenizko, čeprav je bilo pred zamrznitvijo izvajano pospešeno 
drsenje. Glede na pričakovano inflacijo za leto 1989 naj bi bila 
ob zamrznitvi realna depreciacija tečaja dinarja v višini 7,8%. 
Žal je bila inflacija v decembru višja od pričakovane tako, da 
je bil tečaj že konec decembra podcenjen. Kot ugotavljata 
skupini delegatov, se ta podcenjenost še povečuje glede na 
rast cen v januarju. 

Pri ocenjevanju realnosti tečaja dinarja kaže upoštevati tudi 
dejstvo, da so ob obstoječem tečaju cen potrošnih dobrin 
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v sosednjih državah nižje od domačih. V tej zvezi tudi Eko- 
nomski inštitut Pravne fakultete (Gospodarska gibanja, št. 
202) opozarja, da tudi ob »odmrznjenem« tečaju vseh doma- 
čih stroškov ne bo mogoče preko tečaja prenesti v dinarsko 
izražene cene, dosežene na tujih trgih. S tem bi se namesto 
pritiska zunanje konkurence ohranila nekonkurenčna rigid- 
nost ponudnikov na domačem trgu. Treba se bo osvboditi 
iluzije o »lahkih trgih« (tako domačem kot konvertibilnem in 
klirinškem) in rešitve iskati v izboljšanju kakovosti in znižanju 
vseh stroškov proizvodnje. 

Izvršni svet Skupščine SRS vidi osnovni vzvod za povečanje 
dohodkovne motiviranosti izvoza v zniževanju uvoznih daja- 
tev, v spodbudnejših pogojih na področju posojilne politike 
poslovnih bank, ki morajo biti sposobne spremljati izvoz, 
v nadaljnjem zmanjševanju obsega postavk na regionalnih 
soglasjih in v odstranjevanju vgrajene inflacije v domače cene 
v vseh fazah reprodukcije. 

Izvršni svet Skupščine SRS nadalje meni, da je treba pri 
oblikovanju ukrepov tekoče politike za dohodkovno motivira- 
nost izvoza upoštevati pravila mednarodne trgovinske poli- 
tike, opredeljene z določili GATT-a, ki prepoveduje uporabo 
neposrednih izvoznih spodbud. Zato je treba rešitve iskati 
v drugih ukrepih; predvsem v zniževanju uvoznih dajatev ter 
drugih posrednih ukrepih in se na ta način tudi izogniti 
čedalje večjemu številu protidumpinških postopkov proti 
našim izvoznikom. 

V tem smislu je Izvršni svet kar nekajkrat opozoril in predla- 
gal, da se čimprej: 

- operacionalizira opredelitev iz sprejete skupne devizne 
politike za leto 1990 o možnosti gospodarskih subjektov 
z doseženim deviznim prilivom nad 3 mio USD, da uveljavljajo 
efektivno povračilo carin in uvoznih dajatev, kar mora veljati 
za vse subjekte po vseh oblikah izvoza in uvoza; 

- uredi tekoče izplačevanje povračil uvoznih dajatev in 
minimalnih spodbud; 

- vzpostavi mehanizem spodbud oz. nadomestil v primerih, 
ko se na tujih trgih uvedejo dajatve na uvoz našega blaga, ko 
naš izvoz preseže carinske kvote (ES), plafone in druge kvote. 

2. Stopnje carinskih dajatev so opredeljene v carinskem 
zakonu in zakonu o carinski tarifi, medtem ko je večina 
stopenj necarinskih uvoznih dajatev opredeljena v podzakon- 
skih aktih. 

Vse podzakonske akte o necarinskih uvoznih dajatvah spre- 
jema Zvezni izvršni svet samostojno. Možnosti republik in 
pokrajin, da neposredno sodelujejo pri sprejemanju teh 
aktov, pa so bile aprila 1989 s spremembami zakonodaje 
ukinjene. 

Zvezni izvršni svet je v svojem programu gospodarske 
reforme predvidel revizijo carinske tarife in znižanje uvoznih 
dajatev ter zaščitne politike nasploh. Enake usmeritve je 
mogoče razbrati tudi iz predloga ukrepov za operacionaliza- 
cijo programa gospodarske reforme. V skladu s to usmeritvijo 
je tudi določilo zakona o začasnih ukrepih skupni devizni 
politiki in projekciji plačilne bilance Jugoslavije za leto 1990. 

V nasprotju s to načelno usmeritvijo pa je Zvezni izvršni svet 
27.12.1989 sprejel odloke, po katerih je v začetku leta ohranil 
sistem visokih splošnih stopenj necarinskih uvoznih dajatev: 

- za uvoz blaga s konvertibilnega področje je znašala 
splošna stopnja skupaj 21%, ob ohranjanju skoraj vseh zni- 
žanj oz. izjem. 

- za uvoz surovin in reprodukcijskega materiala za proiz- 
vodnjo za izvoz na konvertibilno področje pa skupaj 6%. 

Dne 1. marca 1990 (z veljavnostno od 3. 3. 1990) je Zvezni 
izvršni svet sprejel nove podzakonske akte, s katerimi je 
splošne stopnje necarinskih uvoznih dajatev znižal in sicer 
z 21% na 16% za uvoz blaga s konvertibilnega področja in 
s 6% na 1% za uvoz surovin in reprodukcijskega materiala za 
proizvodnjo za izvoz na konvertibilno področje. Z uradnimi 
besedili novih odlokov izvršni svet Skupščine SR Slovenije še 
ne razpolaga. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se že dlje časa zavzema 
za ukinitev vseh necarinskih uvoznih dajatev. Pri tem izhaja 
ne samo iz zahtev gospodarstva po znižanju uvoznih dajatev, 
ampak tudi z vidika prilagajanja »Evropi 92« in mednarodni 
trgovinski disciplini ter že sprejetim jugoslovanskim obvezno- 
stim, saj so te dajatve, razen davščine za carinsko evidentira- 
nje, po pravilih GATT-a prepovedane. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v skladu s svojim1 

pristojnostmi in sklepi Skupščine SR Slovenije že večkrat 
posredoval pri pristojnih zveznih upravnih organih tako 
z načelnimi opozorili kot tudi pri reševanju posamičnih kon- 
kretnih primerov. 

3. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je na svoji 
51. seji 7. februarja 1990 že zahteval od Izvršnega sveta 
skupščine SR Slovenije, da odpravi analizo na podlagi predvi- 
denih obremenitev gospodarstva SR Slovenije, ker dosedanje 
prispevne stopnje preprečujejo konkurenčnost na svetovne^ 
trgu. Na tej podlagi se morajo po sklepu zbora v praks1 

uresničiti sklepi Skupščine SR Slovenije o aktivnostih za 

razbremenitev gospodarstva, sprejeti v letu 1989. Tako naj 
Izvršni svet navedeno analizo predložil skupšč ni v marc^ 
1990; na njeni podlagi pa bodo sprejeti dodatni ukrepi za 

razbremenitev gospodarstva. 
Prav tako bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v skladb 

s sklepi Skupščine z dne 18. in 19. decembra 1989 v marcj* 
pripravil informacijo o morebitnih presežkih ali primanjkljaji11 

sredstev na posameznih področjih družbenih dejavnosti, na 

podlagi katere bo po potrebi predlagana sprememba prisp^' 
nih stopenj. 

4. Izvršni svet si že od začetka blokade prizadeva za obnovi- 
tev sodelovanja slovenskega in srbskega gospodarstva, ven; 
dar ob tem vztraja, da pristojni organi, predvsem pa Zvezni 
izvršni svet, zagotovijo uveljavljanje legitimnih interesov slo' 
venskega gospodarstva z enakimi pogoji in dostopnostjo na 
jugoslovanski trg. 

V skladu s to usmeritvijo je Izvršni svet Skupščine SRS 
pripravil posebno informacijo o prekinitvi poslovnih odnoso" 
med srbskimi in slovenskimi podjetji ter predlog ukrepov za 

sanacijo nastalih razmer. Informacijo in predlog konkretni'' 
ukrepov so zbori Skupščine SR Slovenije obravnavali na 
svojih sejah 7. 2. 1990 in jih podprli. 

Ukrepi, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije se nana' 
šajo na: 

- financiranje proračuna federacije in razporejanje sred- 
stev iz njega v delu, ki se nanaša na SR Srbijo in SAP Kosovo 

- spremembo zaščitne politike. , 
- konkretne aktivnosti za zmanjšanje denarnih obveznost' 

SR Slovenije do federacije v delu, ki se nanaša na SR Srbij0, 

zaradi zmanjšanja družbenega proizvoda SR Slovenije, ki le 

posledica blokade. 
Reševanje tekočih problemov, ki nastajajo pri plasma)^ 

oskrbi in izterjavi zapadlih obveznosti je naloženo Gospoda^ 
ski zbornici Slovenije, ki daje podjetjem tudi strokovno in 

organizacijsko pomoč. 
Ker kljub sestanku predsednika Izvršnega sveta Skupščin® 

SR Slovenije s predsednikom Izvršnega sveta SR Srbije Pr 

predsedniku Zveznega izvršnega sveta 6. februarja 1990 
zagotovilom, da bo blokada prenehala, v naslednjh dneh JI 
prišlo do uresničitve teh obljub, je Izvršni svet Skupščine Sn 
Slovenije na svoji seji 22. februarja 1990 sprejel naslednl6 

konkretne ukrepe: 
- Slovenija ne bo poravnala tistega dela revalorizira^ 

obveznosti do Sklada feeracije za manj razvite republike 
pokrajine, ki naj bi ga dobilo Kosovo niti ne bo poravnala ce' 
letošnjih obveznosti za ta sklad, ki naj bi ga dobilo Koso" 
(48,1% obveznosti), 

- Slovenija ne bo poravnala dela prispevka za prora^ 
federacije, ki je namenjen subjektom v Srbiji (15% kotizacij^ 

- Slovenija prav tako ne bo več prispevala sredstev, ki s 

namenjena za solidarnostno pokrivanje škode, ki sta jo P0^ 
zročila toča in neurje v Vojvodini leta 1987, niti ne bo Pr's,?j 
pila k dogovoru za solidarnostno odpravo posledic škode,14 

so jo povzročile poplave v SR Srbiji leta 1988, . 
- Služba družbenega knjigovodstva pa po sklepu Skup' 

čine SR Slovenije ne sme upoštevati morebitnega sklep 
o blokadi republiškega proračuna. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo skupaj z Gospoda 
sko zbornico Slovenije ob upoštevanju razpoložljivih ukrep0 

razvojne politike sodeloval pri reševanju likvidnosti in raz^0'- 
nih problemov povsod tam, kjer gre za večje posege P 
spreminjanju razvojne strategije gospodarskih subjektov 
Slovenije. 
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Odgovor na pobudo skupine 
delegatov za gospodarsko področje 45. 
okoliš, Gornja Radgona za Zbor 
združenega dela in skupine delegatov 
za Zbor občin ter delegata 
družbenopolitičnega zbora iz občine 
Gornja Radgona v zvezi s sporazumom 
^ed zavarovalnimi skupnostmi in 
^varovanjem avtomobilske 
odgovornosti 

„ Skupina delegatov za gospodarsko področje 45. okoliš, 
gornja Radgona za Zbor združenega dela Skupščine SR 
^lovenije in skupina delegatov iz občine Gornja Radgona za 
f?0r občin Skupščine SR Slovenije ter delegat Družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine SR Slovenije iz Gornje Radgone so 

*vezi s sporazumom med zavarovalnimi skupnostmi posre- 
^°vali naslednjo pobudo: »Kartelni sporazum med zavaroval- 
!)lrni skupnostmi Triglav, Croatija in Dunav mora odpasti. 
zavarovalne skupnosti naj imajo različne cenike zavarovanja, 
ne Pa enotnih,- 

zvezi z navedeno pobudo vam posredujemo naslednji 

r Samoupravni sporazum o zavarovanju pri opravljanju zava- 
ovalnih in pozavarovalnih poslov, oblikovanju in uporabi 

P°gojev za zavarovanje ter tarif premij so sklenile vse skupno- 
" Premoženjskega in osebnega zavarovanja v SFRJ. 
Zavarovalne in pozavarovalne skupnosti so sklenile samou- 

Pfavni sporazum z namenom, "da uredijo medsebojna raz- 
erja v izvajanju zavarovalne dejavnosti na enotnem |ugoslo- 

anskem področju in v tujini ter da določijo enotna načela 
Poslovanja in pravila obnašanja. 

