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SKLEPI SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE K ZVEZNIM AKTOM 

SKLEP 
Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o posebnem zveznem davku od 
prometa proizvodov in storitev za financiranje Jugoslovanske ljudske armade v letu 1990 

Skupščina Republike Slovenije je na 
podlagi amandmaja LXIX, 3. točke 
amandmaja LXXII k ustavi Republike 
Slovenije In tretjega odstavka 259. čle- 
na poslovnika Skupščine Republike Slo- 
venije na seji Zbora združenega dela, 
Zbora občin in Družbenopolitičnega 
zbora dne 14. junija 1990 obravnavala 
osnutek zakona o posebnem zveznem 
davku od prometa proizvodov In storitev 
za financiranje Jugoslovanske ljudske 
armade v letu 1990 (AS 1142/1) ter spre- 
jela 

SKLEP 

1. Skupščina Republike Slovenije se 
ne strinja z osnutkom zakona o poseb- 
nem zveznem davku od prometa proizvo- 
dov in storitev za financiranje Jugoslo- 
vanske ljudske armade v letu 1990. 

2. Skupščina Republike Slovenije me- 
ni, da bi bilo primerneje, da se namesto 
posebnega zveznega davka od prometa 
proizvodov in storitev za financiranje JLA 
na ustrezen način dopolni veljavni zakon 

o obdavčevanju proizvodov in storitev 
v prometu in da zato ni potrebno izdajati 
posebnega predpisa. 

Skupščina Republike Slovenije tudi 
ugotavlja, da besedilo predloženega os- 
nutka zakona ni dovolj nedvoumno in 
precizno (npr. 4. člen), da bi bilo nespor- 
no jasno, kateri proizvodi so oziroma ni- 
so predmet obdavčevanja s posebnim 
prometnim davkom. Prav tako ni zadosti 
jasno opredeljena davčna osnova pri ne- 
katerih storitvah. 

Skupščina Republike Slovenije ne so- 
glaša z določilom 10. člena, da se za 
storitve, na katere se plačuje poseben 
zvezni prometni aavek, ne sme predpisati 
plačilo nobenega drugega prometnega 
davka. Realizacija te določbe bi pomeni- 
la ukinitev sedaj veljavnih republiških, 
pokrajinskih in občinskih prometnih dav- 
kov na te storitve, kar niti iz sistemskega 
niti materialnega vidika ni sprejemljivo, 
saj so ti prometni davki vgrajeni v veljav- 
ne proračune republike, pokrajin in ob- 
čin za leto 1990. 

Skupščina Republike Slovenije se ne 

strinja, da se s prometnim davkom kakor- 
koli obdavčujejo bančne, kreditne in 
borzne storitve, ker ta davek še dodatno 
povečuje že tako previsoko ceno kapi- 
tala. 

Poleg tega Skupščina Republike Slo- 
venije opozarja, da je v postopku spreje- 
manja v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ še vedno osnutek zako- 
na o posebnem davku na promet proiz- 
vodov in storitev za financiranje JLA v le- 
tu 1990 (AS 928) iz novembra 1989. Tako 
ni jasno, ali gre pri sedaj predloženem 
osnutku za nov predlog Zveznega izvrš- 
nega sveta in začetek novega postopka 
usklajevanja zakona z enako vsebino. 
Skupščina Republike Slovenije meni, da 
ni možno istočasno usklajevati dveh os- 
nutkov zakona za urejanje enakih vpra- 
šanj. 

3. Skupščina Republike Slovenije po- 
oblašča svojo delegacijo v Zboru repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFRJ, da v po- 
stopku usklajevanja uveljavlja navedene 
pripombe in ji o poteku usklajevanja po- 
roča. 

SKLEP 
Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu 

Skupščina Republike Slovenije je na 
podlagi amandmaja LXIX, 3. točke 
amandmaja LXXII k ustavi Republike 
Slovenije in tretjega odstavka 259. čle- 
na poslovnika Skupščine Republike Slo- 
venije na seji Zbora združenega dela, 
Zbora občin in Družbenopolitičnega 
zbora dne 13. junija 1990 obravnavala 
osnutek zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o obdavčevanju proiz- 
vodov in storitev v prometu (AS 1122) in 
sprejela 

SKLEP 

1. Skupščina Republike Slovenije se 
ne strinja z osnutkom zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o obdav- 
čevanju proizvodov in storitev v prometu. 

2. izhajajoč iz opredelitve v okviru re- 
forme davčnega sistema, da se postopno 
preide iz sistema obdavčevanja v končni 
potrošnji na sistem VAT-a, t. i. davka na 
dodano vrednost, je Skupščina Repu bi i- \ 
ke Slovenije že zavzela stališče, da naj se 

v prvi fazi izvrši racionalizacija tarife in 
stopenj prometnega davka v okviru ve- 
ljavnega sistema obdavčevanja proizvo- 
dov in storitev v prometu. Zato podpira 
opredelitev, da se z racionalizacijo'sto- 
penj temeljnega prometnega davka vpli- 
va na poenostavitev obračunavanja in 
plačevanja prometnega davka. Pri tem 
meni, da je potrebno v čimkrajšem času 
sprejeti racionalizacijo celotne tarife, 
vključno z zmanjšanjem števila diferenci- 
ranih stopenj v okviru tarifnih številk. 
Predlagana sprememba oziroma dopol- 
nitev zakona pa pomeni racionalizacijo le 
pri uvozu prozivodov in le s strani fizičnih 
oseb, ne pa tudi v primeru uvoza za last- 
no končno porabo s strani pravnih oseb, 
kjer bi se še nadalje obračunaval temeljni 
prometni davek po veljavni tarifi in dife- 
renciranih stopnjah. 

Skupščini Republike Slovenije nadalje . 
ugotavlja, da je predlagana rešitev v na- 
sprotju s splošnim načelom, da so proiz- 
vodi obdavčeni po enakih stopnjah ne 
glede na to, ali gre za domače ali uvože- 
ne proizvode. Skupščina ocenjuje, da so 

predlagane stopnje previsoke in da višja 
davčna obremenitev pomeni tudi večjo 
zaščito domačega trga, kar ni nalogi 
davčne politike. Iz predloženega besedila 
je namreč razvidno, da bi zapadli pod 
obdavčitev po stopnji 30% tudi vsi proiz- 
vodi, ki so na domačem trgu oproščeni 
tako temeljnega kot posebnega davka 
(npr.: hrana, šolske potrebščine, kmetij■ 
ska mehanizacija, otroška oblačila in 
obutev ipd.) 

Na višino davčne obremenitve pri uvo- 
zu proizvodov pa vpliva tudi rešitev, p° 
kateri se v davčno osnovo za obračun 
prometnega davka všteva carina in drug0 

uvozne davščine. Skupščina meni, da j® 
predlagana obremenitev previsoka tudi 
zato, ker se v letošnjem letu od vseH 
proizvodov plačuje še posebni zvezni da- 
vek za JLA po stopnji 3%. 

3. Skupščina Republike Slovenije p0' 
oblašča svojo delegacijo v Zboru repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFRJ, da v po- 
stopku usklajevanja posreduje navedena 
pripombe in da ne da soglasja k predlogi 
zakona. 
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SKLEP 
Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o dopolnitvi zakona o sredstvih Sklada 
federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih 
pokrajin v obdobju 1986-1990 

Skupščina Republike Slovenije je na 
podlagi amandmaja LXIX, 3. točke 
amandmaja LXXII k ustavi Republike 
Slovenije in tretjega odstavka 259. čle- 
na poslovnika Skupščine Republike Slo- 
venije na seji Zbora združenega dela, 
Zbora občin In Družbenopolitičnega 
zbora dne 14. junija 1990 obravnavala 
osnutek zakona o dopolnitvi zakona 
o sredstvih Sklada federacije za krediti- 
ranje hitrejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in avtonomnih po- 
krajin v obdobju 1986-1990 (AS 1023) 
ter sprejela 

SKLEP 

1. Skupščina Republike Slovenije ugo- 
tavlja, da poravnavanje obveznosti v viši- 
ni, določeni s sklepom Skupščine Sklada 
federacije, in na način, predviden v os- 

nutku zakona, sovpada z izredno zao- 
strenimi razmerami v slovenskem gospo- 
darstvu, ki jih označujejo velike izgube, 
naraščajoča nelikvidnost in stečajni po- 
stopki. V prizadevanjih, da se slovensko 
gospodarstvo razbremeni obveznosti iz 
naslova republiških davkov in prispevkov 
kot ukrepa za izhod iz težkih gospodar- 
skih razmer ni mogoče zaobiti obvezno- 
sti, ki jih gospodarstvo plačuje za razvoj 
gospodarsko manj razvitih predelov Ju- 
goslavije. Navedene obveznosti v danih 
razmerah in v pogojih izjemno restriktiv- 
ne ekonomske politike federacije ni mož- 
no poravnati brez nadaljnjega slabšanja 
materialnega položaja slovenskega go- 
spodarstva in upadanja življenjske ravni 
zaposlenih. 

Navedena dejstva ne omogočajo po- 
ravnavo neporavnanih obveznosti do 
Sklada federacije za hitrejši razvoj manj 
razvitih republik in pokrajin, kot je to 
določeno v osnutku zakona, kot tudi 

predvidenih obveznosti za leto 1990, 
predlaga pa, da se v osnutek zakona 
vgradijo sledeče določbe: 

- poravnava neporavnanih obveznosti 
po stanju na dan 13. junija 1990, po zako- 
nu o sredstvih Sklada federacije za kredi- 
tiranje hitrejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in avtonomnih po- 
krajin v obdobju 1986-1990, za leto 1989 
se ustavi; 

- poravnava zapadlih obveznosti do 
13. junija 1990 in predvidenih za leto 
1990 - v delu za kreditiranje in združeva- 
nje - se ustavi, razen v delu, za katerega 
so do 13. junija 1990 že sklenjeni samou- 
pravni sporazumi o združevanju dela in 
sredstev za konkretne namene. 

2. Skupščina Republike Slovenije poo- 
blašča svojo delegacijo v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ, da v postop- 
ku usklajevanja uveljavlja navedene pri- 
pombe in po njihovi uveljavitvi da soglas- 
je k predlogu zakona. 