Samoupravni sporazum je sklenjen v skladu z veljavnimi 
Podpisi na področju premoženjskega in osebnega zavarova- 
o a ®ai je v zakonu o temeljih sistema premoženjskega in 
ng®"nega zavarovanja (Ur. I. SFRJ, ŠT. 24/76) predpisano 
?acelo prostovoljnega zavarovanja, vendar ob prav tako 

Zakonom predvidenem obveznem zavarovanju ter načelo 
ajemnosti in solidarnosti in načelo gospodarskega poslova- 

ia zavarovalnih skupnosti. v Posebnem poglavju zadevnega sporazuma o sodelovanju 
r 1 Pripravi in uporabi zavarovalnih pogojev, tehničnih osnov 
n Premijskih sistemov so zavarovalne skupnosti realizirale 
ac'n in cilje, ki se nanašajo na to področje. 

0c . Pobudo zavarovanca je Ustavno sodišče Jugoslavije enilo ustavnost in zakonitost zadevnega samoupravnega 

list°razuma (ocena z obrazložitvijo je objavljena v Uradnem 
da 44/88). Ustavno sodišče Jugoslavije je ocenilo, so določbe samoupravnega sporazuma (do katerih ima 
^^'steke tudi skupina delegatov za Zbor občin in Zbor 
n0

ru^enega dela v Skupščini SR Slovenije ter delegat Družbe- 
Političnega zbora Skupščine SR Slovenije iz občine Gornja 

2 
agona) v skladu z ustavo SFRJ ter da niso v nasprotju 
akonom o zatiranju nelojalne konkurence in monopolnih 

aporazumov. 
q0 Skupina delegatov za gospodarsko področje 45. okoliš, 
3| rnla Radgona za Zbor združenega dela Skupščine SR 
2bn

ven'ie in skupina delegatov iz občine Gornja Radgona za 
tičn ot)čin Skupščine SR Slovenije ter delegat Družbenopoli- 
v ?v a zl30ra Skupščine SR Slovenije iz Gornje Radgone so 
Va,. ezi z zavarovanjem avtomboilske odgovornosti posredo- 

naslednjo pobudo: 
obe ie avtomobilske odgovornosti (tako imenovano obrrf0,? zavarovanje) ne sme in ne more spadati v 17. rizično 
avto ■ Prec* ,remi 'et' )e bilo določeno, da zavarovanje 
kini [T10')'lske odgovornosti spada v 8. rizično območje, z vsa- 
ston 0rn se r'z'čno območje lahko spremeni samo za eno 
enak'° navz9°r a'' navzdol. A to se ni zgodilo, saj 8 plus 3 ni y 0 17.« 
Odg^®2' z navedeno pobudo vam posredujemo naslednji 

spr>e6rni's'<' s's,em za zavarovanje avtomobilske odgovornosti lernajo delegati (med katerimi so tudi predstavniki zava- 

rovancev) na zboru prometne rizične skupnosti v soglasju 
z zbori delegatov ostalih rizičnih skupnosti. 

V premijskem sistemu je opredeljeno, da se zavarovalna 
premija obveznega zavarovanja določa: 

a) na podlagi registracijskega območja, v katerem je vozilo 
registrirano (rizično območje) oziroma v katerem je sedež ali 
prebivališče zavarovanca, če se vozilo ne registrira; 

b) na podlagi sprememb vrednosti vozil. 
Razvrščanje enot za opredelitev registerskih območij 

v rizična območja, se izvaja na podlagi merodajno tehničnega 
rezultata pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti vseh vrst 
na določenem območju, kjer izvajajo ta zavarovanja vse zava- 
rovalne skupnosti 

Merodajni tehnični rezultat je razmerje merodajnih škod in 
merodajne premije določenega rizičnega območja. 

Po informacijah Zavarovalne skupnosti Triglav, so ob 
uvedbi premijskega sistema 1. 1. 1986 bila vsa registerska 
območja v SR Sloveniji razvrščena v 10. rizično območje kot 
izhodišče z ozirom na merodajni tehnični rezultat iz leta 1984 
in nazaj. Prerazvrstitve rizičnega območja (navzgor) v nasled- 
njih letih so bile posledica slabega merodajnega tehničnega 
rezultata ter prilagajanja zavarovalne premije v pogojih 
zamrznitve višine zavarovalne premije ob nenehni rasti cen 
motornih vozil. 

Zaradi hitrega dvigovanja cen motornih vozil se je kljub 
dotedanjim prerazvrstitvam rizičnega območja merodajni teh- 
nični rezultat za leto 1988 povzpel že na 283%. 

Ob zaključnem računu za leto 1989 bo ponovno potrebno 
določiti višino zavarovalne premije z ozirom na rezultate 
poslovanja minulega leta. Zavarovalni rezultati bodo skupno 
ugotovoljeni za vse zavarovalne skupnosti, ki delujejo na 
območju SR Slovenije. 

Stališče 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 razloži 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, oblikovanje integriranega poslovno tehničnega infor- 
macijskega sistema, oblikovanje organizacijske in kadrovske 
politike, izobraževanje kadrov, ipd. 

Skratka, to so, tako kot je tudi v pobudi pravilno oprede- 
ljeno, funkcije, ki so neobhodne za opravljanje dejavnosti 
javnega podjetja. Te funkcije bodo podrobneje vsebinsko in 
organizacijsko opredeljene v statutu javnega podjetja, ki ga 
že pripravljajo v elektrogospodarstvu Slovenije. Hkrati s sta- 
utom javnega podjetja pa bo morala biti opredeljena tudi 
lokacijska delitev opravljanja funkcij javnega podjetja v Mari- 
boru in Ljubljani na način, ki bo zagotavljal čim večjo strokov- 
nost, učinkovitost in racionalnost opravljanja funkcij javnega 
podjetja, ki so neobhodne za opravljanje dejavnosti javnega 
podjetja elektrogospodarstva Slovenije. 
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Določitev sedeža javnega podjetja v Ljubljani ni odstopanje 
od usmeritve policentričnega razvoja v Sloveniji, saj so 
osnovne tehnološke dejavnosti elektrogospodarstva (proiz- 
vodnja, prenos in distribucija električne energije) neodivsne 
od sedeža javnega podjetja. Nespremenjene pa ostanejo tudi 
lokacije centrov vodenja (območni centri vodenja in republi- 
ški center vodenja). 

Pri ocenjevanju finančnih tokov je treba izhajati iz predpo- 
stavke, da bo poslovanje javnega podjetja z družbenimi 
podjetji vodeno korektno, za kar bo nosil odgovornost tudi 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Zato mora biti položaj 
kateregakoli družbenega podjetja neodvisen od sedeža jav- 
nega podjetja. Uveljavitev trga kapitala pomeni, da bodo 
morebitna likvidnostna sredstva javnega podjetja na razpo- 
lago zainteresiranim gospodarskimi subjektom pod enakimi 
pogoji ne glede na sedež javnega podjetja in interesentov, 
v prvi vrsti pa družbenim podjetjem elektrogospodarstva in 
premogovništva. 

Določitev sedeža javnega podjetja je torej določitev kraja, 
v katerem se bodo opravljale dejavnosti javnega podjetja, in 
ne zagotavljanje finančne moči kateregakoli območja v SR 
Sloveniji na podlagi privilegiranega pristopa do kapitala. 

Odgovor Izvršnega sveta na delegatsko 
pobudo v zvezi z možnostmi oprostitve 
plačevanja davkov in prispevkov iz 
dohodka novoustanovljenim podjetjem 

Skupina delegatov iz občine Škofja Loka za Zbor združe- 
nega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije je med 
drugim dala pobudo, ki se nanaša na možnost oprostitve 
davkov in prispevkov iz dohodka novoustanovljenim podjet- 
jem zaradi spodbujanja zaposlovanja delavcev. 

Odgovor: Obveznost plačevanja davkov in prispevkov je 
določena z zakonom. Z republiškim zakonom o davku iz 
dohodka oz. dobička so za pravne osebe s področja gospo- 
darstva določene nekatere olajšave za nova podjetja in sicer 
tako, da se za ustrezen znesek zniža znesek davka zavezancev 
s področja drobnega gospodarstva, ki so bili na novo organi- 
zirani in so pričeli z dejavnostmi z novimi zmogljivostmi, 
v prvih treh letih poslovanja (za prvo leto za 90%, za drugo 
leto za 60% in za tretje leto za 30%). Posebna olajšava je 
predvidena za davčne zavezance, ki so pričeli s poslovanjem 
na manj razvitih območjih v SR Sloveniji in sicer, da v prvih 
treh letih poslovanja poravnavajo le 10 % davčne obveznosti. 
Kar zadeva fizične osebe je tudi v zakonu o davkih občanov in 
izvedbenih aktih občin določena olajšava za začetnike. 

V teku je tudi medrepubliško usklajevanje dogovora o davč- 
nem sistemu in politiki, kjer je predvideno, da nove pravne 
osebe v obdobju prvih dveh let poslovanja ne plačujejo davka 
iz dobička. Po končanem usklajevanju bodo te določbe pre- 
nešene v republiški zakon o davku iz dobička pravnih oseb. 

Obveznost plačevanja prispevkov za financiranje družbenih 
dejavnosti, socialne varnosti in nekatera področja gospodar- 
ske infrastrukture je predpisana z Zakonom o zagotavljanju 
sredstev za skupne družbene potrebe v letu 1990 in o pora- 
čunu določenih obveznosti iz dohodka za skupne in splošne 
družbene potrebe za leto 1989 (Uradni list SRS, št. 41/89) 
— v nadaljevanju: zakon o zagotavljanju stopnje za prispevke, 
s katerimi se zagotavljajo sredstva za financiranje programov 
na ravni republike, občinam pa je dano pooblastilo za določi- 
tev stopenj za tiste prispevke, s katerimi se financirajo občin- 
ski programi. 

Z uveljavitvijo zakona o zagotavljanju sredstev so poleg 
zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za dovolje- 
vanje skupnih družbenih potreb na področju družbenih dejav- 
nosti, prenehale veljati tudi določbe drugih zakonov, ki ure- 
jajo plačevanje prispevkov drugače kot je določeno z zako- 
nom o zagotavljanju sredstev, kot tudi razni dogovori in 
sporazumi, ki so zavezancem mimo zakonov omogočali uve- 
ljavljanje oprostitve plačila prispevkov oziroma druge olaj- 
šave. 

Glede na opredelitev, da se v letu 1990 kot prehodnem 
obdobju zadržijo veljavne sistemske rešitve glede zajemanja 
sredstev iz posameznih virov oziroma na posameznih osno- 
vah tudi zakon o zagotavljanju sredstev ne predvideva možno- 

sti predpisovanja oprostitev in olajšav pri plačevanju prispeV' 
kov, niti ne daje takšnega pooblastila občinam za njihov® 
prispevke. Višina stopenj, ki jih sprejemajo občine, pa z zak"' 
nom ni določena. 

Zakon o zagotavljanju sredstev določa začasen siste1^ 
financiranja skupnih družbenih potreb, ki bo veljal za le'J 
1990, to je v času, ko mora biti celovita zakonodaja na 
področjih usklajena z novimi ustavnimi amandmaji. 
letom bodo sprejeti zakoni za posamezne dejavnosti n° 
področju skupnih družbenih potreb in celovit sistem zagotav' 
Ijanja sredstev za splošne in skupne družbene potrebe. ™ 
tem bo potrebno proučiti strukturo virov prihodkov proraW 
nov tudi z vidika obdavčevanja osebnih dohodkov delavc^ 
obdavčevanja pravnih in fizičnih oseb in obdavčevanja pro|Z 

vodov in storitev v prometu. 