SKLEP 
Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi osnutka odloka o valorizaciji sredstev, ki so jih vplačale 
republike in avtonomni pokrajini za leto 1989 za odpravo posledic katastrofalnega potresa, kije 
prizadel območje SR Črne gore v letu 1979 

Skupščina Republike Slovenije je na 
Podlagi amandmaja LXIX, 3. točke 
amandmaja LXXII k ustavi Republike 
Slovenije in tretjega odstavka 259. čle- 
na poslovnika Skupščine Republike Slo- 
venije na seji Zbora združenega dela, 
Zbora občin in Družbenopolitičnega 
zbora dne 13. junija 1990 obravnavala 
osnutek odloka o valorizaciji sredstev, 
ki so jih vplačale republike in avtonomni 
Pokrajini za leto 1989 za odpravo posle- 
dic katastrofalnega potresa, ki je priza- 
del območje SR Črne gore v letu 1979 
(AS 1079/1) ter sprejela 

SKLEP 

1. Skupščina Republike Slovenije 
ugotavlja, da je Republika Slovenija za 

izpolnitev valoriziranih obveznosti 
v prejšnjih letih razpolagala z namenski- 
mi sredstvi, zbranimi na podlagi republi- 
škega zakona o dodatnem prispevku so- 
lidarnosti v letih 1982-1989. Glede na to, 
da je omenjeni zakon prenehal veljati, 
Republika Slovenija ne razpolaga z na- 
menskimi sredstvi za izpolnitev valorizi- 
rane obveznosti. Manjkajoča sredstva bi 
Republika Slovenija morala zagotoviti iz 
sredstev za odpravljanje posledic ele- 
mentarnih nesreč po posebnem republi- 
škem zakonu oziroma v okviru sredstev 
republiškega proračuna, katerih na- 
membnost pa je že določena. Ob tem je 
potrebno ugotoviti, da je večje število 
občin v Republiki Sloveniji v juliju in av- 
gustu 1989 utrpelo znatno škodo zaradi 
neurij s poplavami, za odpravo katere je 
bilo in bo še nadalje potrebno zagotoviti 

znatna sredstva, ki se zbirajo v republiki. 
Republika Slovenija pa je tudi že vložila 
zahtevo za dodelitev solidarnostne po- 
moči drugih republik in avtonomnih po- 
krajin. 

Iz obrazložitve osnutka odloka izhaja, 
da je obnova s potresom prizadetega ob- 
močja SR Črne gore v bistvu končana 
z vzpostavitvijo normalnih pogojev za de- 
lo in življenje prizadetega prebivalstva, 
kajti obnavljajo se le še kulturno zgodo- 
vinski objekti. Navedeno dejstvo uteme- 
ljuje sprejetje odločitve, da v zaostrenih 
gospodarskih razmerah Republika Slo- 
venija ne poravna valorizirane obvez- 
nosti. 

2. Skupščina Republike Slovenije po- 
oblašča svojo delegacijo v Zboru .repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFRJ, da ne 
da soglasja k predlogu odloka. 

SKLEP 
Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o oprostitvi carine in drugih uvoznih 
dajatev na uvoz opreme, reprodukcijskega materiala in drugega blaga za XV. Evropsko prvenstvo 
v atletiki 1990 v Splitu 

Skupščina Republike Slovenije je na Slovenije in tretjega odstavka 259. čle- Zbora občin In Družbenopolitičnega 
Podlagi amandmaja LXIX, 3. točke na poslovnika Skupščine Republike Slo- zbora dne 14, /unija 1990 obravnavala 
amandmaja LXXII k ustavi Republike venije na seji Zbora združenega dela, osnutek zakona o oprostitvi carine In 
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drugih uvoznih dajatev za uvoz opreme, 
reprodukcijskega materiala In drugega 
blaga za XV. Evropsko prvenstvo v atle- 
tiki 1990 v Splitu (AS 1078) ter sprejela 

SKLEP 

1. Skupščina Republike Slovenije se ne 
strinja z osnutkom zakona o oprostitvi 
carine in drugih uvoznih dajatev za uvoz 
opreme, reprodukcijskega materiala in 
drugega blaga za XV. Evropsko prven- 
stvo v atletiki 1990 v Splitu. 

2. Skupščina Republike Slovenije me- 
ni, da predloženi osnutek zakona nima 
podlage glede na sklep Ustavnega sodiš- 
ča Jugoslavije z dne 6. 7. 1989 (Ur. I. 
SFRJ št. 49/89), s katerim je razveljavilo 
določbe 4. člena družbenega dogovora 
o pogojih organiziranja in skupnega fi- 
nanciranja mednarodnih športnih tekmo- 
vanj v Jugoslaviji zato, ker po njegovi 
oceni ni v skladu z določbami prvega in 
drugega odstavka 279. člena, 5. točko 
285. člena in 2. točko drugega odstavka 
286. člena ustave SFRJ. 

Skupščina Republike Slovenije opo- 
zarja, da je bilo ob sprejemanju akta 

o letnem, srednjeročnem in dolgo 
nem programu organizacije športnih C' 
nifestacij v Jugoslaviji, ki ga je spi'6!. 
Zbor republik in pokrajin Skupil 
SFRJ 18. aprila 1990, izrecno navede" 
da bo evropsko prvenstvo v atletiki v SPl 

tu organizirano na temelju samofinaf" 
ranja. 

3. Skupščina Republike Slovenije P^ 
blašča svojo delegacijo v Zboru rep^ . 
in pokrajin Skupščine SFRJ, da v post® 
ku usklajevanja posreduje navedene P" 
pombe in da ne da soglasja k predli 
zakona. 

SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvah zakona 
o zagotavljanju sredstev za skupne družbene potrebe za leto 1990 In o poračunu določenih 
obveznosti Iz dohodka za skupne In splošne družbene potrebe za leto 1989 

Družbenopolitični zbor je na seji dne 
14. 6. 1990 ob obravnavi predloga zako- 
na o spremembah In dopolnitvah zako- 
na 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 na podlagi 260. člena po- 
slovnika Skupščine Republike Slovenije 
sprejel naslednji 

SKLEP 

1. Izvršni svet naj Skupščini Republike 
Slovenije zagotovi, da se tovrstne kratko- 
trajne akcije razbremenjevanja sloven- 
skega gospodarstva, ki najbolj ogrožajo 
naš lasten razvoj, ne bodo ponavljale in 
da je smisel tega ukrepa predvsem v tem, 

da si Izvršni svet zagotovi čas za obliko- 
vanje drugačnih ukrepov. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slo- 
venije naj do naslednje seje zborov 
Skupščine Republike Slovenije pripravi 
in predloži: 
a) program in scenarij sprememb politič- 
nega statusa republike Slovenije, torej 
program konfederalizacije oziroma osa- 
mosvojitve Slovenije v skladu s pravico 
slovenskega naroda do samoodločbe in 
politične ter gospodarske suverenosti. 
Program naj upošteva tudi programske 
razsežnosti in možne posledice za go- 
spodarstvo ob realizaciji takega pro- 
grama 

b) program postopnega zmanjševanja 
obveznosti Slovenije do proračuna fede- 
racije ter drugih oblik odlivanja sredstev 
iz Slovenije v federacijo in druge repu- 
blike. 

2. Zaradi čimprejšnjega uresničeval 
sklepa pod 1 b Družbenopolitični 
nalaga delegaciji Skupščine Repub"t 
Slovenije V Zboru republik in P°^rf.{ 
Skupščine SFRJ in priporoča deiega'0" 
iz republike Slovenije v Zveznem zb°\ 
Skupščine SFRJ, da dajo pobudo . 
zmanjšanje obveznoti za skupne 
splošne potrebe na ravni federacije 
manj za 20%. 

3. Družbenopolitični zbor prip°r°t 
Skupnosti pokojninskega in invalidska 
zavarovanja v Republiki Sloveniji na) Pl 
novno preveri vse prihodke in odhO°. 
skupnosti ter veljavne prispevne stoPrL 
za invalidsko in pokojninsko zavaro^L 
in na podlagi te ocene zniža prispe" » 
stopnje ter s tem prispeva k razbremeni 
vanju gospodarstva. 

DODATNI SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvah zakona j 
o zagotavljanju sredstev za skupne družbene potrebe v letu 1990 In o proračunu določenih obvezno> 
Iz dohodka za skupne In splošne potrebe za leto 1989 . 

Družbenopolitični zbor je na seji dne 14. 
6. 1990 ob obravnavi predloga zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona 
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 na podlagi 260. člena po- 
slovnika Skupščine Republike Slovenije 
sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 

1. Zbor nalaga Izvršnemu svetu Skupš- 
čine Republike Slovenije, da v okviru 

svojih programskih usmeritev do nasled- 
nje seje pripravi tudi predloge za: 
- začetek procesa vzpodbujanja pre- 
strukturiranja slovenskega gospodar- 
stva: 
- urejanje družbeno smotrne politike 
osebnih dohodkov, predvsem na podlagi 
kolektivnih pogodb; 
- program strukturnega prilagajanja in 
nove kvalitete razvoja družbenih dejav- 
nosti; 
- zmanjšanje obveznosti Slovenije do 
proračuna federacije v letu 1990 in spre- 
membo predpisov, ki omogočajo izven 
proračunsko prelivanje dohodka med 

gospodarstvi republik in avtonomnih ^ 
krajin. 

2. Zbor nalaga Izvršnemu svetu Sk 
čine Republike Slovenije, da ob oblik0 , 
nju svojih programskih usmeritev pt° p 
in upošteva tudi pobude in predloge 
jih je v razpravi dal delegat zbora 
Milan Pintar ter da do naslednje seje 0 

roma ob predstavitvi programskih 
ritev Družbenopolitični zbor ob"" 
o svojem stališču do njih. 

3. Izvršni svet Skupščine Repo^L 
Slovenije naj v roku treh mesecev pr0" 
ga rešitve za: 

poročeva je
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" transformacijo družbene lastnine, vsaj 
a večja podjetja, v delniške družbe, kjer 
* biia v prehodnem obdobju Republika 
!°venija solastnica večjega dela delnic, 
61 delnic bi bil v prodaji, del delnic pa a/ bi nujno dobili delavci, kot proti vred- 
°st svojemu vložku v družbeno po- 

- oblikovanje uspešne in odgovorne me- 
nežerske strukture že na osnovi manjše- 
ga odstotka lastništva delnic prek vpliva 
na upravljanje; 

- nujne omejitve pristojnosti direktorjev 
oziroma poslovnih struktur v prehodnem 
obdobju, ker le-ti ne nosijo nobene odgo- 

vornosti, samoupravljanje pa ne deluje 
več; 

- spremembe in dopolnitve zakona o de- 
lovnih razmerjih po hitrem postopku, ta- 
ko da bodo odpravljene pomanjkljivosti, 
ki dopuščajo neodgovorno gospodarje- 
nje z družbeno lastnino. 

sklep 
Zbora združenega dela ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
® Ugotavljanju sredstev za skupne družbene potrebe v letu 1990 in o poračunu določenih obveznosti 
* dohodka za skupne in splošne družbene potrebe za leto 1989 

Zbor združenega dela Skupščine 
*6Publike Slovenije je na svoji seji 

°® 14. junija 1990 ob obravnavi 
Podloga zakona o spemembah in 
^Polnitvah zakona o zagotavljanju 
'edstev za skupne družbene po- 
r*be v letu 1990 in o poračunu do- 
°čeni7i obveznosti iz dohodka za 
."upne in splošne družbene potre- 
e leto 1989 sprejel naslednji 

SKLEP 

1. Zbor združenega dela Skupščine 
Republike Slovenije priporoča Skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja v Republiki Sloveniji, naj ponovno 
preveri vse prihodke in odhodke skupno- 
sti ter veljavne prispevne stopnje za inva- 
lidsko in pokojninsko zavarovanje ter na 
tej podlagi oceni, koliko lahko s spre- 
membo teh stopenj prispeva k razbreme- 
njevanju gospodarstva. 