ZBOR OBČIN 

Odgovor Izvršnega sveta na pobudo 
komisije skupščine SR Slovenije za 
varstvo človekovega okolja v zvezi 
s problematiko izgradnje odlagališča 
»za travnikom« na območju občin 
Celje in Šentjur pri Celju 

Ob obravnavi pobude skupine delegatov iz občine Šentj^ 
pri Celju v zvezi z izgradnjo odlagališča »Za travnikom" n 

območju občin Celje in Šentjur pri Celju je na svoji seji dn 
13. 12. 1989 Komisije Skupščine SR Slovenije za varst" 
človekovega okolja oblikovala dve pobudi v zvezi z omenje'1 

problematiko: e 
1. da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije takoj obliki 

posebno medresorsko komisijo, ki naj dokončno prouči vs 
navedena in še druga odprta vprašanja v zadevi odlagali'0 

»Za travnikom«, 
2. da naj Izvršni svet prouči in predlaga način pristopa 0l_ 

izvedbe republiškega raziskovalnega projekta o vplivih one 
naževanja na okolje na ožjem in širšem območju Celjs* 
regije. 

Ad: 1 
Predlagamo, da se pobuda sprejme in da se imenuj® 

posebna medresorska komisija Izvršnega sveta Skupščine ' 
Slovenije v naslednji sestavi: } 

- Alojz Mohar - RK za varstvo okolja in urejanje prosto' 
(predsednik) 
- Gido Rozman - RK za energetiko t 
- Nevenka Črešnar - Republiška uprava za jedrsko varno 
- Franc Zupančič - Republiški gradbeni inšpektorat 
- Dušan Garzarolli - RK za industrijo in gradbeništvo 
- Jože Jeromen - RK za promet in zveze 
- Jožica Velišček - RK za zakonodajo 
- Zorana Čok - Republiški sanitarni inšpektorat ; 
Naloga komisije je ponovna proučitev odprtih vpraša 

v zvezi s problematiko izgradnje odlagališča »Za travniko^ 
na območju občine Celje in občine Šentjur pri Celju v 
ugotovitev in mnenj Komisije Skupščine SRS za varstvo 
vekovega okolja. Predlog članov medresorske komisije > 
pripravljen v sodelovanju z resornimi upravnimi organi. 

Ad: 2 
V zvezi s pobudo za pripravo republiškega raziskovalne^ 

projekta o vplivih onesnaženosti na okolje na ožjem in šir^e 

območju Celjske regije dajemo naslednje mnenje: j 
Za območje Celja in delno širše Celjske regije je bila v z"® 

z onesnaženostjo okolja v zadnjih desetih letih izdelana V5 

raziskovalnih nalog, med katerimi so najpomembnejše: . 
- Model sanacije v urbanizirani kotlini, 1981-1983 (sreds< 

Raziskovalne skupnosti Slovenije in občinske raziskoval 
skupnosti). j. 

- Ekološka bilanca Celja I. del (1982) in II. del (1986) (s'e" 
stva SIS za varstvo zraka Celje in občinska raziskovalna sk^r 
nost). 
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Vpliv onesnaženosti zraka na zdravstveno stanje določe- 
nih kategorij prebivalstva v Celju in Slovenskih Konjicah, 1986 
,Sredstva SIS za varstvo zraka Celje in občinska raziskovalna 
skupnost). 
. ~ Tematska karta onesnaženosti zemljišč občine Celje, 1989 
sredstva SIS za pospeševanje proizvodnje hrane in zagotav- 
lanje osnovne preskrbe občine Celje). 
.y sklopu svojega programa nalog varstva okolja ima Skupš- C|na občine Celje tudi obsežen seznam novih raziskovalnih 
nal°g. Na območju Celja se opravljajo redne analize pitne 
*?de v okviru dejavnosti Zavoda za socialno medicino in 
.'SJieno, stalne meritve koncentracij S02 v zrak v okviru 

s'stema ANAS, po programu veterinarske inšpekcije se prei- 
skuje vsebnost strupenih snovi (CD, As, F, Pb. PCB) v živilih 
palskega izvora, kot drugod v Sloveniji se izvajajo tudi meri- 
pe onesnaženosti voda (Zveza vodnih skupnosti Slovenije oz. 
^ePubliška vodna uprava). Vplivi onesnaževanja na okolje 
, ,ei regiji se analizirajo tudi v okviru raziskovalnih nalog, ki 
romajo vso Slovenijo (npr. »Citogenetske spremembe kot 
°'°indikacija kvalitete okolja« in naloge v zvezi s popisom 
Zoženosti slovenskih gozdov). Poleg navedenega je 

Potrebno omeniti tudi ugotovitve pristojnih inšpekcijskih 
°r9anov oz. na podlagi njihovih ukrepov izvedenih meritev 
*'slj v delovnih organizacijah. 
Menimo, da rezultati navedenih rednih spremljanj stanja 

^kolia in opravljenih ter predvidenih raziskovalnih nalog 
ok 0 *e sec'aj podlago za ugotovitev o veliki onesnaženosti ll °'ia v celjski regiji in osnovo za ukrepanje v smeri odprav- 
'ania glavnih virov onesnaževanja in drugih žarišč, ki najbolj 

~°*al° zdravje ljudi. 
^ tem ne želimo zanikati potrebe po nadaljnjem ugotavlja- 
lu ifi analiziranju stopnje onesnaženosti okolja v celjski regiji 
*• drugih regijah SR Slovenije, predvsem v smislu dopolnje- 
®nia že opravljenih raziskav. Obenem smatramo, da je name- 

v ° koncipiranja novega in posebnega republiškega razisko- 
ainega projekta o vplivih onesnaževanja na okolje v Celjski 
®9iji potrebno vsekakor zagotoviti, da bodo raziskave o sta- 

okolja in možnih načinih reševanja problematike med 
'Ohtetnimi pri oblikovanju nacionalnega programa razi- 

*ave in dodeljevanja sredstev zanje v naslednjem srednje- 
°čnem obdobju. 

^ališče izvršnega sveta skupščine 
^ Slovenije do delegatske pobude 
^uPine delegatov iz občine Gornja 
"adgona v zvezi s povračilom 

uporabo cest 

Skupina delegatov iz občine Gornja Radgona za Zbor zdru- 
9a dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije je na 

r^anju zborov Skupščine SR Slovenije 7. 2. 1990 dala 
slednjo delegatsko pobudo: 

Van povračila za uporabo cest v Sloveniji (tako imeno- 
v 

na cestna taksa) so za tovorna vozila mnogo prenizka 
toi?dn°su do povračil za osebne avtomobile! Za najtežje 
0 °rn° vozilo je povračilo le 25-krat višje od povračila za 
tov avtomobil 1350-1800 cm3, pri tem pa samo en težek 
c °rniak s prikolico oziroma avtovlak napravi toliko škode na 

s" kot 10000 osebnih avtomobilov omenjenega razreda!« 
ytališče; 

Vrsta vozila 

Razmerja 
po družbenem 

dogovoru 
SRS 

'ajnižja razmerja v višini letnih povračil za uporabo cest, 
Plačujejo uporabniki cest za različne vrste motornih in 

v 7 *,Pnih vozil (registrska taksa), so za Jugoslavijo določena členu družbenega dogovora o virih sredstev za vzdrževa- 
W ^konstrukcijo in graditev cest (Uradni list SFRJ, št. 41/ 
a '• Sklenile so ga Skupščina SFRJ in skupščine republik in 
re ""lomnih pokrajin ter samoupravne skupnosti za ceste 

Publik in pokrajin in njihova zveza v juliju 1989. 
v -*de na to da družbeni dogovor določa najnižja razmerja 
njj|'ni registrske takse za posamezne vrste vozil, v SR Slove- 
si ,eh razmerij po sklenitvi družbenega dogovora nismo 
jeo^injali. Razmerja so namreč progresivnejša zaradi več- 
UjV °bremenjevanja vozil večje nosilnosti in je torej v njih že 
Ure, - v delegatski pobudi predlagani način njihovega Janja. To je razvidno iz tabele. 

Osebno vozilo (bencinski motor) 
1350-1800 cm3 1.00 

Tovorna vozila 15 21,40 
Tovorna vozila 201 
Vlačilec (moč motorja 177 KW) 26,59 
Vlačilec (moč motorja 260 KW)  - 

1,00 
26,48 
38,22 
32,26 
45,25, 

Razmerja za Slovenijo iz te tabele kažejo, da ni točna trditev 
v delegatski pobudi, po kateri je maksimalno razmerje med 
osebnim vozilom z motorjem 1350-1800 cm3 in najtežjim 
tovornim vozilom samo 1:25. 

Glede teh razmerjih je treba še pojasniti, da je bila v prete- 
klih letih zaradi velikih absolutnih in relativnih razlik v registr- 
ski taksi v jugoslovanskem prostoru večkrat dana zahteva 
slovenskih prevoznih organizacij in avtoprevoznikov, da se te 
razlike zmanjšajo. Te razlike so utemeljevali kot enega glavnih 
razlogov upadanja njihove konkurenčne sposobnosti. 

Na podlagi ugotovitve, da so dejanska razmerja v registrski 
taksi večja od razmerij v pobudi delegatov, ter ob upoštevanju 
preteklih pobud za sprejetje nasprotnih ukrepov od obravna- 
vanega Izvršni svet meni, da pobude delegatov ni mogoče 
sprejeti. 

2. Domače in tuje analize o vplivnosti vozil na stanje ceste 
ne potrjujejo mnenja predlagateljev pobude, da avtovlak 
napravi toliko škode kot 10.000 osebnih vozil. Bo pa ta vpliv- 
nost ponovno preverjena v raziskovalni nalogi kritenji za 
financiranje in sofinanciranje kategorizirane cestne mreže, za 
izdelavo katere se je Republiška uprava za ceste že dogovo- 
rila. Namen študije je med drugim tudi določitev podlag za 
optimalizacijo deležev registrskih taks za posamezne vrste 
motornih vozil in s tem razmerij med njimi. Predvideni rok za 
njeno izdelavo je junij 1990. 

Stališče do pobude skupine delegatov 
iz občine Logatec za Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije za ureditev 
enotnega financiranja programov 
osnovne šole 

Skupina delegatov iz občine Logatec je Skupščini SR Slo- 
venije posredovala delegatsko pobudo delavcev, zaposlenih 
v vzgoji in izobraževanju v občini Logatec, da se nemudoma 
uredi enotno financiranje programov, ki jih izvajajo osnovne 
šole. 

O pobudi je Izvršni svet poslal naslednje stališče: V skladu 
z Ustavo SR Slovenije iz leta 1974 in z zakonskimi določbami, 
ki izhajajo iz nje, je bila za delovanje osnovnih šol na svojem 
območju odgovorna občina 

Šele s spremembami in dopolnitvami zakona o svobodni 
menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja, sprejetimi 
junija 1989, je določanje standardov in normativov za zago- 
tovljeni program osnovne šole ter meril za njegovo izvajanje 
prišlo v pristojnost republiških organov. Program storitev 
zagotovljenega programa se v letu 1990 financira na podlagi 
standardov in normativov ter meril, ki jih je sprejel Odbor za 
osnovno izobraževanje pri Izobraževalni skupnosti Slovenije 
in jih je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije vključil v predlog 
bilance za leto 1990. Pri tem je kot podlaga za izračun višine 
osebnega dohodka učiteljev in drugih delavcev v osnovni šoli 
vkalkuliran povprečni osebni dohodek delavcev v gospodar- 
stvu v SR Sloveniji, povečan za ustrezni koeficient, na podlagi 
katerega je po veljavnih, za to srednjeročno obdobje sprejetih 
kriterijih, dosežena usklajenost osebnih dohodkov delavcev 
v osnovnem šolstvu z osebnimi dohodki delavcev v gospodar- 
stvu. Od 1. 1. 1990 so torej merila za financiranje zagotovlje- 
nega programa osnovne šole enotna v vsej republiki. Osebni 
dohodki delavcev v osnovni šoli se ne usklajujejo več z oseb- 
nimi dohodki delavcev v gospodarstvu v občini, temveč s pov- 
prečjem osebnih dohodkov v gospodarstvu SR Slovenije. 
Občine, ki so dosegle višji standard izvedbe programa, pa 
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imajo še možnost, da ga ohranijo. Vendar pa izvajajo v osnov- 
nih šolah poleg zagotovljenega programa še bolj ali manj 
obsežen razširjeni program, ki izhaja iz konkretnih pobud 
okolja, iz dosedanjega razvoja dejavnosti osnovnega izobra- 
ževanja v določeni občini in iz ekonomskih možnosti, da se 
v občini ta razširjeni program tudi ustrezno financira. Zaradi 
velikih razlik v obsegu tega programa in zaradi še veljavnih 
samoupravnih sporazumov za zadnje leto srednjeročnega 
obdobja v letu 1990 ni bilo mogoče urediti enotnega financi- 
ranja vseh programov osnovne šole. Sicer pa popolna unifor- 
miranost osnovne šole tudi v prihodnje ne bi bila niti možna 
niti smiselna, saj mora osnovna šola živeti s svojim neposred- 
nim okoljem in se s posebno ponudbo odzivati na njegove 
potrebe, seveda z jasno določenimi pogoji financiranja za 
razširjeni program. 

Menimo, da se pobuda delavcev, zaposlenih v vzgoji in 
izobraževanj v občini Logatec, nanaša predvsem na poeno- 
tenje meril za osebne dohodke delavcev v vzgoji in izobraže- 
vanju. To pa je z uveljavljanjem cene storitev na izhodiščih 
povprečnih OD v gospodarstvu v SR Sloveniji, od 1. 1. 1990 
dalje že doseženo. V kolikor gre za razlike med posameznimi 
šolami, izhajajo te razlike iz notranjih kriterijev za delitev OD 
po pravilnikih znotraj šol. Te razlike bo mogoče odpraviti 
z uveljavljanjem kolektivne pogodbe. 

Nekatere razlike pa povzroča tudi interventni zakon o oseb- 
nih dohodkih, ki je zamrznil izplačilo OD na ravni novembra 
1989. 

Stališče do pobude Janeza Megliča, 
delegata Zbora občin, v zvezi 
s hitrejšim in učinkovitejšim 
reševanjem položaja družine 

Delegat Janez Meglič je na seji zbora občin 11. 1. 1990 
v imenu skupine delegatov iz občine Žalec dal pobudo za 
hitrejše in učinkovitejše reševanje položaja družine. Skupina 
ugotavlja slabšanje materialnega položaja družin zaradi 
splošnega povečanja družinskih izdatkov za otroke, predvem 
meni, da je povečanje prispevkov staršev za vrtce preveliko, 
prenizki so otroški dodatki, hrana za dojenčke predraga, prav 
tako obleka, obutev, slabša se položaj šolarjev, možnosti za 
stanovanje ipd. Skupina terja predvsem zmanjšanje prispevka 
staršev, ureditev otroških dodatkov, odpravo dajatev za otro- 
ško konfekcijo in možnost predpisovanja hrane za dojenčke 
na recept. 

V zvezi s to pobudo dajemo naslednji odgovor: 
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenie ugotavlja, da se 

zaradi splošnih gospodarskih in družbenih vprašanj slabšajo 
pogoji za nastanek in življenje družin, predvsem mladih. Zato 
je maja 1989 sprejel pobudo Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije in Skupnosti otroškega varstva Slovenije in imeno- 
val posebno skupino strokovnjakov, ki pripravlja strokovne 
podlage za oblikovanje prebivalstvene politike. Izhajajoč iz 
vsebine ugotovitev in potrebe po ustrezni prerazporeditvi 
družbenih virov v korist otrok naj bi bil osnovni cilj te politike 
zboljšanje kvalitete življenja družine in ustvarjanje pogojev za 
njen nastanek, obstoj in razvoj. 

Ukrepi naj bi obsegali neposredne oblike pomoči vsem 
družinam kot tudi ukrepe na področju stanovanjske politike, 
zaposlovanja, zdravstva in na drugih področjih. Ti ukrepi 
bodo, če jih bo Skupščina SR Slovenije podprla oziroma 
sprejela, sestavni del planskih usmeritev in nalog za naslednje 
obdobje. 

2. V letu 1990 velja dosedanji sistem pravic. Pravica do 
družbene pomoči otrokom (dobijo le tisti otroci oz. družine, ki 
ne dosegajo določene minimalne višine dohodka na družin- 
skega člana, zaradi česar naš sistem zaenkrat nima oprede- 
ljene pravice do otroškega dodatka) ter njegova višina (valori- 
zacija) bi se morali izvajati v skladu s samoupravnim sporazu- 
mom o uresničevanju socialnovarstvenih pravic. 

Do 1. 1. 1990 so se določala sredstva oz. prispevne stopnje 
za program družbenih pomoči otrokom v občinskih skupno- 
stih otroškega varstva in bila s tem neposredno odvisna od 
usklajevanja bilanc družbenih dejavnosti in prioritet 
v posmezni občini. Podatki o realizaciji tega programa in 
izvedenih valorizacijah v občinah kažeio v letu 1988 17% 
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zaostajanja rast družbenih pomoči otrokom v primeri3 

z rastjo osebnih dohodkov. Ta trend se je nadaljeval tudi v le 

1989 (točen podatek bo dostopen po obdelavi občinskih za 
ljučnih računov). .. 

Ne glede na zgoraj povedano pa tudi izrečene valoriz8c|' 
zaradi intervencijskega omejevanja skupne porabe niso $ 
dile rasti osebnih dohodkov in življenjskih stroškov. Doda'^ 
problem v razvrednotenju teh pomoči predstavlja tudi n3c 

izrečene valorizacije, ki upošteva rast osebnih dohodkov' 
nazaj, medtem ko upravičenci koristijo to pomoč za pokr|V 

nje stroškov v naslednjem mesecu. >. 
Zaradi vseh teh problemov in izredno neenotnih višin drU' 

benih pomoči otrokom smo v letu 1990 prenesli financiraj 
tega programa na republiško raven. V finančnem načrtu reP 
bliškega programa za leto 1990 je bilo zaostajanje vi'% 
družbenih pomoči leta 1989 odpravljeno ob predpostavki, 
bo ostalo število upravičencev nespremenjeno. Ured|' 
sistema družinskih (otroških) dodatkov na domicilni osnovi 
bi dopolnil sedanje družbene (socialne) pomoči otrokorn ^ 
predvidevamo v novem srednjeročnem planskem obdobju, 
ga bo Skupščina SR Slovenije podprla. . .. 

3. Prispevki staršev za otroke v VVO so prav tako urel® 
v samoupravnem sporazumu o uresničevanju socialnov 
stvenih pravic. Ta določa, da znaša prispevek staršev 
otroka v dnevnem varstvu 35% od dohodka na družinski, 
člana, vendar ne več kot znaša cena oskrbe (to je stroko*' 
cena, zmanjšana za del, ki ga družba namenja za vzg®'# 
vsakega otroka - v povprečju 45% stroškovne cene). Star5 

ki so za svojega otroka plačevali polno oskrbo, je bilo sep1® 
bra 1989 le 17%. Prispevki se po samoupravnem sporazujl. 
odmerjajo na podlagi dohodka družine v minulem letu, n 

pa se mesečno usklajujejo z rastjo povprečnih oseb 
dohodkov v SR Sloveniji. Izrečena 120% uskladitev PrisPj5i 
kov s prvim januarjem 1990, ki pa je v polovici občin £ |f 
izvedli v polni višini, pomeni le uksladitev z ravnijo povprek 
osebnih dohodkov v Sloveniji v novembru 1989. «g 

Z izrečeno valorizacijo znaša polna cena oskrbe (to pla 

jejo starši le za 17% otrok) v januarja 1990 različno po o? 
nah, največ 1.144 dinarjev, najpogosteje pa okoli 700 dina/J . 
Pri tem pa znaša najpogostejši povprečni prispevek, k' \ 
starši plačujejo, 520 dinarjev (17 občin ima povprečni pr'sv 
vek staršev nižji od 500 din, od teh je 7 ne dosega niti 400 . 
povprečno mesečno na otroka). V primeru, da se stva ^ 
socialne razmere družine spremenijo, imajo starši pravic" 
nove odmere višine prispevka. ^ 

Kljub temu pa delež staršev v dohodku VVO pada. Oc |L; 
jemo, da bo v letu 1989 le še 15% (1988. leta 25,2%, S«• 
1981 37,6%). To pomeni bistveno povečano potrebo po d< . 
benih sredstvih že sedaj, če nočemo prizadeti standarda o'j(, 
v vrtcih oziroma osebnih dohodkov zaposlenih (tretjina oo^, 
nima zadostnih sredstev za subvencije, že če ne upošteva^ 
dejanske rasti materialnih stroškov). Zato ocenjujemo. , 
v sedanjem trenuktu ni mogoče spremeniti obstoje®-jj 
odnosa do prispevkov staršev k oskrbi otrok v vrtcih. Ta* |. 
zahteva bi namreč terjala odločitev Skupščine SRS o do „ 
nem zajemanju sredstev za solidarnostno pokrivanje 
stroškov staršev za varstvo otrok v VVO. J 

4. Predpisovanje hrane za dojenčke na recept po seda ( 
veljavnih določilih ni mogoče, ker to ni pravica iz na5' ^ 
zdravstenega varstva. Pravica do zdravstvenih storitev ^ 
socialne varnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom na'Tr/ 
opredeljuje Samoupravni sporazum o uresničevanju zd 
stvenega varstva, hrana za dojenčke pa mednje ne sodi- , 

Pobudo delegatov bo mogoče proučiti z vidika možnos' p, 
oblikovanju obsega pravic za novo srednjeročno obdobje■ , 
tem pa je gotovo bolj kot uvrstitev posameznih prepara e 
med brezplačne pravice potrebno vzpodbujati naravno P y 
hranjevanje dojenčkov z materinim mlekom Le v izje/n

t)l 
primerih, ko so za to podane medicinske indikacije, na| b' j 
posamezni preparati, potrebni zaradi zdravljenja. prav'0'"';; 
bi jo uporabniki lahko dobili na recept. To je delno mož/1 a 
sedaj, in sicer v tistih primerih, ko gre za preparat oZ'r 

hrano, ki je v naši državi registrirana kot zdravilo. pt 
5. Cene izdelkov za otroka oblikujejo podjetja Pr0 ,r^ 

tržnih razmerah, odvisno od politike podjetij in odziva na ' , 
Na znižanje cen izdelkov za otroke bi lahko vplivali le z a ^ 
nistrativnim ukrepom zveznega izvršnega sveta, ^esa

hj it 
Izvršni svet Skupščine SRS ne podpira, ker meni, naj D 
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razmere na trgu vplivali predvsem z ekonomskimi ukrepi, 
* ukrepi neposredne kontrole cen pa le ob hudih motnjah na 
jrgu oziroma zaradi preprečitve monopolnega oblikovanja 

Pri tem pa je treba pojasniti, da se od izdelkov za otroke 
skladno z veljavno zakonodajo ne plačuje temeljni in posebni 
epubliški prometni davek za oblačila za otroke (do vključno 

14) in za obutev (do vključno št. 34). Od teh izdelkov se tudi 

JLAP,ačU'9 posebni zvezni Pametni davek za financiranje 
prav tako se ne plačuje niti temeljni niti posebni republiški 

Prometni davek od osnovnih proizvodov kmetijstva in ribištva, 
azen določenih vrst južnega sad|a in izdelkov iz njega. Od 

proizvodov kmetijstva in ribištva pa se plačuje posebni zvezni 
avek za financiranje JLA, razen od kruha, mleka, jedilneaa 

°'ia in masti. 