2. Zbor nalaga delegaciji Skuščine Re- 
publike Slovenije v Zboru republik in po- 

krajin Skupščine SFRJ in priporoča dele- 
gatom iz Republike Slovenije v Zveznem 
zboru Skupščine SFRJ, da dajo pobudo 
za zmanjšanje obveznosti za skupne in 
splošne potrebe na ravni federacije, naj- 
manj za 20%. 

3. Zbor nalaga Izvršnemu svetu 
Skupščine Republike Slovenje, da prouči 
predloge, dane v razpravi na seji zbora in 
jih usrezno upošteva pri pripravi spre- 
memb republiškega proračuna za leto 
1990. 

$klep 
Zbora občin ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju 
fdstev za skupne družbene potrebe v letu 1990 in o poračunu določenih obveznosti iz dohodka za 
*uPne in splošne potrebe za leto 1989 

v* i°r °b£ln Skupščine Republike Slo- 
ob

n''e /e na 2. seji dne 14. junija 1990 ob 
b'**navi predloga zakona o spremem- 

"> dopolnitvah zakona o zagotavlja- 
ta 8r°dstev za skupne družbene potre- 
obu le,u 1990 ° P°računu določenih jD( iz dohodka za skupne in 

°ine družbnene potrebe za leto 1989 
tln

Podl»9! 260. člena poslovnika Skupš- 
s/e® Republike Slovenije sprejel na- 

SKLEP 

1. Zbor občin priporoča Skupnosti po- 
kojninskega in invalidskega zavarovanja 
v Republiki Sloveniji, naj ponovno preve- 
ri vse prihodke in odhodke Skupnosti ter 
veljavne prispevne stopnje za invalidsko 
in pokojninsko zavarovanje ter na tej 
podlagi oceni, koliko lahko s spremembo 
teh stopenj prispeva k razbremenjevanju 
gospodarstva. 

2. Zbor nalaga delegaciji Skupščine 
Republike Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da dajo pobu- 
do za zmanjšanje obveznosti za skupne 
in splošne potrebe na ravni federcije, naj- 
manj za 20%. 

3. Zbor nalaga Izvršnemu svetu Skupš- 
čine Republike Slovenije, da prouči pred- 
loge, dane v razpravi na seji zbora in jih 
ustrezno upošteva pri pripravi sprememb 
republiškega proračuna za leto 1990. 

l«t-£Pl 
'^benopoiitičnega zbora ob obravnavi Informacije o nekaterih problemih izvajanja finančnih 

t(r 
Ve*nosti Republike Slovenije do federacije in osnutka zakona o sredstvih Sklada federacije za 

i*fltlranie hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v obdobju '986-1990 

'4 r~ benoPolitični zbor je na seji dne 
Oni, 1990 ob obravnavi Informacije 
nih H,erih problemih izvajanja finanč- 
'etj« vezn°stl Republike Slovenije do 
tv/, ?CV® in osnutka zakona o dopolni- 
ta S ° Sfedstvih Sklada federacije 
s#nw "fsn/e hitrejšega razvoja go- 
(0n„ f8't0 manj razvitih republik in av- 
s '"tonih pokrajin v obdobju 1986-1990 

e/e' naslednje 

SKLEPE 

1. Družbenopolitični zbor podpira 
predloge in odločitve Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi 
z izvajanjem ukrepov gospodarske samo- 
zaščite. 

2. Družbenopolitični zbor nalaga Izvrš- 
nemu svetu Skupščine Republike Slove- 
nije, da zaradi dosedanje povezanosti si- 
stema pospeševanja regionalnega razvo- 
ja Slovenije in Jugoslavije takoj pripravi 
zakon, s katerim bi zagotovili sredstva za 
razvoj slovenskih manj razvitih območij 

samostojno in neodvisno od zveznega 
zakona in pri tem upošteva stališča, ki jih 
je že posredovala Gospodarska zbornica 
Slovenije. 
3. Družbenopolitični zbor nalaga Izvršne- 
mu svetu, da se v okviru razprav o novih 
odnosih v Jugoslaviji opredeli do novega 
sistema pospeševanja razvoja manj razvi- 
tih območij Jugoslavije, ki bi moral teme- 
ljiti na načelih podjetniške logike, lastni- 
ške kontrole in v sklopu skupne fiskalne 
politike. 
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4. Družbenopolitični zbor nalaga Izvršne- 
mu svetu, da pristopi zaradi splošnega 
interesa gospodarstva, ohranjanja trgov 
in zaradi ohranjanja političnih in gospo- 
darskih odnosov, k medsebojnim bilate- 
ralnim odnosom med republikami in po- 
krajinama zaradi nadaljevanja in vzposta- 
vitve medsebojnega gospodarskega so- 

delovanja in razvoja ter pri tem vključi 
tudi pobude Gospodarke zbornice Slove- 
nije. 
5. Izvršni odbor Gospodarske zbornice 
Slovenije ugotavlja, da je Skupščina Re- 
publike Slovenije prejšnjega sklica, zara- 
di srbske blokade sprejela odločitev 
o dodelitvi kratkoročnih kreditov najbolj 

prizadetim podjetjem. Družbenopolitični 
zbor nalaga Izvršnemu svetu Skupščine 
Republike Slovenije, da v sodelovanju 
z Gospodarsko zbornico Slovenije preso- 
di upravičenost do druge in tretje tranše 
posojila za premostitev posledic srbske 
blokade z vidika likvinostnih razmer tako 
upravičenca kot posojilojemalca. 

SKLEP 
Zbora združenega dela ob obravnavi informacije o nekaterih problemih izvajanja finančnih 
obveznosti Republike Slovenije do federacije 

Zbor združenega dela Skupščine Re- 
publike Slovenije je na svoji seji dne 14. 
junija 1990 obravnaval Informacijo o ne- 
katerih problemih Izvajanja finančnih 
obveznosti Republike Slovenije do fe- 
deracije in na podlagi 260. člena poslov- 
nika Skupščine Republike Slovenije 
sprejel naslednji 

SKLEP 

1. Skupščina Republike Slovenije 
sprejema informacijo o nekaterih 
problemih izvajanja finančnih ob- 
veznosti Republike Slovenije do fe- 
deracije skupaj z uvodno besedo 
podpredsednika Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije o go- 
spodarski situaciji v Sloveniji poda- 
ne na prvem skupnem zasedanju 

zborov Skupščine Republike Slove- 
nije 13. 6. 1990. 

2. Glede na trende v gospodar- 
stvu, hitro zmanjševanje gospodar- 
ske aktivnosti, padanje družbenega 
proizvoda slovenskega gospodar- 
stva v letu 1990 ter zaostrene likvid- 
nostne probleme, Skupščina Repu- 

blike Slovenije podpira sprejem ukre- 
pov, ki bodo preprečili nepopravljive 
posledice za gospodarski sistem in 
razmere v Republiki Sloveniji in 
s tem tudi v SFR Jugoslaviji. 

Skupščina Republike Slovenije za- 
to nalaga Izvršnemu svetu Skupšči- 
ne Republike Slovenije, da čimprej 
pripravi in sprejme ukrepe, ki izhaja- 
jo iz informacij o nekaterih proble- 
mih izvajanja finančnih obveznosti 
Republike Slovenije do federacije in 

uvodne besede. 
3. Skupščina Republike Slovenije 

ponovno poudarja, da so vsi organi 
Republike Slovenije dolžni ravnati 
po odločitvah Skupščine Republike 
Slovenije in njenega Izvršnega sveta, 
kadar pri izvajanju ukrepov gospo- 
darske samozaščite nastane na- 
sprotje med odločitvami pristojnih 
organov v Sloveniji in organi federa- 
cije. 

4. Skupščina Republike Slovenije 
nalaga Izvršnemu svetu Skupščine 
Republike Slovenije, da v sodelova- 
nju z Gospodarsko zbornico Slove- 
nije presodi upravičenost do druge 
in tretje tranše kreditov za premosti- 
tev posledic »srbske blokade« z vidi- 
ka likvidnostne situacije tako upravi- 
čenca kot posojilodajalcev. 

SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora ob obravnavi predlogov odlokov o oblikovanju nekaterih delovnih teles 
Skupščine Republike Slovenije 

Družbenopolitični zbor je na seji dne 
13. 6. 1990 ob obravnavi predlogov 
o oblikovanju nekaterih delovnih teles 
Skupščine Republike Slovenije, na pod- 
lagi 260. člena poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 

1. Družbenopolitični zbor nalaga Ko- 
misiji za volitve, imenovanja in admini- 

strativne zadeve, da do naslednje seje 
zbora pripravi: 

- ostale predloge za ustanovitev oziro- 
ma oblikovanje stalnih skupščinskih ko- 
misij in odborov zborov ter njihovo ka- 
drovsko sestavo; 

- predlog za imenovanje mandatarja 
Sveta za varstvo človekovih pravic in te- 
meljnih svoboščin, ki ga voli Skupščina; 

- predlog za imenovanje nove delega- 
cije Skupščine Republike Slovenije 
v Zboru republik in pokrajin Skupščine 

SFRJ. 
2. Družbenopolitični zbor nalaga Ko- 

misiji za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve, da do naslednje seje 
dodatno prouči vprašanje vključevanja 
zunanjih članov delovnih teles Skupšči- 
ne oziroma zborov, kakor tudi vprašanje 
povezovanja delovnih teles Skupščine in 
zborov z ustreznimi institucijami z njiho- 
vega delovnega področja, ter na tej pod- 
lagi pripravi potrebne spremembe začas- 
nega poslovnika. 

SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora ob obravnavi predloga dopolnitev začasnega poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije 

Družbenopolitični zbor le na seji dne 13. 
6. 1990 ob obravnavi predloga dopolni- 
tev začasnega poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije na podlagi 260. čle- 
na poslovnika Skupščine Republike Slo- 

venije sprejel naslednji 

SKLEP 

Predsednik Skupščine Republike Slo- 

venije lahko na lastno pobudo ali na 
predlog vodij skupin delegatov političnih 
strank skliče posvet o posameznih vpra- 
šanjih v zvezi z delom Skupščine Repu- 
blike Slovenije. 
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S/CLEp 
pužbenopolitičnega zbora ob obravnavi točke: »Celovita ocena posledic premestitve orožja 
°rttorialne obrambe v objekte Jugoslovanske ljudske armade« 

družbenopolitični zbor je na seji dne 
I • 6- 1990 ob obravnavi točke: »Celovi- 
te >°Cena posledic premestitve orožja "forialne obrambe v objekte Jugoslo- 

nake ljudske armade na podlagi 260. 
s?

na poslovnika Skupščine Republike 
0v*nije sprejel naslednji 

SKLEP 

1. Obravnava te točke se preloži na 
naslednjo sejo. 

2. V skupino delegatov, ki naj skupaj 
z delegati ostalih zborov Skupščine Re- 
publike Slovenije pripravi predlog ocene 
in zaključkov v zvezi s celovito analizo 
razmer, ki so nastale po premeščanju 
orožja teritorialne obrambe v Sloveniji, 
se imenujejo: Ciril Kolešnik, Peter Bekeš, 
Janez Janša, Franc Potočnik in Tone An- 
derlič. 

3. Skupina delegatov naj pri svojem 
delu izhaja iz predloženih informacij 
Predsedstva Republike Slovenije in Izvrš- 
nega sveta Skupščine Republike Sloveni- 
je in iz poročila, ki ga bo Predsedstvo 
Republike Slovenije še predložilo. 

4. Skupina delegatov naj povabi k delu 
oziroma pridobi pisno razpravo delegata 
Zbora združenega dela Milana Aksentije- 
viča. 

1Ki~ep 
*benopolitičnega zbora ob obravnavi osnutka zakona o prenehanju veljavnosti zakona o združitvi 

"Go. 1spodarsko zbornico Jugoslavije 

'3 B
u*bonopolitični zbor je na seji dne o Pf '990 ob obravnavi osnutka zakona 

%?neh*nju veljavnosti zakona o zdru- 
/e . 

v Gospodarsko zbornico Jugoslavl- sprejel naslednji 

SKLEP 

Izvršni svet Skupščine Republike Slo- 
venije naj prouči vsa vprašanja v zvezi 
z lastnino in njenim prenosom ob eventu- 
alni spremembi zakonodaje o združeva- 
nju v Zvezno gospodarsko zbornico. 

1Klep ružbenopolitičnega zbora ob obravnavi predloga zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o nasilju 
nedostojnem vedenju gledalcev na športnih prireditvah, zlasti na nogometnih tekmah 

13. § fenopolitični zbor je na seji dne republik in pokrajin zbor nalaga, da ob 
O a ^ "O ob obravnavi predloga zako- glasovanju o ratifikaciji prej navedene 
0 "asEvropske konvencije SKLEP konvencije zahteva natančen program, In nedostojnem vedenju gle- kako bo SFR Jugoslavija izpolnjevala ob- "cev-, ■" osumim fjiiiBUiivaii, tiasn na 

Delegaciji Republike Slovenije v Zboru zuma. 
"ogQ,L na športnih prireditvah, zlasti na veze, ki izhajajo iz ratificiranega spora- n,otnih tekmah, sprejel naslednji 

l^P 
it^peiopolitičnega zbora ob obravnavi predloga zakona o ratifikaciji sporazuma med Zveznim 
Pri, m svetom Skupščine SFRJ in vlado demokratične Ljudske republike Alžirije o vzajemnem navanju strokovnih nazivov, znanstvenih stopenj in diplom visoke izobrazbe 

'3. 's^siopolitični zbor je na seji dne 
na ' 990 ob obravnavi predloga zako- 
tni iz^f^acijl sporazuma med Zvez- 
*'acf, svetom Skupščine SFRJ in 

Uri• '^udske demokratične republike 
*ov' ° vzajemnem priznavanju stro- 

"azivov, znanstvenih stopenj in 

diplom visoke izobrazbe sprejel na- 
slednji 

SKLEP 

Družbenopolitični zbor nalaga Izvršne- 
mu svetu Skupščine Republike Slovenije, 
da analizira stanje na področju vzajem- 

nega priznavanja strokovnih nazivov 
znanstvenih stopenj in diplom v odnosu 
do vseh evropskih in drugih razvitih de- 
žel in predlaga Zveznemu izvršnemu sve- 
tu sklenitev konvencij o medsebojnem 
priznavanju diplom z vsemi državami, 
s katerimi ta hip konvencij še nimamo 
sklenjenih. 
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SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora ob obravnavi predloga zakona o ratifikaciji sporazuma med Zveznim 
Izvršnim svetom Skupščine SFRJ in vlado Ljudske demokratične republike Alžirije o vzajemnem 
priznavanju strokovnih nazivov, znanstvenih stopenj in diplom visoke izobrazbe 

Družbenopolitični zbor je na seji dne 
13. 6. 1990 ob obravnavi predlogov za- 
konov o ratifikaciji sporazuma med 
Zveznim Izvršnim svetom Skupščine 
SFRJ in vlado Ljudske demokratične re- 
publike Alžirije o vzajemnem priznava- 
nju strokovnih nazivov, znanstvenih sto- 
penj in diplom visoke izobrazbe na pod- 
lagi 260. člena poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 

Družbenopolitični zbor nalaga delega- 
ciji Skupščine Republike Slovenije v Zbo- 
ru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, 
da zahteva od Zveznega izvršnega sveta 
čimprejšnjo predložitev programa na po- 
dročju vzajemnega priznavanja strokov- 
nih nazivov, znanstvenih stopenj in di- 
plom visoke izobrazbe s tujimi državami, 

s posebnim ozirom na vključevanju Ju- 
goslavije v evropske ekonomske in druge 
integracijske procese. 

Delegacija naj tudi opozori Zvezni iz- 
vršni svet, da je treba v izvajanju tega 
meddržavnega sporazuma razčistiti poj- 
me, ki se nanašajo na srednje usmerjeno 
izobraževanje in na poimenovanje posa- 
meznih nazivov oziroma njihovo uskladi- 
tev z nomenklaturo poklicev. 

SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora ob obravnavi predloga zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o varstvu 
arheološke dediščine 

Družbenopolitični zbor je na seji 13. 6. 
1990 ob obravnavi predloga zakona 
o ratifikaciji Evropske konvencije o var- 
stvu arheološke dediščine sprejel na- 
slednji 

SKLEP 

izvršni svet Skupščine Republike Slo- 
venije pripravi program uresničevanja ra 

tificirano konvencije za republiko Sloveni- 

jo, delegacija Slovenije v Zboru republik 
in pokrajin pa naj ob sprejemanju zakona 
o ratifikaciji zahteva, da enak program za 
nivo federacije pripravi Zvezni izvršni 
svet. 

SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora ob obravnavi predloga zakona o ratifikaciji sporazuma med SFRJ in 
Republiko Avstrijo o spodbujanju in varstvu tujih vlaganj 

Družbenopolitični zbor je na seji 13. 6. 
1990 ob obravnavi predloga zakona 
o ratifikaciji sporazuma med SFRJ in 
Republiko Avstrijo o vzpodbujanju in 
varstvu tujih vlaganj sprejel naslednji 

SKLEP 

Družbenopolitični zbor Skupščine Re- 
publike Slovenije zadolžuje Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije, da v ro- 

ku 30 dni pripravi predlog sprememb in 
dopolnitev zakona o razlastitvi zarpdi us- 
kladitve s konvencijo o vzpodbujanju in 
varstvu tujih vlaganj, ki jo Jugoslavija 
sklepa z Republiko Avstrijo. 

SKLEP 
Zbora občin ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o organizaciji In delovnem področju republiških upravnih organov In republiških organizacij, 
s predlogom zakona 

Zbor občin Skupščine Republike Slo- 
venije je na 2. seji dne 14. 6. 1990 ob 
obravnavi predloga za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona 
o organizaciji in delovnem področju re- 
publiških upravnih organov In republi- 

ških organizacij, s predlogom zakona 
sprejel naslednji dodatni 

SKLEP 
Zbor občin priporoča občinskim 

skupščinam in skupščinam posebnih 

družbenopolitičnih skupnosti, da v skla- 
du z izhodišči Izvršnega sveta Skupščine 
Republike Slovenije čimprej organizirajo 
tudi svoje upravne organe tako, da bo 
zagotovljena njihova večja učinkovitost 
in racionalnost, kakor tudi njihova večja 
odgovornost. 
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VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

- Pojasnilo v zvezi z letošnjim odkupom 
pšenice 

Poslanski klub Slovenske 
kmečke zveze |e naslovil g. 
predsedniku Bučar|u opis 
problematike odkupnih cen 
živine, ki so se zaradi uvoza 
mesa, mesnih in mlečnih iz- 
delkov znižale tako, da je 
z njimi pokritih le še 50% stro- 
ikov prireje živine. V zvezi 
s tem zahtevajo posredova- 
nje Izvršnega sveta Skupšči- 
ne Republike Slovenije pri 
Zveznem Izvršnem svetu za 
uvedbo prelevmanov pri uvo- 
zu vseh tistih kmetijskih in ži- 
vilskih proizvodov, zaradi ka- 
terih je ogrožena slovenska 
kmetijska proizvodnja. 

Poleg tega pa prosijo za po- 
jasnila Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Sloveni- 
je v zvezi z letošnjim odku- 
pom pšenice in sicer: 

— koliko bo zagotovljenih 
sredstev za odkup pšenice le- 
tine 1990; 

— kakšna |e količina in ka- 
kovost pšenice v skladiščih 
blagovnih rezerv in 

— kako bo ob napovedani 
nesprejemljivi nizki odkupni 
ceni pšenice še zagotovljeno 
njeno pridelovanje ter social- 
na varnost pridelovalcev pše- 
nice. 

* Poslanci zborov Skupščine 
Republike Slovenije iz občine 
Lendava pa so zborom 
Skupščine posredovali pobu- 
do, s katero pozivajo Izvršni 
svet Skupščine Republike 
Slovenije oziroma pristojna 
upravna organa — Republiški 
komite za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano in Republiški 
komite za tržišče In splošne 
gospodarske zadev«, da za- 
gotovita potrebna sredstva za 
odkup tržnih presežkov pšeni- 
ce, da se Podjetje za blagov- 
ne rezerve Republike Sloveni- 
je takoj vključi v največji mož- 
ni meri za odkup v rezerve, ter 
da se ustrezno poveča premi- 
ja za pšenico glede na ceno, 
ki jo je ugotovil Kmetijski In- 
štitut Slovenije. 