Stališče Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije do delegatske pobude 
skupine delegatov iz občine Slovenske 
Konjice za dopolnitev finančnega 
°ačrta za vzdrževanje, gradnjo in 
•"©konstrukcijo kategoriziranih cest 
v letu 1990 

Skupina delegatov za Zbor združenega dela in Zbor občin 
J^Pščine SR Slovenije je na svoji seji 5. februarja 1990 

oiikovala delegatsko pobudo v kateri ugotavlja, da v finanč- 
m načrtu vzdrževanja, gradnje in rekonstrukcije kategorizi- 

R.J! ces,ne mreže v SR Sloveniji za leto 1990 ni zajeta cesta 
?a i Vitanje-Dolič. Zahtevo za dopolnitev finančnega načrta leto 1990 je Izvršni svet Skupščine občine Slovenske 
svst P°sredoval dne 24 1. 1990 na Republiškem izvršnem 
sP 

in "a rePut>liškem komiteju za promet in zveze. Delegati 
niih°':)ra^a'0 na Skupščino SR Slovenije z zahtevo, da se J ^ovi predlogi za dopolnitev finančnega načrta upoštevajo 
čim3 'ih lzvrSni svet SR Slovenije in Skupščina SR Slovenije TPrej obvestita o rešitvi te zahteve. 
van

,a'i če: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je pri obliko- 
■ lu in sprejemanju finančnega načrta vzdrževanja, gradenj 

rekonstrukcij razvrščenih cest v SR Sloveniji za leto 1990 
om°St.eva'' da ie hkrati s pospešenim razvojem cestnega 
jeg rez'a treba zagotoviti tudi kakovostnejše ohranjanje obsto- 
n*<*stne mreže. S podrobneje opredeljenimi gradnjami 
sk . odsekov cest in večjimi rekonstrukcijami cest so bili 
ren

p^inski delegati seznanjeni v postopku sprejemanja 
PUbliškega proračuna za leto 1990. Podrobneje razčlenjene 

d °^0 rekonstrukcij in obnov obstoječe cestne mreže ter 
s 9e ukrepe za izboljšanja prevoznosti cest pa je v skladu 

Pooblastilom iz 12. člena ustavnega zakona za izvedbo 
(Ur=^n,h. amandmajev IX do LXXXIX k ustavi SR Slovenije 
11 dni list SRS, št. 32/89) Izvršni svet sprejel na svoji 208. seji 
y .Januarja 1990. 
pobeljenem finančnem načrtu so vključene tudi naloge za 
od <sLPno modernizacijo regionalnega cestnega omrežja, ki je 
ski . Pne dolžine 3.392 km še vedno na 569 km v makadam- 
Str„.Zve^bi. od tega poteka 16 km makadamskih vozišč skozi /•lena naselja. 

him3 modernizacijo regionalnih cest skozi naselja so s finanč- 
Sreri

načr,°m cestnega gospodarstva za leto 1990 predvidena 
cest 3 v v'^'n' 19-227.900 din, za modernizacijo regionalnih in «ven naseljih pa v višini 57.367.300 din. V naslednjem 
razči *,očka 2.2.02.7.02 finančnega načrta, ki ni podrobneje 
stva en,en P° posameznih cestah) so predvidena tudi sred- 
Vj(an

Za nadaljevanje modernizacije regionalne ceste št. 367 
vens|l6~'->0l'č- Dana pobuda skupine delegatov iz občine Slo- 
vana Konjice je torej v tem finančnem načrtu že upošte- 

rnodp Ubl'ška uPrava za ceste predvideva, da bo etapna 
'ožlii h'Zaci'a obravnavane regionalne ceste v okviru razpo- I vih sredstev nadaljevana tudi v prihodnjem letu. 

Odgovor na delegatsko pobudo skupine 
delegatov iz občine Gornja Radgona 
v zvezi z neosvinčenim bencinom 

Skupina delegatov za gospodarsko področje 45. okoliš Gor- 
nja Radgona za Zbor združenega dela in skupina delegatov za 
Zbor občin ter delegat za Družbenopolitični zbor so na 51. seji 
vseh zborov Skupščine 7. 2. 1990 med pobudami predlagali, 
da mora neosvinčeni bencin postati cenejši kot bi bila cena 
95-oktanskega bencina. 

Po obravnavi tega predloga daje Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije naslednji odgovor: 

V zvezi s problematiko cene neosvinčenega motornega 
bencina in povečanjem njegove rabe v Sloveniji, je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije že izčrpno odgovarjal v svojem odgo- 
voru na pobudo delegata Družbenopolitičnega zbora tov. 
Mavricia Olenika. Odgovor na to pobudo je Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije posredoval Skupščini z dopisom št. 00-03/ 
89 z dne 30. oktobra 1989. 

V odgovoru je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije navedel 
svoja posredovanja pri zveznih upravnih organih in Zveznemu 
izvršnemu 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 bancinskih 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. 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

Mnenje zakonodajno pravne komisije 
o pobudah in delegatskih vprašanjih 
Zorana Thalerja, delegata 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine 
SR Slovenije in o predlogih Sveta za 
varstvo človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin pri Republiški konferenci 
SZDL 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je 
navedene pobude, delegatska vprašanja in predloge obravna- 
vala na seji dne 29. 1. 1990. 

Republiška konferenca ZSMS je ob obravnavi drugega del- 
nega poročila Skupine delegatov Skupščine SR Slovenije za 
proučevanje okoliščin in posledic sodnega procesa proti 
četverici v Ljubljani postavila vrsto vprašanj in oblikovala 
nekaj pobud. Delegat Družbenopolitičnega zbora Skupščine 
SR Slovenije Zoran Thaler je na seji zbora 25. oktobra 1989 
predlagal, da se ta vprašanja in pobude obravnavajo kot 
delegatska vprašanja in pobude. Vprašanja so naslovljena na 
Komisijo Skupščine SR Slovenije za nadzorstvo nad zakoni- 
tostjo dela službe državne varnosti, na Predsedstvo SR Slove- 
nije in posebej na njegovega člana Andreja Marinca ter na 
republiškega sekretarja za notranje zadeve Tomaža Ertla. 
Pobude pa se nanašajo na problematiko ti. »tajnih aktov«. 

Svet za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin pri 
Republiški konferenci SZDL je obravnaval problematiko taj- 
nih in skrivnih pravnih aktov, pri čemer je posebej izpostavil 
vprašanje tajnega Uradnega lista SFRJ. Pri tem je svet zavzel 
stališče, da je obstoj tajnega Uradnega lista v nasprotju z 208. 
členom ustave SFRJ, ki določa, da morajo biti vsi pravni akti 
objavljeni in da zato pomeni trajno potencialno ogrožanje 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 
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Zakonodajno-pravna komisija se je pri obravnavi navedenih 
pobud z vidika svoje pristojnosti osredotočila zlasti na pro- 
blem »tajnega« Uradnega lista SFRJ. Ugotovila je, da je bilo 
v zadnjem obdobju v različnih organih in organizacijah ter 
s strani posameznih strokovnih in javnih delavcev neštetokrat 
opozorjeno na nevzdržnost obstoja in protiustavnost »taj- 
nega« Uradnega lista SFRJ. Pri tem je komisija podprla sta- 
lišče Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboš- 
čin, da je obstoj »tajnega« Uradnega lista v nasprotju z 208. 
členom ustave SFRJ. 

Zato se je komisija odločila predlagati zborom Skupščine 
SR Slovenije, da 

I. na podlagi 191. člena poslovnika Zveznega zbora Skupš- 
čine SFRJ vložijo zahtevo za izdajo sprememb in dopolnitev 
zakona o objavljanju zveznih zakonov in drugih zveznih 
predpisov ter splošnih aktov (Uradni list SFRJ, št. 43/76,11/ 
80). 

S to zahtevo naj zbori Skupščine SR Slovenije predlagajo 
črtanje določb drugega in tretjega odstavka 1. člena, drugega 
odstavka 6. člena in 16. a člena zgoraj navedenega zakona, 
s katerimi je bilo uvedeno posebno uradno glasilo SFRJ. 

II. Na podlagi 1. točke drugega odstavka 387. člena ustave 
SFRJ predlagajo Ustavnemu sodišču Jugoslavije, da začne 
postopek, v katerem naj 

1. ugotovi, da so določbe drugega in tretjega odstavka 1. 
člena, drugega odstavka 6. člena in 16. a člena zakona 
o objavljanju zveznih zakonov in drugih zveznih predpisov ter 
splošnih aktov v nasprotju z 208. členom ustave SFRJ in 
postopa v skladu s 393. členom ustave SFRJ. 

2. Oceni naravo predpisov, ki so bili doslej objavljeni 
v posebnem uradnem glasilu SFRJ z vidika vprašanja, ali so 
takšni predpisi sploh obstoječi in z vidika njihovih posledic, ki 
so za posameznike in pravne osebe že nastale. 

Komisija je podprla tudi vse ostale pobude Sveta za varstvo 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin v zvezi s tajnimi in 
skrivnimi pravnimi akti. 

Zbori Skupščine Republike Slovenije so navedene predloge 
Zakonodajno-pravne komisije sprejeli na sejah zborov 7. 2. 
1990 oziroma 7. 3. 1990. 

Stališče Izvršnega sveta do pobude 
Cirila Baškoviča, delegata 
v Družbenopolitičnem zboru Skupščine 
SR Slovenije, da Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije in vodstvo Gospodarske 
zbornice, v sodelovanju s tujim 
strokovnim znanjem, pospešita 
oblikovanje in strokovno rast 
revizorskih zavodov na Slovenskem 

Po njegovem mnenju te potrebujemo zato, da bi mogli 
ustrezneje vrednotiti kapital, brez česar ni mogoče pričako- 
vati normalnega prehoda v nov gospodarski sistem in normal- 
nega podjetniško-tržnega obnašanja kapitala. 

Izvršni svet je že v preteklem letu vzpostavil prek Poslovne 
skupnosti za svetovanje prve delovne stike s svetovalno orga- 
nizacijo Priče VVaterhouse. Predstavniki Priče VVaterhouse so 
na strokovnem sestanku, ki ga omenja pobuda, predstavili 
dejavnost te svetovalne organizacije in njene izkušnje pri 
racionalizaciji javnega sektorja v Veliki Britaniji in nekaterih 
drugih državah Predstavniki Izvršnega sveta in drugi udele- 
ženci pa so konzultante Priče Waterhousa seznanili s tedanjo 
organiziranostjo državne uprave, družbenih dejavnosti in 
gospodarske infrastrukture, problemi, ki so se pri tem pojav- 
ljali ter predvidenimi smermi sprememb. Strokovni sestanek 
je namreč časovno soupadal z razpravami o amandmajih 
k Ustavi SR Slovenije in s tem povezanimi spremembami 
organiziranosti družbenih dejavnosti in gospodarske infra- 
strukture. Izvršni svet je že tedaj ocenil, da bi bilo sodelovanje 
svetovalne organizacije, ki ima preizkušeno metodologijo za 
oceno koristnosti stroškov v javnih službah zelo koristno pri 
aktivnostih za preoblikovanje delovnih organizacij v javna 
podjetja, zavode in druge oblike javnih služb. Glede na to, da 
v tistem času, ko so bili vzpostavljeni prvi stiki s Priče VVater- 

house še niso bile dane ustavne in zakonske predpostavke. J 
bi omogočale oblikovanje konkretne naloge, pri katerih c 

sodelovala Priče VVaterhouse. do pogodbe torej ni prišlo in5® Ui 
bili dogovori o možnostih sodelovanja odloženi na poziw n 
čas. Izvršni svet sprejema pobudo delegata Cirila Baškovi^ 
saj se sklada z njegovimi koncepti. Pripominja sicer, o 
v republiškem proračunu za tekoče leto za te namene sicc D 
izrecno niso predvidena finančna sredstva, vendar pa " Si 
v okviru možnosti poskušal zagotoviti devizna sredstva, ki" tr 
omogočala sklenitev pogodbe s Priče VVaterhouse. Ocenijj 
jejo namreč, da ta svetovalna organizacija razpolaga s potre® ^ 
nim strokovnim znanjem in izkušnjami, ki bi omogočile raj;' S| 
onalizacijo v javnem sektorju, saj deluje pretežno po naroči'1 lj 
vlad različnih držav. V tem letu, ko so že izoblikovane osno^ o 
zamisli in se pripravlja nova sistemska zakonodaja za pos> n 
mezna področja v državni upravi in sploh na sektprju javn' v 
služb se povečuje potreba po takem sodelovanju. Še poseb® p 
pa je to potrebno v povezavi z aktivnostmi za vključevali p 
v »Evropo 1992«. Koristi takega strokovnega svetovanja 9 o 
oceni Izvršnega sveta ne bi bile omejene le na ožji vio' Si 
državne uprave, temveč bi imele pozitivne učinke za celot® § 
javni sektor na ravni republike in občin. i 