Na posredovana vprašanja 
dajeta Republiški komite za tr- 
žišče in splošne gospodarske 
zadeve in Republiški komite za 
kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano naslednje medseboj 
uskaljene odgovore: 

1. Izvršni svet Skupščine Re- 
publike Slovenije je na 3. seji 

7. 6. 1990 obravnaval proble- 
matiko odkupnih in prodajnih 
cen mleka in mlečnih izdelkov 
ter govejega mesa. Pri tem je 
bilo ponovno ugotovljeno, da 
je zaradi sproščenega uvoza 
navedenih proizvodov, sloven- 
ska živinorejska proizvodnja 
predvsem pa govedoreja, v iz- 
jemno težkem položaju, saj 
stroški proizvodnje z obstoje- 
čo ravnijo odkupnih cen niso 
pokriti. 

Zveznemu izvršnemu svetu 
je bilo posredovano pismo 
z navedbo celovite problemati- 
ke in zahtevo po takojšnji 
uvedbi prelevmanov ob uvozu 
mleka, mlečnih izdelov in go- 
vejega mesa: sredstva, ki bodo 
na ta način pridobljena, pa naj 
se usmerijo za zaščito domače 
prireje. 

Odgovora na navedeno zah- 
tevo še nismo prejeli. 

2. Odkup pšenice letine 1990 
Republiški komite za tržišče 

in splošne gospodarske zade- 
ve je v sodelovanju z Republi- 
škim komitejem za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano za 
obravnavo v Izvršnem svetu 
Skupščine Republike Sloveni- 
je že pripravil predlog odkup- 
nih cen pšenice letine 1990 in 
njihovega subvencioniranja. Iz 
ugotovitev v študiji Kmetijske- 
ga inštituta Slovenije o primer- 
javi dejanskih lastnih cen pri- 
delovanja pšenice v Jugoslaviji 
in Sloveniji za obdobje desetih 
let (1975-1989), namreč izha- 
ja, da je pridelava pšenice 
v Sloveniji za okoli 20% dražja 
kot v Jugoslaviji. V Jugoslaviji 
je za letino 1990 izračunana 
proizvodna cena pšenice po- 
prečnega kakovostnega razre- 
da v višini 2.05 din/kg. Ta cena, 
povečana za 20% višje stroške 
pridelave v Sloveniji, znaša 
2.45 din/kg in predstavlja pod- 
lago za določitev odkupne ce- 
ne pšenice posameznega ka- 
kovostnega razreda. Glede na 
količinsko strukturo pridelave 
pšenice i., II. in III. kakovostne- 
ga razreda v preteklih letih, 
predlagamo raven odkupne 
cene v Sloveniji pridelane pše- 
nice I. kakovostnega razreda 
2.50 din/kg, II. kakovostnega 
razreda pa 2.40 din/kg. Tako 
določena cena je znatno višja 
od zaščitene cene (1.93 din/kg 
za I. kvaliteto, 1.70 din/kg za II. 

kvaliteto), čeprav predvideva- 
mo, da bo glede na obilno leti- 
no, tržna cena oblikovana na 
nižji ravni od zaščitne cene in 
sicer okoli 1.70 din/kg. Ob teh 
predpostavkah ter upošteva- 
joč pravico pridelovalcev pše- 
nice do premije in regresa, ki 
skupno znašata 0.32 din/kg 
oddane pšenice, znaša nega- 
tivna razlika do odkupne cene 
2.50 din/kg za I. kvaliteto 0.48 
din/kg, do odkupne cene 2.40 
din/kg za II. kvaliteto pa 0.38 
din/kg. 

Pričakujemo, da bo iz pride- 
lave v Sloveniji ponujenih oko- 
li 80.000 ton pšenice, za katere 
je treba zagotoviti samo za po- 
krivanje navedenih negativnih 
razlik 31,2 mio din. 

Za realizacijo odkupa 80.000 
ton pšenice predlagamo, da 
Republiški komite za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano 
in Republiški komite za tržišče 
in splošne gospodarske zade- 
ve preko Podjetja za blagovne 
razerve Republike Slovenije 
prevzameta naslednje obvez- 
nosti: 

a) da Republiški komite za 
kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano in Republiški komite za 
tržišče in splošne gospodar- 
ske zadeve zagotovita potreb- 
na sredstva Qkoli 31,2 mio din 
za pokrivanje negativnih 
razlik. 

b) Podjetje za blagovne re- 
zerve Republike Slovenije pa 
zagotovi še: 

- finančna sredstva za po- 
krivanje stroškov prevoza do 
silosov, stroškov kakovostne- 
ga in količinskega prevzema, 
stroškov prevzema pšenice 
v silose in stroškov financira- 
nja zalog t. j. obresti za najeta 
posojila za plačilo pšenice pri- 
delovalcem in 

- da pravočasno priskrbi 
vsa potrebna sredstva, t. j. last- 
na in bančna sredstva za ne- 
moten odkup 80.000 ton pšeni- 
ce. Potrebna sredstva za izved- 
bo odkupa znašajo okoli 200 
mio din. 

3. V zvezi z vprašanjem gle- 
de kvalitete in količine pšenice 
v skladiščih blagovnih rezerv 
obveščamo poslance, da je 
v republiških tržnih blagovnih 
rezervah 71.465 ton neoporeč- 
ne pšenice, ki je po predpisa- 
nih kriterijih primerna za člo- 
veško prehrano. Kakovost red- 
no nadzirajo ustrezne strokov- 
ne organizacije. 

Poslance seznanjamo, da je 
v teku operativna razčlenitev 
nalog in obveznosti posamez- 
nih sodelujočih t. j. obeh repu- 
bliških upravnih organov, Po- 
djetja za blagovne rezerve Re- 
publike Slovenije in žito-mlin- 
skih podjetij, da bi lahko od- 
kup pšenice v Sloveniji nemo- 
teno potekal. 

— Predaja orožja In streliva Iz skladišč TO 

Jože Pušnik, 
delegat 11. enote, Industrija 
In rudarstvo Celje-Laško je 
v zvezi s predajo orožja In 
streliva Iz skladišč TO posta- 
vil naslednje delegatsko 
vprašanje: 

Ravnanje organov v občini 
Laško v zvezi z oddalo orožja 
enot TO, ki se je v občini iz- 
vedlo, je bilo obravnavano 
v občini na skupščini In pred- 
sedstvu, Informacija je bila 
sprejeta In stališče posredo- 
vano tako Predsedstvu Repu- 
blike Slovenije ter Republi- 
škemu štabu TO. Ugotovitev, 
ki je pomembna je med dru- 
gim ta, da v občini Laško do- 
slej ni bilo nobenih primerov 
odtujevanja orožja In streliva. 
(Stališče predsedstva občine 
Laško v zvezi z izvajan|em 
ukrepa za oddajo orožja pri- 
lagam). 

Ker na stališča poslana na 
gornja dva naslova nismo do- 

bili odgovorov,postavljam sle- 
deča vprašanja: 

1. Zakaj oba zgora| navede- 
na organa na naša stališča 
nista reagirala oziroma, kje so 

vzroki, da orožje ni vrnjeno na- 
zaj v občino, še zlasti ker se je 
le-to nabavljalo Iz sredstev, ki 
so se združevala na nivoju 
občine (tore| so ta sredstva 
prispevali delovni ljud|e v ob- 
čini). 

2. Ali bo sploh prišlo do vr- 
nitve orožja naza| v skladišče 
TO, še zlasti, ker sedanji na- 
čin uporabe orož|a zahteva za 
občino dodatno zagotavljanje 
sredstev (prevoz orožja Iz 
skladišča v občino In zopet 
nazaj). 

Na vprašanja delegata Jože- 
ta Pušnika, ki jih je v zvezi 
s premeščanjem orožja terito- 
rialne obrambe postavil na 2. 
seji Zbora združenega dela 
Skupščine Republike Sloveni- 
je, dne 14. junija 1990, je Pred- 
sedstvo Republike Slovenije 

poročevalec 9 



posredovalo naslednji od- 
govor: 

Predsedstvo Republike Slo- 
venije je odgovore na postav- 
ljena vprašanja dalo deloma že 
na razgovoru s predsedniki 
svetov za SLO in DS skupščin 
občin in drugih družbenopoli- 
tičnih skupnosti, dne 22. maja 
1990 v Ljubljani - seveda koli- 
kor je bilo to takrat mogoče 
- bolj celovito pa je na postav- 
ljena in druga vprašanja odgo- 
vorilo v Informaciji o ukrepih 
in aktivnostih Predsedstva Re- 
publike Slovenije v zvezi s pre- 
meščanjem orožja teritorialne 
obrambe, ki jo je dalo na skup- 
nem zasedanju zborov Skupš- 
čine Republike Slovenije 14. 
junija 1990. Predsedstvo je 

o vseh svojih aktivnostih v zve- 
zi s tem sproti obveščalo tudi 
javnost. 

Predsedstvo bo o izvajanju 
ukrepov za varnejšo hrambo 
orožja in o razmerah v teritori- 
alni obrambi po premeščanju 
orožja obvestilo Skupščino 
Republike Slovenije tudi na ju- 
lijskem zasedanju. Ob tem pa 
naj omenimo, da je Predsed- 
stvo SFRJ zagotovilo, da ni 
razlogov, da se orožje ne bi 
vrnilo v skladišča TO, če bodo 
ta skladišča ustrezala zahte- 
vam varne hrambe orožja. Ko- 
misijski pregledi stanja skla- 
dišč teritorialne obrambe so 
v teku in bodo predvidoma 
končani do 28. junija 1990. 

— Akcija za zbiranje in vračanje umetnin 
v muzeje in galerije 

Jaša Zlobec, delegat Zbo- 
ra združenega dela je vložil 
pobudo o zbiranju In vračanju 
umetnin v muzeje in galerije, 
pri čemer se sklicuje na poziv, 
ki ga je 24. maja 1990 naslovil 
na slovensko javnost Repu- 
bliški komite za kulturo. 

V četrtek 24. maja je Mini- 
strstvo za kulturo Republike 
Slovenije slovenski javnosti 
naslovilo apel, s katerim za- 
čenja »akcijo za zbiranje in 
vračanje umetnin v muzeje in 
galerije«. Akcija naj bi pote- 
kala na prostovoljni osnovi, 
v smislu darilnih pogodb ali 
donacij, »kot je to navada 
v kulturnem svetu«. 

S pobudo samo se v celoti 
strinjamo, vendar pa mislimo, 
da je v vsakem pogledu pre- 
malo konkretna in odločna. 
Poglejmo malo v zgodovino. 
Že leta 1986 je republiški iz- 
vršni svet izročil več kot tisoč 
umetnin v strokovno pristoj- 
nost Narodni galeriji (med 
drugim 25 značilnih del Rihar- 
da Jakopiča). Pred tem je to 
storil že Republiški sekretari- 
at za notranje zadeve. Ob tej 
odločitvi pa je stal še prista- 
vek da »strokovna pristojnost 
Narodne galerije nad temi li- 
kovnimi deli praviloma ne 
vključuje njihovega fizičnega 
vračanja v galerijske zbirke.« 
(Delo 7. 3. 1986). Podobnih 
sklepov pa niso sprejeli 
»Skupščina SRS, CK ZKS, RK 
SZDL, Republiški sindikat in 
še nekateri sekretariati«. 
(Ibid.) Očitno zadeva ni bila 
urejena vse do današnjega 
dne. Razsežnosti celega pro- 
blema so še toliko večje, ker 
so v igri tudi vsi mogoči občin- 
ski Izvršni sveti, komiteji, in 
podobne ustanove v Ljubljani 
in celi Sloveniji. Zaradi vsega 
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tega menimo, da samo prija- 
zen poziv k donaciji nikakor 
ne zadošča. Zdaj prihaja do 
sprememb na vseh ravneh 
oblasti. Trenutna prednostna 
naloga bi moral biti natančen 
popis vseh umetniških del 
v vseh družbenih ustanovah 
— In seveda njihovo takojšnje 
zavarovanje. Ce ne drugače, 
je v zvezi s tem treba takoj 
sprejeti ustrezen zakon. 

Nič manjši problem - ki pa 
ga ne bo mogoče tako prepro- 
sto rešiti - so umetniška dela 
v privatni lasti. Čemu bi se 
sprenevedali: po vojni si je vr- 
sta posameznikov protiprav- 
no in protizakonito prilastila 
nepregledno množico umetni- 
ških del. Tudi tu je potreben 
natančen popis in postopek 
za vrnitev teh umetnin, ali nji- 
hovim lastnikom, ali slovenski 
državi. 

Vse to je nujno potrebno 
čimprej speljati, kajti le tako 
bo učinkovit nov zakon (nje- 
gov osnutek bomo v sodelo- 
vanju s strokovnjaki izdelali 
v najkrajšem času), ki bo pre- 
prečil prodajo v tujino tistih 
del, ki sodijo v temeljno za- 
kladnico slovenske kulture. 

Marsikaj je bilo že zamuje- 
nega in izgubljenega za zme- 
rom, nočemo pa biti odgovor- 
ni za to, da bi se ta devastaci- 
ja nadaljevala tudi v pri- 
hodnje. 

V zvezi s pobudo je Marko 
Herman, generalni sekretar 
Skupščine Republike Slovenk 
je pojasnil, kaj je bilo v Skupš- 
čini Republike Slovenije na 
tem področju storjenega do- 
slej: 

Zakon o naravni in kulturni 
dediščini (Uradni list SRS, št. 
1/81 in 42/86) med drugim ure- 
ja režim naravne in kulturne 
dediščine, razglasitev nepre- 

mičnih delov naravne in kul- 
turne dediščine za kulturni ali 
zgodovinski spomenik in dolž- 
nosti, odgovornosti in pravice 
imetnikov spomenikov ali zna- 
menitosti. Na podlagi teh in 
drugih določb zakona o narav- 
ni in kulturni dediščini so se 
začeli informativni razgovori 
med pooblaščenimi predstav- 
rtiki Skupščine SR Slovenije in 
Mestnim muzejem Ljubljana 
že v začetku leta 1986. Na pod- 
lagi teh razgovorov je Mestni 
muzej Ljubljana opravil v pro- 
storih skupščine natančen po- 
pis likovne kulturne dediščine. 
Mestni muzej je to opravil na 
podlagi 26. in 71. člena zakona 
o naravni in kulturni dediščini 
in v skladu z akcijskim progra- 
mom Skupščine občine Ljub- 
ljana Center o razglašanju kul- 
turne dediščine za kulturni 
spomenik za leto 1986. To delo 
je bilo opravljeno od sredine 
julija do konca decembra 1986 
in je obsegalo natančen popis 
del, vključno s fotodokumen- 
tacijo. Vsa likovna dela so bila 
fotografirana deloma v prosto- 
rih skupščine, deloma v labo- 
ratoriju Moderne galerije 
v Ljubljani. Mestni muzej Ljub- 
ljana je 19. marca 1987 poslal 
Skupščini SR Slovenije natan- 
čen popis, ki obsega 279 umet- 
nin in oceno, da je med njimi 
80 do 120 likovnih del, ki že 
imajo lastnosti kulturnega 
spomenika na podlagi doseda- 
njih razglasitvenih aktov. 

Po opravljenem popisu in iz- 
delanem poročilu smo z Mest- 
nim muzejem nadaljevali raz- 
govore o bodočem pravnem 
statusu te dediščine in o po- 
stopku za razglasitev. Pri tem 
sta bili omenjeni dve možno- 
sti: razglasitev delov te kultur- 
ne dediščine za kulturni spo- 
menik (razglasitev opravi po 
določbah 26. člena navedene- 
ga zakona pristojni upravni or- 
gan tiste občine, v kateri je tak 
predmet ali zbirka na predlog 
muzeja oziroma organizacije, 

ki s predmetom upravlja) j 
prenos pravice upravlj3, 
(strokovni nadzor, restav" 
nje itd.) na strokovno vars^ 
no organizacijo. To dra 
možnost je uporabil I 
svet Skupščine SR Slove") 
ki je sprejel sklep, da prenJ 
pravico upravljanja nad H* 
no dediščino v svojih pros"' 
na Narodno galerijo. . i 

V predsedstvu skupšči^ 
bilo takrat sprejeto stališ^ 
bi ravnali podobno, kar p°,i 
ni, da izročimo kulturno d® j 
čino v upravljanje muzej" J 
drugi strokovni institucij1'!) 
čemer pa ne bi prišlo do 'L 
nega prenosa te dedml 
Sprejeto je bilo tudi sta11®,) , 
da v tem primeru prevzem®!] 
vse dolžnosti, odgovorno* i . 
pravice imetnikov sporne^, j 
ali znamenitosti, kakor s o J ( ločene v 31. členu navede" i | 
zakona, kar vse smo P°1?V i 
tudi doslej. S takim stali= ( 
se je takrat strinjal tudi M'j , 
muzej Ljubljana. Vsa zadeli 
na tej točki dogovorov of'1 , 
in doslej ni prišlo do form j 
ureditve tega vprašanja- J s 
trebno je pojasniti, da s o ^ 
stojne službe skupščin®,) 
čas izredno vestno 
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• lil*' vzdrževanje in varovanje" i , 
nih del, ki se nahajajo M ! 
slopju skupščine, da je b" J 
leta 1985 do leta 1989 str^l 
no restavriranih 46 ume'n. 
del (na stroške skupščin®'!; 
smo posamezna 
dela odstopali Narodni 9a

(( 
za razstave in da doslej s 5 j 
strokovnih služb MesL 
muzeja in Narodne galery 
bilo resnejših pripomb n3 

njenje in vzdrževanje. J 
Menim, da ni nobeneg3, 

loga, da ne bi mogli & J 
opraviti tudi zaključnih J 
nosti, v skladu z zal<y 
o naravni in kulturni de" J 
in prenesti pravice upravj 1 

nad kulturno dediščin^ 
ustrezno strokovno vaf5 

organizacijo. 

— Uresničevanje sklepa o začasnem 
moratoriju novih hidromelioracij 

DELEGATI ZELENIH Slove- 
nije predlagamo vsem zbo- 
rom Skupščine Republike Slo- 
venije, da na zasedanju 13. in 
14. aprila sprejmejo SKLEP, 
s katerim bodo zadolžili Izvrš- 
ni svet Skupščine Republike 
Slovenije, da s takojšnimi 
ukrepi zaustavi in prepreči Iz- 
vajanje hidromelioracij rek In 
potokov ter močvirnih zem- 
ljišč. Zbori Skupščine Sloveni- 
je naj s tem sklepom zadolže 
Izvršni svet, da odgovori na 
naslednja tri vprašanja: 

1. Ali se začasni moratorij 
že uveljavlja? 

2. Ali začasni morato' 
Ija le za hidromelioracil|j, 
pa tudi za vodne regu" J 

3. Kaj je doslej na 
dročju ukrenil s poln" J 
vornostjo zadolženi 
ški komite za kmetljst""' 
darstvo in prehrano? 
Utemeljitev vprašan|a; ^ 

Skupščina RepubllkV 
venije v prejšnji sestav J 
zasedanju 28. marca 
pravljala o pobudi 1J 
Slovenije za moratorij 'J 
cij rek In potokov oziro^ i 
lioraclj močvirnih 1j % 
Ugotovila je, da vodn< 
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°dni svet skupaj z močvlrnl- 
' in poplavnimi področji 
^edstavlja naravno dedišči- 0 naše dežele. Sklenila je, 
.a ie zato zakonske in podza- 
°nske akte s področja ureja- 
la in vzdrževanja vodnih in 
godnih predelov potrebno 

J "agoditi novim strokovnim 
.Poznanjem s tega področja 

ustrezno temu izdati tudi 
°va navodila. Do takrat pa 

. ®'ja začasen moratorij novih 
1» i Ome"orac'i- "četa de- 

le dovolila nadaljevati šele 
u° "iihovi predhodni reviziji In 
0>i z novimi navodili 
( 

lr°ma po opravljeni inven- 
-.Ifaciji tovrstne naravne de- 
trnk ne" Sk,enl,a le '"di, da je 
0 

ba pripraviti projekte za 
^Pravo negativnih posledic 
„ 'zvedenih del. Za izpeljavo s'etih sklepov je s polno 
bii^ovornostjo zadolžila repu- 
v upravni organ, ki je 
^l61" primeru Republiški ko- 
s(J

e za kmetijstvo, gozdar- 
Doh in Prehrano. Sklepe je 
sic, al 'akratni predsednik 

pPSčine Miran Potrč. 
st/:

ePubliški komite za kmetij- 
Pos'9ozdarstvo in prehrano je ®redoval naslednji odgovor: 
F(e 

skladu s sklepi Skupščine 
^.Publike Slovenije, sprejeti- 
ma zasedanju 28. in 29. 3. 
^ u Je že uveljavljen začasen 
hiri 'i nad izvajanjem novih 

t|
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sko tehnično dokumentacijo 
za izvajanje melioracij v občini 
Ormož z namenom, da se člani 
komisije seznanijo s proble- 

' matiko in da se začne s pripra- 
vo izdelave metodologije za 
ekosistemsko presojo pose- 
gov v prostor na območju hi- 
dromelioracij. 