Odgovor izvršnega sveta skupščine SR * 
Slovenije na delegatsko vprašanje in d 
pobudo družbenopolitičnega zbora ^ 
skupščine mesta Maribor v zvezi s 

z uporabo solidarnostnih sredstev za ; 

odpravljanje posledic naravnih nesreč p 

v severovzhodni Sloveniji 

Družbenopolitični zbor Skupščine mesta Maribor je ^ v 

pobudo delegata tov. Ivana Radoloviča sprejel sklep, da ' 
Skupščini SR Slovenije postavi naslednje delegatsko vprJ 

šanje: .... I 
»V letu 1989 so delovni ljudje in občani prispevali solio3^ I 

nostna sredstva za odpravljanje posledic naravnih nes^. I 
v severovzhodni Sloveniji (Haloze). Prosimo, da pristol 
republiški organi pripravijo informacijo ozirom poroc1 

o načinu uporabe tako zbranih sredstev. Vprašanje se post3, < 
Ija zato, ker po nekaterih informacijah solidarnostna sredst ^ 
do prizadetih ljudi oziroma območij niso prišla oziroma sol1 

prejeli v manjšem obsegu.« ( 
Na postavljeno vprašanje Izvršni svet Skupščine SR Slov 

nije odgovarja naslednje: 
Severovzhodno Slovenijo so v juliju in avgustu 1989 p 

dele vremenske ujme (neurje s poplavami), ki so povzroči, 
materialno škodo v višini 400.196.859,00 dinarjev, kar je n3 

14% družbenega proizvoda SR Slovenije za leto 1988. 
Sanacija posledic vremenskih ujm na prizadetih obmocl 

je bila v začetni fazi usmerjena predvsem v zaščito in reše^ 
nje ter vzpostavitev najnujnejših življenjskih in delovnih r3j 
mer. Aktivirana so bila vsa razpoložljiva sredstva solidarno^ 
oblikovana na podlagi zakona o oblikovanju sredstev soli°3 j 
nosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč v vi»' 
17.880.000,00 dinarjev. Poudariti je potrebno, da so sredst' 
solidarnosti namenjena le najnujnejšim ukrepom za zavaroj1 

nje življenju, premoženja in zdravja ljudi ter za prepreči' 
nadaljnje škode. Na podlagi usmeritev in odločitev Izvršne9f 
sveta Skupščine SR Slovenije so samoupravne interes^ 
skupnosti materialne proizvodnje in družbenih dejavno , 
spremenile in prilagodile redne programe tako, da so v skia® 
z materialnimi možnostmi ponudile pomoč prizadeti | 
območjem. Pomembnejše oblike pomoči pomenijo zla* 
naslednje aktivnosti: ji 

- prizadetim kmetom zavarovancem so bili znižani " 
odpisani prispevki za pokojninsko zavarovanje (skupaj 
1010 zavarovancev), 

- v elektrogospodarstvu je bilo solidarnostno zagotovi 
nih 662,6 mio din, ~ 

- v stanovanjskem gospodarstvu je bilo prizadetim vrni 
nih 947 mio din, ki se sicer združujejo na ravni republike, 
dana solidarnostno združena sredstva 15,6 mlrd din, 0 

- skupnost socialnega skrbsta je prizadetim solidarnost 
dodelila 700 mio din socialnih pomoči, 

36 poročevalk 



za ohranitev gospodarske sposobnosti prizadetih obmo- 
'I na področju kmetijstva je bilo z različnimi oblikami pomoči 
Merjenih 27,5 mlrd sredstev za agromelioracije, zagotavlja- 
'e krme ipd. 
preko Rdečega križa Slovenije je bilo zbranih za prizadeta 

ornočja 3,57 mlrd din, v materialu pa za 1,269 mlrd din. 
°'očene vrste pomoči so prizadetemu prebivalstvu nepo- 
redno dajali organizacije združenega dela, občani in drugi (v 
3'eriaiu in denarju). 
*er vsi navedeni ukrepi oziroma razpoložljiva sredstva niso 

®doščala za prednostno sanacijo, je Skupščina SR Slovenije 
li eie'a Zakon o posebnem prispevku solidarnosti za odprav- 
ile posledic neurja s poplavo, s katerim je bila določena 
"veznost plačila dodatnega namenskega prispevka solidar- 

nosti. Zbrana sredstva v višini 56.358.318,00 din so bila 
skladu z merili, ki jih določa družbeni dogovor o načinu 

p°raba in upravljanja s sredstvi solidarnosti za odpravljanje 
~LS'edic naravnih nesreč, usmerjena na vsa prizadeta 
^^očja. Odbor udeležencev družbenega dogovora je pri 

.pejemu sklepa o višini uporabe sredstev solidarnosti upo- 
®val dve merili, in sicer višino škode v razmerju do družbe- 
na proizvoda ter razvitost prizadetega področja. 
z Priloženih tabel so poleg višine škode, ki so jih vremen- 

sD
6 u!rne povzročile v posameznih občinah, razvidni tudi 

Pecifikacija po posameznih panogah, odstotek prizadetosti 
d 

uzbenega proizvoda, dodeljena aktontativna sredstva soli- 
2aLn°st' 'z rednih virov, dodeljena sredstva solidarnosti po 
$rprt°nu 0 Posebnem prispevku solidarnosti ter odstotek teh dstev v razmerju do višine škode. 
^Prejet je bil tudi poseben zakon o zagotavljanju sredstev 
p Zadnjo povezovalnega vodovoda na Dravskem polju, 

'rebnega za sanacijo onesnaženosti podtalnice. 
Prp so posledice naravne nesreče tolikšne, da bistveno 
vir 

Se9ai° materialne možnosti republike iz rednih in izrednih 
dep ie Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlagal priza- ,lrr> občinam, da na vseh področjih (infrastruktura, kmetij- 

ske 

stvo ipd.) prilagodijo in spremenijo srednjeročne plane, da bi 
tako pokrili stroške najnujnejših sanacijskih posegov ter se 
začele izvajati prednostne sanacije. Na tej podlagi je izdelan 
prednostni vrstni red trajne sanacije, ki bi po posameznih 
področjih trajal tudi do deset let (vodno gospodarstvo ipd ). 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je poleg omenjenih 
aktivnosti določil osnovne usmeritve za prednostno zaščito in 
reševanje ljudi ter premoženja, za zagotavljanje najnujnejših 
življenjskih in delovnih razmer ter za ohranitev gospodarske 
sposobnosti in aktivnosti prebivalstva na prizadetih območjih. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je med drugim na seji 
dne 5. 9. 1989 naložil pristojnim republiškim upravnim orga- 
nom, da: 

- v sodelovanju s pristojnimi občinskimi organi in drugimi 
zainteresiranimi organizacijami in skupnostmi sprejmejo 
ukrepe za čimprejšnjp izdelavo programov trajne sanacije na 
prizadetih območjih, 

- v sodelovanju s pristojnimi občinskimi organi pripravijo 
predlog prednostnih in dolgoročnih sanacijskih del in sprem- 
ljajo njihovo uresničevanje, 

- da obveščajo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije o upo- 
rabi sredstev solidarnosti in ga sproti seznanjajo z uresniče- 
vanjem sprejetih sanacijskih programov. 

Izvršni svet je priporočil skupščinam občin in samouprav- 
nim interesnim skupnostim, da ukrepajo za načrtno, selek- 
tivno in trajno sanacijo po posameznih področjih ter dejavno- 
stih. 

Izvršni svet je priporočil skupščinam občin, SIS materialne 
proizvodnje in drugim prizadetim organizacijam in skupno- 
stim, da pri pripravi proračuna oziroma finančnih načrtov za 
leto 1990 načrtujejo tudi sredstva za nadaljevanje sanacije 
posledic na prizadetih območjih. 

Na podlagi dogovora o oblikovanju in dajanju sredstev 
solidarnosti je dan tudi zahtevek za zagotovitev medrepubli- 
ških sredstev solidarnosti v višini 108.350.000,00 din. 

Vprašanja delegacij in delegatov 

^5ORZDRUŽENEGA DELA 
Ali 

'' so možnosti za oprostitev plačevanja 
avkov in prispevkov iz dohodka novo 
stanovljenim podjetjem? 

ne^Upina delegatov iz 
ien °'ia Loka za Zbor <u>u- 

dela In Zbor občin 
"led t e SR s|ovenije je 
se „ ru9im dala pobudo, ki 

na možnost opro- 
dohr,rfr

avkov in prispevkov iz °aka novo 
Nem zarafi 
°8l°vanja d« 
~9ovor: Obv 

doii* davkov in , 
h*. er,a z zakonom. Z repu- 

obči- 
zdru- 

d0hori?
avkov In prispevkov iz 

Podit!! novo ustanovl|enim 
lani Ve"i zaradi spodbujanja 

Poslovanja delavcev. 
van^or: Obveznost plače- 
doir,A davkov in prispevkov je 
b,&a z zakonom. Z rep 
dohodi, Zakonom o davku 
Pravni 02 dobička so za 
sPodarc?sebe s Področja go- 
°'ajšau določene nekatere 
cer t ^ Za nova podjetja in si- 
ZnesRi/0,.da se za ustrezen 
Ve*anr Zn'*a znesek davka za- 
9osDriH 

s P°dročja drobnega 
vo 0r„

arstva. ki so bili na no- 
Z deiaHan'2'ran' 'n so pričeli 
«r?ostr"' z novimi zmog- 
si°vani'' ,v prv'h ,retl letih po- 
za driiia i prvo let0 za 90%. 
le letr,90 6,0 za 60% in za tret- 
Sava lo

Za 30°/o)- Posebna olaj- 
Predvidena za davčne 

zavezance, ki so pričeli s po- 
slovanjem na manj razvitih ob- 
močjih v SR Sloveniji in sicer, 
da v prvih treh letih poslovanja 
poravnavajo le 10% davčne 
obveznosti. Kar zadeva fizične 
osebe je tudi v zakonu o dav- 
kih občanov in izvedbenih ak- 
tih občin določena olajšava za 
začetnike. 

V teku je tudi medrepubliško 
usklajevanje dogovora o davč- 
nem sistemu in politiki, kjer je 
predvideno, da nove pravne 
osebe v obdobju prvih dveh let 
poslovanja ne plačujejo davka 
iz dobička, Po končanem us- 
klajevanju bodo te določbe 
prenešene v republiški zakon 
o davku iz dobička pravnih 
oseb. 