2. Ob rebalansu republiške- 
ga proračuna se pripravlja tudi 
sprememba programa ureja- 
nja kmetijskih zemljišč, v kate- 
rem so za 50% zmanjšane hi- 
dromelioracije, na novo pa je 
vključen program rekonstruk- 
cij oziroma obnove vseh amor- 
tiziranih hidromelioracijskih 
sistemov, pri čemer bo imelo 
prednost odpravljanje more- 
bitnih negativnih posledic hi- 
dromelioracij. 

Novejše poglede in napred- 
nejše zahteve v zvezi z rabo 
prostora so upoštevane tudi 

,v programu urejanja kmetij- 
skih zemljišč. Da bi zagotovili 
kvalitetno delo od planiranja 
do spremenjenega načina pre- 
soje projektov za izvedbo hi- 
dromelioracij, se več pozorno- 
sti posveča pripravi strokovnih 
podlag in prostorskega dela 
plana občin. V ta namen je Re- 
publiški komite za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano opravil 
posvete s predstavniki vseh 
občin. Občine morajo v bodo- 
če predlagane lokacije agrar- 
nih operacij s strani kmetijskih 
organizacij (RKKGP jih je 
zbral, priredil tabelarno in 
kartno po lokacijah za posa- 
mezne občine) uskladiti z vse- 
mi interesi za rabo prostora ter 
jih kot povratno informacijo 
(tabelarno in kartno) posredo- 
vati RKKGP. Le-ta pripravi in 
preveri izvedbeno dokumenta- 
cijo in zagotovi finančna sred- 
stva za tako planiranje in us- 
klajene lokacije. 

3. V skladu s sklepi Skupšči- 
ne Republike Slovenije je 
RKKGP začel pripravljati spre- 
membe zakona o kmetijskih 
zemljiščih in ustreznih podza- 
konskih aktov, Republiški ko- 
mite za varstvo okolja in ureja- 
nje prostora spremembe zako- 
na o urejanju prostora in pod- 
zakonskih predpisov, predpi- 
sov, ki urejajo urejanje naselij 
in drugih posegov v prostor ter 
predpisov, ki urejajo vode; Re- 
publiški komite za družbeno 
planiranje pa pripravlja spre- 
membe predpisov o družbe- 
nem planiranju. Rokovnik za 
izdelavo teh predpisov bo v pe- 
riodičnem delovnem načrtu 
Skupščine Republike Sloveni- 
je, njenega izvršnega sveta in 
ustreznih upravnih organov. 

Glede na to menim, da se 
sklepi Skupščine Republike 
Slovenije v zvezi s problemati- 
ko melioracij ustrezno izva- 
jajo. 

— Delegati Italijanske narodnosti zahtevajo 
pojasnilo 

Delegati italijanske narod- 
nosti Aurello Juri (Zbor ob- 
čin); Isabella Fiego (Zbor ob- 
čin); Marino Domio (Zbor 
združenega dela); Franco Juri 
(Družbenopolitični zbor); Ro- 
berta Battelli (Družbenopoli- 
tični zbor); zahtevajo pojas- 
nilo: 

V zvezi z intervjujem pred- 
sednika Republiškega komi- 
teja za mednarodne odnose 
dr. Rupla, ki je bil objavljen 
v zadnji sobotni prilogi Dela 
(9. 6.1990) in v katerem izraža 
zaskrbljenost zaradi ne dovolj 
natančno določenega odnosa 
državljanov italijanske narod- 
nosti v Sloveniji do odnosov 
z Italijo, prosimo in hkrati zah- 
tevamo pojasnilo in obrazloži- 
tev v zvezi z namigi in sklepa- 
nji, ki odsevajo iz intervjuja. 

Zahteva delegatov Italijan- 
ske narodnosti po pojasnilu je 
bila uradno objavljena v obliki 
odprtega pisma v časopisu 
Delo z dne 12. 6. 1990. 

V tej zvezi bi radi poudarili, 
da se pripadniki italijanske 
narodnosti doslej nismo nikoli 
počutili kot dejavnik, ki bi pov- 
zročal zaskrbljenost družbi, 
katere sestavni del smo. 

Predsednik Republiškega 
komiteja za mednarodno so- 
delovanje, dr. Dimitrij Rupel je 
povedal naslednji odgovor: 

V svojem intervjuju v Delu, 9/ 
6-1990 sem poudaril občutlji- 
vost odnosov med Republiko 
Slovenijo in Republiko Italijo, 
ker obe republiki združuje, do 
neke mere pa tudi obremenju- 
je, vprašanje narodnih manj- 

šin. Znano je, da bivši prebival- 
ci Istre in Slovenskega Primor- 
ja tu pa tam sprožajo vpraša- 
nje meje na tak način, ki na- 
sprotuje sedanji zakoniti ure- 
ditvi. V svojem intervjuju sem 
skušal opozoriti na to vpraša- 
nje in na problematiko, ki se 
odpira ob vse intenzivnejšem 
sodelovanju slovenskih držav- 
ljanov italijanske narodnosti in 
organizacij italijanskih prese- 
Ijencev oz. beguncev in preg- 
nancev - sodelovanju, ki je si- 
cer in načelno pozitiven pojav. 
Po drugi strani mislim, da je 
treba italijanski manjšini pri 
nas zagotoviti več kot enako- 
pravnost, da bi lahko enako- 
pravno sodelovala v sloven- 
skem političnem življenju. Želi- 
mo si, da bi italijanska država 
na podoben način reševala 
vprašanje Slovencev, ki živijo 
v njej. Pri tem bi se mi zdelo 
nesmotrno zahtevati vrnitev 
položaja Slovencev v Italiji v ti- 
sto stanje, kakršno je obstajalo 
pred izseljevanjem Slovencev 
med obema vojnama. Zato 
skeptično gledam na idejo, ki 
jo je razložil eden od delegatov 
- Aurelio Juri - v Primorskem 
dnevniku dne 27/5-1990. Jurr 
pravi, da je treba uveljavljati 
»prednost bivanja« tistih, ki so 
včasih živeli v naših krajih. Juri 
se zavzema za poseben status 
regije in cele Istre. O tem bi 
morali, po mojem prepričanju, 
zelo resno razpravljati, in na 
resnost takšnih razprav sem 
hotel opozoriti v svojem interv- 
juju. Z veseljem pozdravljam 
pobudo za srečanje s pred- 
stavniki italijanske manjšine. 
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DELEGATSKE POBUDE - DELEGATSKE POBUDE 

IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE REPUBLIKE 
SLOVENIJE NAJ REVIDIRA SKLEP O OMEJITVI 
VPISA UČENCEV IN ŠTUDENTOV V SREDNJE, 
VIŠJE IN VISOKOŠOLSKE ORGANIZACIJE 

ODGOVOR REPUBLIŠKEGA KOMITEJA ZA 
VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE TER TELESNO 
KULTURO REPUBLIKE SLOVENIJE NA IZJAVO 
DELEGATA LIBERALNE STRANKE V ZVEZI 
Z OMEJITVAMI VPISA 

Na 2. seji Zbora občin Skupščine Republike Slovenije dne 
14. junija 1990 je delegatka ZSMS-LS v Zboru občin Skupš- 
čine Republike Slovenije Vika Potočnik podala naslednjo 
delegatsko pobudo: 

»ZSMS-LS je že vložila javni protest zoper sklep o omejitvi 
vpisa učencev in študentov v srednje, višje in visokošolske 
organizacije. Kljub temu dajem naslednjo pobudo: 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije naj revidira 
sklep o omejitvi vpisa učencev in študentov v srednje, Višje in 
visokošolske organizacije, ki ga je sprejel na eni od zadnjih 
svojih sej. Dejstvo je, da je Izvršni svet sprejel najstrožjo 
obliko omejitve vpisa brez upoštevanja drugih možnih ukre- 
pov, katere omogoča zakonodaja na tem področju in tudi 
strokovna praksa (uvedba dvoizmenskega pouka, kjer je to 
mogoče, povečanje števila učencev v oddelku, iskanje pro- 
storskih možnosti v sorodnih objektih, ki nimajo popolnjene 
kapacitete itd.). 

Nesprejemljivo je, da izjemno zakonsko pooblastilo 
postane sistem. Takšen ukrep je pozvročil ogorčenje v stro- 
kovni javnosti, pri učencih in družinah. Zato predlagamo, da 
Izvršni svet o tem nemudoma razpravlja in spremeni svoj 
sklep ter se opredeli za strokovne in civilizacijske ukrepe 
»usmerjanja« mladih na njihovi poti pridobivanja znanja.« 

Delegatka, gospa Vika Potočnik, je na seji Zbora občin 
Skupščine Republike Slovenije dne, 14. 6. 1990 dala pobudo, 
ki je vsebinsko enaka s pobudo ZSMS - Liberalne stranke, 
dane na seji istega zbora dne 14.6.1990, v kateri predlaga, naj 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije korigira oziroma 
vsaj še enkrat prouči svoj sklep o soglasju k omejitvam opisa 
za vpis v šol. leto 1990/91. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na seji dne 15. 
6. 1990 pobudo sprejel in proučil celotno problamatiko. Pri 
tem je potrdil že dan odgovor predsednika Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo Skupš- 
čini Republike Slovenije dne 14. 6. 1990, sprejel pa je tudi 
njegovo dodatno pojasnilo, da se problematika vpisa v 1. 
letnike srednjih šol v Ljubljani še nadalje spremlja in rešuje 
v okviru pooblastil, danih Odboru Izvršnega sveta za srednje 
šolstvo. Pri tem sodelujeta Komite za vzgojo in izobraževanje 
Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane ter Republiški 
komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo, ki si 
bosta prizadevala poiskati vse možne dodatne prostore, tako 
da bi bil omogočen vpis čim večjemu številu generacije. 

Najnovejši podatki pa kažejo, da kljub tem prizadevanjem 
vseh učencev, verjetno ne bo mogoče vpisati v zaželene 
programe, zlasti ne deklet s slabšim učnim uspehom. 

Za izobraževalne organizacije še vedno velja Zakon o zdru- 
ženem delu, v duhu katerega so po 167. členu Zakona 
o usmerjenem izobraževanju šolski sveti pooblaščeni, da 
sprejemajo sklepe o omejitvi vpisa, ko je število kandidatov 
bistveno večje, kot so zmogljivosti izobraževalnih organizacij. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije daje le soglasja 
k sklepom svetov šol o omejitvah vpisa, kar je bilo dano na 
njegovi seji dne 31. 5. 1990 in objavljeno v Uradnem listu 
Republike Slovenije št. 22/90. Pobuda ne omenja, da je Izvršni 
svet hkrati s soglasji k omejitvam vpisa dal tudi sklepe o raz- 
mestitvi izvajanja programov in sklepe o spremembah obsega 
vpisa in da je pooblastil svoj odbor za srednje šolstvo, da do 5. 
julija dokončno uskladi obseg vpisa v Republiki Sloveniji za 
šol I. 1990/91. 