Obveznost plačevanja pri- 
spevkov za financiranje druž- 
benih dejavnosti, socialne var- 
nosti in nekatera področja go- 
spodarske infrastrukture je 
predpisana z Zakonom o zago- 
tavljanju sredstev za skupne 
družbene potrebe v letu 1990 

in o poračunu določenih ob- 
veznosti iz dohodka za skupne 
in splošne družbene potrebe 
za leto 1989 (Uradni list SRS, 
št. 41/89) - v nadaljevanju: za- 
kon o zagotavljanju sredstev. 
Z zakonom o zagotavljanju 
sredstev so določene tudi 
stopnje za prispevke, s kateri- 
mi se zagotavljajo sredstva za 
financiranje programov na rav- 
ni republike, občinam pa je da- 
no pooblastilo za določitev 
stopenj za tiste prispevke, 
s katerimi se financirajo občin- 
ski programi. 

Z uveljavitvijo zakona o za- 
gotavljanju sredstev so poleg 
zakona o obračunavanju in 
plačevanju prispevkov za do- 
voljevanje skupnih družbenih 
potreb na področju družbenih 
dejavnosti, prenehale veljati 
tudi določbe drugih zakonov, 
ki urejajo plačevanje prispev- 
kov drugače kot je določeno 
z zakonom o zagotavljanju 
sredstev, kot tudi razni dogo- 
vori in sporazumi, ki so zave- 
zancem mimo zakonov omo- 
gočali uveljavljanje oprostitve 
plačila prispevkov oziroma 
druge olajšave. 

Glede na opredelitev, da se 
v letu 1990 kot prehodnem ob- 

Poročevah ec 

dobju zadržijo veljavne sistem- 
ske rešitve glede zajemanja 
sredstev iz posameznih virov 
oziroma na posameznih osno- 
vah tudi zakon o zagotavljanju 
sredstev ne predvideva mož- 
nosti predpisovanja oprostitev 
in olajšav pri plačevanju pri- 
spevkov, niti ne daje takšnega 
pooblastila občinam za njiho- 
ve prispevke. Višina stopenj, ki 
jih sprejemajo občine, pa z za- 
konom ni določena. 

Zakon o zagotavljanju sred- 
stev določa začasen sistem fi- 
nanciranja skupnih družbenih 
potreb, ki bo veljal za leto 
1990, to je v času, ko mora biti 
celovita zakonodaja na teh po- 
dročjih usklajena z novimi 
ustavnimi amandmaji. Med le- 
tom bodo sprejeti zakoni za 
posamezne dejavnosti na po- 
dročju skupnih družbenih po- 
treb in celovit sistem zagotav- 
ljanja sredstev za splošne in 
skupne družbene potrebe. Ob 
tem bo potrebno proučiti 
strukturo virov prihodkov pro- 
računov tudi z vidika obdavče- 
vanja osebnih dohodkov de- 
lavcev, obdavčevanja pravnih 
in fizičnih oseb in obdavčeva- 
nja proizvodov in storitev 
v prometu. 

37 



ZBOR OBČIN 

Kakšne so priprave na napovedani 
Svetovni slovenski kongres? 

Borut Plavšak je na seji Odbo- 
ra Zbora občin za družbeno- 
politični sistem dne 21. 2. 
1990 vprašal Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije kako 
se organi SR Slovenije pri- 
pravljajo na napovedani Sve- 
tovni slovenski kongres in 
kakšna proračunska sredstva 
so potrebna oziroma predvi- 
dena za uresničitev te po- 
membne načrtovane manife- 
stacije. 

Izvršni svet je pripravil na- 
slednji odgovor: 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je o pobudi, da se 
v letu 1990 organizira Svetovni 
slovenski kongres, seznani 
Predsedstvo SR Slovenije. Kot 
je znano, so organizatorji kon- 
gresa pred časom Predsedstvu 
SR Slovenije postavili vpraša- 
nje glede jamstev za prost pri- 
hod in odhod vseh Slovencev 
na manifestacijo, če bi ta bila 
v SR Sloveniji. Predsedstvo SR 

Slovenije je medtem na to 
vprašanje že odgovorilo. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je prek Republiškega 
komiteja za mednarodno so- 
delovanje dal iniciativo, da 
o pobudi razpravlja Republiški 
družbeni svet za mednarodne 
odnose. Družbeni svet je o po- 
budi razpravljal in jo podprl. 
Ker se je - in se še - pojavlja- 
jo vprašanje, kje organizirati 
Svetovni slovenski kongres, je 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije mnenja, da se takšno 
vseslovensko manifestacijo 
lahko organizira le v Ljubljani, 
kot glavnem mestu SR Slove- 
nije. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije končno ugotavlja, da 
se organizatorji kongresa nanj 
doslej niso neposredno obra- 
čali z nobenim zahtevkom, 
vključujoč tudi zahtevek za fi- 
nančno pomoč. Če bo tak zah- 
tevek postavljen, pa ga bo Iz- 
vršni svet obravnaval v rednem 
postopku. 

Ali Lev Detela sme v Slovenijo? 
Borut PLAVŠAK, delegat iz 

občine Ljubljana - Center za 
Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije, je republiški sekretari- 
at za notranje zadeve vprašal 
ali je res, da ugledni sloven- 
ski pisatelj Lev DETELA, ki ži- 
vi in dela na Dunaju, ne sme 
v SR Slovenijo. Če to drži, pro- 
si za pisno informacijo glede 
pravne podlage takšnega nje- 
govega statusa. 

Na zastavljeno delegatsko 
vprašanje Izvršni svet odgo- 
varja: 

XLIX amandma k Ustavi SR 
Slovenije določa, da je obča- 
nom zajamčena svoboda giba- 
nja in nastanitve, ki vključuje 
tudi pravico zapustiti in vrniti 
se v državo. Ta pravica se sme 
omejiti z zakonom, vendar sa- 
mo, če je to potrebno, da bi se 
zagotovil potek kazenskega 
postopka, preprečilo širjenje 
nalezljivih bolezni, zavaroval 

javni red, ali če to zahtevajo 
interesi obrambe države. Ugo- 
tovili smo, da je Lev Dimitrij 
DETELA, roj. 2/4-1939 v Mari- 
boru, državljan SFRJ in ima to- 
rej pravico po Ustavi SRS vrniti 
se v državo. Prav tako smo 
ugotovili, da po Zakonu o pot- 
nih listinah državljanov SFRJ 
(Uradni list SFRJ, št. 30/79 in 
53/85) ni zadržkov, da se Levu 
Dimitriju DETELI, ne bi smelo 
izdati potnega lista. Ugotovili 
pa smo, da nima jugoslovan- 
skega potnega lista in da tudi 
tukajšnji sekretariat ni prejel 
vloge DETELE za izdajo potne- 
ga lista. 

Z vsebino odgovora bomo 
seznanili tudi Zvezni sekretari- 
at za zunanje zadeve, da ne bi 
prihajalo do zapletov, če bo 
Lev DETELA zaprosil za izdajo 
potnega lista naše diplomat- 
sko predstavništvo. 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

Kaj je z regresom za nafto? 
Na delegatsko vprašanje 

Franca Fašaleka, delegata 
Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije, 
v zvezi z regresom za nafto, ki 
ga je zastavil na 45. seji Druž- 
benopolitičnega zbora Skupš- 
čine SR Slovenije dne 19. 12. 
1989, daje Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije naslednji 
odgovor: 

ku predvidi takšna rešitev z' 
uporabnike, ki kupujejo dis® 
ska goriva po beneficiral 
stopnji, ki bo zagotavljala s|a 

no razmerje med predpisa0 

in beneficirano stopnjo. . 
V postopku je predlog sp'e | 

memb in dopolnitev zako°; 
o obdavčevanju proizvodov 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije v celoti sprejema 
ugotovitve delegata Franca 
Fašaleka glede nesorazmerja 
pri obračunavanju temeljnega 
prometnega davka na pogon- 
sko gorivo D2 na kmetijstvo. 
Z ozirom na to, da je predpiso- 
vanje višine teh stopenj v zvez- 
ni pristojnosti, je Republiška 
uprava za družbene prihodke 
že v letu 1989 Zveznemu sekre- 
tariatu za finance predlagala 
uskladitev stopenj temeljnega 
prometnega davka od naftnih 
derivatov, pripomba pa ni bila 
upoštevana. Nadalje je Repu- 
bliška uprava za družbene pri- 
hodke predlagala, da se v no- 
vem zakonu o prometnem dav- 

storitev v prometu, pri kater^ I 
se bo Izvršni svet SR Sloveli 
zavzemal za uskladitev oZ'<° \ 
ma za vzpostavitev razmerij P, , 
obračunavanju temeljne^ 
prometnega davka za porab0 

ke, ki so veljale v |e 

1986-1987 in da bi bilo p o69 ( 
kmetijstva, olajšav deležno v 
di morsko ribištvo. , c 

Izvršni svet bo tudi prou"l p 
možnost učinkovitega nadzf' 
nad uporabo pogonskega 9° ji 
riva D2, da ne bi prihajalo " r 
nenamenske uporabe. x. v 

Delegat Franc Fašalek z od- 
govorom ni bil zadovoljen, *' c 
to je bilo dogovorjeno z de' k 
gacijo Skupščine Repub1'* „ 
Slovenije v Zboru republik ' ti 
pokrajin Skupščine SFRJ< z 
to vprašanje zastavi v Skup p 
čini SFRJ. « 

Ali se bodo modernizaciji celjske 
bolnišnice namenila širša solidarnostna 
sredstva? 

V 10. členu navedenega 
kona pa je določeno, da se 
področju zdravstva na ravni ■ 
publike zagotavljajo sred®» 

Na delegatsko vprašanje 
Marine Bohinec, delegatke 
Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije, 
v zvezi z modernizacijo celj- 
ske bolnišnice, posreduje Iz- 
vršni svet naslednji odgovor: 

Z Zakonom o zagotavljanju 
sredstev za skupne družbene 
potrebe v letu 1990 in o prora- 
čunu določenih obveznosti iz 
dohodka za skupne in splošne 
družbene potrebe za leto 1989 
(Ur. I. SRS, štr. 41/89) je v 3. 
členu določeno, da se sredstva 
za skupne družbene potrebe 
zagotavljajo za izvajanje pro- 
gramov oziroma nalog, dolo- 
čenih z zakoni in drugimi pred- 
pisi, z družbenimi plani druž- 
benopolitičnih skupnosti za 
obdobje 1986 do 1990, s samo- 
upravnimi sporazumi o teme- 
ljih planov samoupravnih inte- 
resnih skupnosti in kmetijskih 
zemljiških skupnosti za ob- 
dobje 1986 do 1990 in z drugi- 
mi samoupravnimi splošnimi 
akti teh skupnosti. 

n< 

za uresničevanje zagotovlje0 

pravic občanov do zdravs' ,    M 
nih storitev v zvezi s prepr® 
vanjem, odkrivanjem, zdravi 
njem in rehabilitacijo vseh 
lezni in poškodb, nastali11 t 
ven dela ter za naloge skup 
ga pomena za republiko. 

V kolikor so bila v letu 
oziroma 1989, kar je p od'', 

!|3n 
za planiranje in razporel1 , 
sredstev za zdravstveno v

yf 
stvo, ki se zagotavljajo na 
republike, v ceno zdravstv® , 
storitev vključena tudi 
stva za investicije, so le-ta 
ko vključena tudi v letu 1 j 
Na osnovi navedenega 
ugotovimo, da je financiral 
modernizacije celjske bd f 
niče v enakem deležu vkll",, 
no v sredstva programa 1° ( 
stvenih storitev za obm" 
Celje tudi za leto 1990. 
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Iz Skupščine 

Novi predpisi 

stvarjene ustavne predpostavke za združevanje občanov 

družbene organizacije in društva 

J.vezni izvršni svet je 15. februarja tega leta predložil Skupš- 
v 

n' Sfrj predlog za izdajo zakona o združevanju občanov 
aružbene organizacije in društva, ki se ustanavljajo za 

Pr^0''0 SFRJ' z osnutkom zakona. Le-ta se bo obravnaval ®dvidoma na eni od naslednjih sej Zveznega zbora, 
i T obrazložitvi predloga je zapisano, da federacija do spre- 

|a zadnjih ustavnih amandmajev k ustavi SFRJ ni imela 
v 

rrnativnega pooblastila za urejanje združevanja občanov 
J^žbene organizacije in društva za območje SFRJ in da so 
o Publike in avtonomni pokrajini sprejele zakone o družbenih 
|9®nlzacljah in društvih, s katerimi so se z določenimi razli- 
ust ure'a'' ci')i združevanja in ustanavljanja, pogoji in način te/

anavljanja, način registriranja in razlogi za zavrnitev zah- 
*ak6 23 VP'S v re9'ster in prepoved njihovega dela. S temi 
Pok ' 86 ure)a združevanje za območje teh republik oziroma 
čev-'n' s Cimer ie P° eni strani odpadla možnost za uresni- o anje ustavne pravice občanov do združevanja v takšne 
So rt 'Zac''e 'n dru^tva za ombočje SFRJ, po drugi strani pa , določene različne rešitve, ki bi lahko pomembno vplivale 
ni 'na ustavno zagotovljeno enakost občanov pri uresničeva- 

^ Pravice na tem področju. 
ustv P°dtočko 1. točke XXXIX ustavnega amandmaja je 
šan ena Podla9a- da federacija z izdajo zakona ureja vpra- združevanja občanov v družbene organizacije in dru- ^ -j— ^w 3 " 

mi.',, se ustanavljajo za območje SFRJ, ne pa tudi vprašanje 
UriL čne9a zd 

Zu«n'čevAnJa 
nega združevanja in s tem ustreznejšega zagotavljanja 

pravic in svoboščin občanov, določenih 
o SFRJ, zato se je pri zasnovi rešitev v osnutku zakona izhS,avo or 

v «®ia'° iz opredelitve, po kateri se pod svobodo združevanja V i" i 
Tak« 6rn srn's,u razume tudi svoboda političenga združevanja. 
PoiaT stališCe i® v skladu z vsemi družbenimi gibanji in s tem Se P°,reba P° spremembi ustave po hitrem postopku, 
PriD Pa tudi utemeljenost opredelitve, da se vzporedno s tem 
Ureiavlja tud' zakon, ki bo ustvaril normative predpostavke za ^janj® tega vpra§anja 

r9ziik z na^e,om svobode združevanja občanov se, za 
Pred °d us,reznih rešitev v republikah, v tem zakonu ne 
d0 oidevai° obveznosti ustanoviteljev organizacij in društev 
v p0 , L oziroma ZSM, niti pravice in pooblastila le-teh 
istih ustanavljanja organizacij in društev. Izhajajoč iz 
vpi^el se v osnutku zakona uveljavlja sistem prijave ob 
s tj,/ v register družbenih organizacij in v register društev, 
tr0|o er so pooblastila državnih organov zreducirana na kon- 
a^t _!*Po,nievanja pogojev za ustanavljanje društev, njihov 
tiven , 

erim določajo to izpolnjevanje, pa ima samo deklara- Zriačaj. 

pjAVNA podlaga za ustanavljanje 

mitičnih strank 

Usta!,8'!'0' 'z opredelitev, določenih v temeljnih načelih 
*dru»e F*J' so v osnutku zakona podrobneje razčlenjeni cilji 
Ustaoania občanov v družbene organizacije in društva, ki se 
P°da|aV''a'° za območie SFRJ, s čimer je ustvarjena pravna eacij'

9a za združevanje tako v politične stranke kot v organi- 
nacjo ka,0rih glavni cilj je, da na demokratičen in legalen 
P°dla ®ode|ujejo v političnem življenju oziroma, da si na 9' svobodno izražene volje volilnega telesa pridobijo 

p0r°če valeč 

državno oblast. Prav tako se določajo tudi kriteriji za razliko- 
vanje družbenih organizacij in društev, s tem da se občani 
združujejo v družbene organizacije, da bi uresničevali cilje in 
naloge, s katerimi se v glavnem prispeva k uresničevanju 
splošnih družbenih in posameznih interesov občanov, 
z namenom uresničevanja ciljev in nalog, s katerimi se v glav- 
nem prispeva k uresničevanju posameznih in skupnih intere- 
sov, pa se občani združujejo v društva. 

Poudarjena so tudi načela samostojnosti in javnosti družbe- 
nih organizacij in društev. Hkrati je določena obveznost teh 
oblik združevanja, da omogočijo vpogled v uresničevanje 
njihovih ciljev, aktivnosti, pridobivanje in uporabe sredstev, 
s katerimi razpolagajo, za zagotovitev pogojev za čim popol- 
nejše uresničevanje z ustavo SFRJ zagotovljene svobode 
združevanja in za uresničevanje ciljev ter nalog združevanja 
pa je predvideno, da smejo družbene organizacije in društva, 
ki se ustanavljajo za območje SFRJ, opravljati gospodarsko in 
družbeno dejavnost v skladu s predpisi o opravljanju teh 
dejavnosti. 

TEMELJI IN NAČIN ORGANIZIRANJA 

Da bi se zagotovila ena od temeljnih pravnih predpostavk za 
uresničevanje z ustavo SFRJ zagotovljene svobode združeva- 
nja, se predvideva pravna subjektiviteta družbenim organiza- 
cijam in društvom in se določa, da imajo družbene organiza- 
cije in društva lastnost pravne osebe, ki jo pridobijo z vpisom 
v register. Prav tako so določeni viri sredstev za financiranje 
teh organiazcij in društev, predvideno je, da imajo statut, ob 
razčlenitvi temeljnih vprašanj, ki jih urejajo. Hkrati je predvi- 
dena tudi možnost, da imajo tudi druge splošne akte, s kate- 
rimi bi urejali določena vprašanja. 

V osnutku zakonskega akta je nadalje predvideno, da se 
določbe tega zakona primerno uporabljajo za zveze družbe- 
nih organizacij in društva, da bi se zagotovilo, da se svoboda 
združevanja občanov uresničuje tudi prek teh oblik združeva- 
nja. Da pa bi se zagotovilo njihovo sodelovanje z ustreznimi 
tujimi in mednarodnimi organizacijami, upoštevajoč pri tem 
tudi ustrezne obveznosti naše države s tega področja, pred- 
vsem iz zaključenega dokumenta dunajskega sestanka KEBS- 
A, je predvideno, da lahko družbene organizacije in društva 
pri uresničevanju svojih ciljev in nalog sodelujejo z ustreznimi 
tujimi in mednarodnimi organizacijami in da se lahko včlanijo 
v te organizacije. V osnutku tega zakona pa ni zajeto združe- 
vanje tujcev, glede na to, da to materijo ureja zakon o gibanju 
in bivanju tujcev. 

Po osnutku zakona laho družbeno organizacijo ustanovi 
najmanj 10 polnoletnih občanov, s tem, da to ne smejo biti 
osebe, obsojene za določena kazniva dejanja (prepoved traja 
pet let od dneva prestane, oproščene oziroma zastarele 
kazni), prav tako ne osebe, proti katerim teče kazenski posto- 
pek za ta kazniva dejanja, dokler traja ta postopek. Te omeji- 
tve so predpisane zato, da bi se preprečila zloraba svobode 
združevanja, izhajajoč iz določb kazenskega zakona SFRJ, po 
katerih ima lahko obsodba za določena kazniva dejanja ali za 
določeno kazen pravno posledico prenehanje oziroma izgubo 
določenih pravic ali prepoved pridobivanja določenih pravic. 
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Nadalje se določa, da se družbena organizacija oz. društvo 
ustanovi na skupščini ustanoviteljev, za ustanovljeno pa se 
šteje, ko se na skupščini ustanoviteljev sprejme sklep o njeni 
ustanovitvi in sprejme statut, predpisana pa je tudi vsebina 
sklepa o ustanovitvi. Prav tako je predpisano, da vodi register 
družbenih organizacij oziroma društev organ, pristojen za 
registracijo, po predpisu republike, na območju katere se 
nahaja sedež organizacije oziroma društva. Prav tako so 
dolžni v določenem roku vložiti prijavo za vpis v register, 
določeno pa je, da se skupaj s prijavo predložita tudi sklep 
o ustanovitvi in statut, s čimer je uveljavljeno načelo, da so 
občani dolžni obvestiti pristojni organ o ustanovitvi (sistem 
prijave), ne pa od organa pridobiti dovoljenja za ustanovitev 
teh oblik združevanja (sistem dovoljenj), medtem ko je hkrati 
zagotovljeno, da pristojni organ opravi vpogled v določene 
cilje in naloge družbene organizacije in društva. 

OBVEZNOSTI PRISTOJNEGA ORGANA 

Po osnutku zakona je pristojni republiki organ dolžan 
v roku 30 dni vpisati prijavo v register oziroma društvo ali 
družbena organizacija se štejeta za vpisano v register, če 
pristojni organ v tem roku ne sprejme rešitve. Da bi se v praksi 
onemogočilo omejevanje svobode združevanja zaradi določe- 
nih pomanjkljivosti v statutu, je predpisana obveznost pristoj- 
nega oz. republiškega organa, da na takšne pomanjkljivosti 
opozori predlagatelja prijave, ki mora pomanjkljivosti odpra- 
viti v določenem času, vpis pa se ne bo opravil samo, če ti 
v določenem času ne uskladijo statuta z zakonom. Zaradi 
varstva pravic občanov je tudi predvideno, da je pristojni 
organ dolžan o zavrnitvi prijave za vpis v register sprejeti 
odločbo in da se je možno proti tej odločbi pritožiti pristoj- 
nemu republiškemu organu, proti pravnomočni odločbi, 
s katero se rešuje vpis v register, pa se lahko v določenem 
roku sproži zahteva Zveznemu sodišču za izveden preizkus 
pravnomočne odločbe. Nadalje je predpisana obveznost 

družbene organizacije in društva, da obvesti pristojni repi^ 
ški organ o spremembah in dopolnitvah statuta in da 
spremembe in dopolnitve pošlje temu organu, analog" 
s prejšnjimi rešitvami pa je tudi obveznost, da organ opoz° 
da se v določenem roku odpravijo eventualne pomanjkljiv" 
v spremembah in dopolnitvah statuta. , 

Določen je tudi način ugotavljanja ustrezne evidence. 
določeno je pooblastilo za funkcionarja, ki vodi zv«jj 
upravni organ, pristojen za pravosodje in upravo, da predP'" 
način vodenja in obrazec registrov teh organizacij in druš'6 

ki delujejo na območju SFRJ. 

PRENEHANJE DELA 

Določene so tudi podloge za prenehanje družbene org®, 
zacije oziroma društva ter obveznosti oseb, ki so jih zastop , 
in predstavijo, da v določenem roku obvestijo pristojni o'9 
o prenehanju dela, da bi se črtale iz evidence z namen ^ 
zagotavljanja ažurnosti evidenc. Določeni so tudi razlog' , 
prepoved dela teh oblik organiziranja, predvidena pa je1, 
možnost prepovedi dela notranjim organizacijskim oblik® 
da zaradi njihovega delovanja, nasprotnega ustavi in zako 
ne bi trpela celotna družbena organizacija oziroma drus"\ 
Predpisano je, da o prepovedi odloča pristojni reputU 
organ, zagotovljena pa je tudi pravica do pritožbe in mož" ( 
vložitve zahteve Zveznemu sodišču za izveden preizkus P' 
nomočne odločbe v določenem roku. v 

Na koncu je v osnutku zakona predvideno tudi kazen 
varstvo za kršitve tega zakona v praksi. Subjekti odgovori 
za inkrimirana dejanja v okviru teh določb so družbena o v 
nizacija, društvo in odgovorne osebe v teh združbah, P , 
tako tudi predstavnik združb s to lastnostjo kot fizična os0 
kazenska politika pa je v okviru zakonskega minimum® 
maksimuma denarnih kazni, določenih s sistemskim zvez 
zakonom. 
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