Problem vpisa se zaostruje predvsem v Ljubljani, kjer zaradi 
povečanih generacij, ki zaključujejo osnovno šolo, zmanjkuje 
srednješolskega prostora zlasti za najbolj privlačne šole t. j. 
gimnazije in ekonomske šole. Prav te šole imajo največ omeji- 
tev vpisa. Povečan priliv generacij iz osnovne šole bo v Ljub- 
ljani trajal vse do šol. I. 1995/96. Lansko leto je zaradi tega 
začela v okviru ljubljanske srednje gradbene šole nastajati še 
ena srednja ekonomska šola. Letos pa zaradi nasprotovanja 
ustanovitelja (železniškega gospodarstva) ni bilo mogoče pri- 
dobiti novih za srednje šolstvo razpoložljivih prostorov 
v železniški srednji šoli. V bodoče se bo zaradi zmanjševanja 
srednješolskih generacij sproščal tudi osnovnošolski prostor, 
za katerega pa tudi ni nobene pripravljenosti, da se uporabi za 
srednje šolstvo. 

Kritizirana izbira po posebnem postopku v ljubljanskih gim- 
nazijah je le na racionalnejši način izveden preizkus znanja. 
Po 11.a členu Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa t>' 
kandidati lahko opravljali preizkus znanja na vseh šolah, ki so 
omejile vpis. To pa bi pomenilo, da bi kandidati za vpis 
v gimnazijo morali 6-krat opravljati v bistvu enak preizkus, kar 
je pa v bistvu nesmiselno. Problem je presežen tako, da 
kandidati opravijo en preizkus, dosežen uspeh pa se upošteva 
na vseh gimnazijah, na katere bi se kandidat tudi vpisal, če ne 
bo izbran na šoli, kjer je prijavljen. 

Zaradi zaostrenih prostorskih pogojev v ljubljanskih sred- 
njih šolah, predlagamo skupščini, da podpre prizadevanja 
odbora Izvršnega sveta za srednje šolstvo in Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo, da 
v soglasju z Mestnim komitejem za vzgojo in izobraževanje ii 
ustanovitelji še naprej usklajuje vpis in pridobi še dodatne 
prostore za srednje izobraževanje v Ljubljani. 

Izdajata Skupščina Republike Slovenije in Skupščina SFRJ - Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Vlado Beznik (predsednik), Aleš Čerin, Primož Heinz. Mark 
Herman, Boris Gabrič. Janez Lah, Janez Lukač. Marjan Markovič. Ivan Mavrič. Črtomir Mesarič. Anka Štrukelj-Fras. Erika Vrhunec in Marjan Gogala - Odgovorni uradni* 
Marjan Gogala - Naslov uredništva Skupščina SR Slovenije, Ljubljana. Šubičeva 4. telefon (061) 217-123 - Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ: Aljas Riza (predsedniki- 
Miroslav Berovič. Šandor Dobo, Stanislav Golik, Ibrahim Hadžič. Janez Lukač, inž. Stanko Mladenovski. Velimir Šljivančanin, Aleksandar Vujin, Milan Krnič, Zoran MiSkoV'^ 
Dragan Ajder - Glavni in odgovorni urednik: Dragan Ajder, urednik Dragiša Djordjevič - Naslov uredništva. Skupščina SFRJ, Beograd, Trg Marksa i Engelsa 13, teleton (01 ' 
334-148 • Tisk ČGP Delo - Cena posameznega izvoda 7 dinarjev - Letna naročnina kot akontacija za leto 1990 se obračunava vsake tri mesece - Žiro račun: Skupščina 
Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 219-914 

12 poročevalec 



Ljubljana, 2.7.1990 

PREDLOG, 

da se začne postopek za sprejem ustave 

Republike Slovenije (ESA-58) 

V zvezi s prvim odstavkom 54. člena Poslovnika 
o delu Predsedstva Socialistične republike Slove- 
nije vam pošiljam Predlog, da se začne postopek za 
sprejem ustave Republike Slovenije, ki ga je spre- 
jelo Predsedstvo Republike Slovenije na seji, dne 
25. junija 1990. 

Proces demokratizacije slovenske družbe omo- 
goča in zahteva, da slovenski narod s svojo ustavo 
svobodno izrazi svojo voljo, da živi v suvereni 
državi, zgrajeni na sodobnih, demokratičnih, social- 
nih, gospodarskih in političnih načelih. 

V Sloveniji je že doseženo politično soglasje 
o potrebi po takšni ustavni ureditvi Republike Slo- 

venije, ki bo temeljila na suverenosti in samostojno- 
sti slovenske države, na pravici naroda do samood- 
ločbe, parlamentarni demokraciji, političnem plura- 
lizmu in enakopravnosti vseh oblik lastnine, in ki bo 
na kar najvišji ravni uveljavila temeljne pravice člo- 
veka in državljana. Slovenska ustava naj torej pred- 
stavlja temeljni pravni akt sodobne parlamentarne 
republike. 

Ustavna ureditev države, njenih notranjih in zuna- 
njih odnosov, je najpomembnejši način uporabe 
temeljne pravice naroda do samoodločbe. Sloven- 
ska ustava naj bo zato izraz, v celoti in samo 
duhovne, kulturne in politične volje slovenskega 
naroda in vseh državljanov Republike Slovenije ter 
rezultat njihovega demokratičnega soglasja. 

Ker sedanja ustavna ureditev Slovenije na temelju 
Ustave iz leta 1974 in 95-ih ustavnih amandmajev, 
sprejetih v letih 1981, 1989 in 1990 ne ustreza več 
tem zahtevam slovenske ustavnosti, je Predsedstvo 
Republike Slovenije na 7. seji, dne 25. junija 1990 na 
osnovi 1. točke LXXXVIII amandmaja k Ustavi Repu- 
blike Slovenije sklenilo predložiti Skupščini Repu- 
blike Slovenije: 



I. 

1. 
Marčna revolucija leta 1848 je močno spodbudila 

težnje Slovencev kot izoblikovanega evropskega 
naroda po upravni strnitvi narodnega ozemlja, po 
samostojnem gospodarskem in političnem razvoju in 
po lastni državni obliki, ki je bila izražena v geslu 
o Zedinjeni Sloveniji. 

Tudi Majniška deklaracija Jugoslovanskega kluba iz 
leta 1917 je zahtevala, da naj bo Slovencem zagotov- 
ljeno tako »državno telo, ki bodi prosto vsakega narod- 
nega gospostva tujcev in zgrajeno na demokratič- 
nem temelju«. Tej Deklaraciji je dne 29.10.1918 sledila 
ustanovitev Države narodnega sveta Slovencev, Hrva- 
tov in Srbov, v njej je imela Slovenija položaj federalne 
države z lastno narodno vlado. 

V usodnem času vojne zasedbe Slovenije in narod- 
noosvobodilnega boja je Osvobodilna fronta sloven- 
skega naroda konec leta 1941 sprejela slovesno 
obljubo, da bo »po svoji narodni osvoboditvi o notranji 
ureditvi Združene Slovenije in o svojih zunanjih odno- 
sih odločal slovenski narod sam«. 

V skladu s tem političnim programom je bila najprej 
dograjena slovenska narodna država, katere prvi parla- 
ment, oblikovan v razmerah vojne okupacije - Zbor 
odposlancev slovenskega naroda, od 1. do 3. oktobra 
1943 v Kočevju - je pooblastil svojo delegacijo, da se 
z drugimi jugoslovanskimi narodi sporazume o ustano- 
vitvi Demokratične federativne Jugoslavije. Ta spora- 
zum je s posebno deklaracijo potrdilo prvo zasedanje 
Slovenskega narodnoosvobodilnega odbora 20. febru- 
arja 1944 v Črnomlju. S tem je uveljavilo tako sosledje 
državotvornih dejanj, po katerem je slovenska država 
izvirna, federacija pa svobodno dogovorjena in izve- 
dena državna tvorba. Kasnejši razvoj jugoslovanske 
federacije, zasnovane kot demokratične federativne 
države enakopravnih narodov s prvinami konfedera- 
cije, je v praksi šel v smeri centralizacije. Ta proces je 
bil posledica odločilnega političnega vpliva na državno 
oblast, ki ga je imela in uveljavljala na demokratičnem 
centralizmu zasnovana monopolna partija. 

V zadnjih nekaj letih je dobilo množično podporo 
slovenske javnosti nekaj temeljnih politično program- 
skih dokumentov ustavotvorne narave, od katerih 
imata še poseben pomen Majniška deklaracija in 
Temeljna listina Slovenije iz leta 1989. Vzporedno so 
bili oblikovani amandmaji k slovenski ustavi, sprejeti 
konec lanskega leta in v začetku letošnjega leta. Na tej 
osnovi je Skupščina Republike Slovenije sprejela 
Deklaracijo o urejanju razmerij, ki imajo splošen 
pomen za Republiko Slovenijo. 

Na volitvah v Skupščino in Predsedstvo Republike 
Slovenije aprila 1990 so slovenski narod in državljani 
Slovenije jasno izrazili svojo voljo, da žive v samostojni 
in suvereni slovenski državi in da sami odločajo o nje-' 
nem položaju v skupnosti jugoslovanskih narodov in 
v mednarodni skupnosti. V Skupščino so izvolili 
poslance političnih strank, ki so se v svojih programih 
zavzele za osamosvojitev Slovenije v suvereno državo 
z demokratično politično in gospodarsko ureditvijo. 

2. 
Da bi vse že doseženo uveljavili, utrdili in ustavno- 

pravno zavarovali, je potrebno z novo ustavo oblikovati 
Republiko Slovenijo kot suvereno državo z vsemi atri- 
buti dejanske oblasti na lastnem ozemlju in s polno 
mednarodno pravno subjektiviteto. Se pravi, da mora 
ustava določiti, da je v pristojnosti republike tudi ureja- 

2 

nje in zagotavljanje varnosti in obrambe države, njem 
mednarodnih odnosov, političnega in gospodarske?) 
sistema, temeljnih človekovih pravic in svoboščin, la5

c 
ninskih razmerij in drugih za samostojno držav 
pomembnih zadev. 

Tako izhodišče pomeni ustavno izvedbo nace 
o samoodločbi, kakor ga opredeljujejo Mednaro^ 
pakt o državljanskih in političnih pravicah iz leta 19°* 
Sklepna listina Helsinške konference iz leta 1975 i® 
veljavni ustavi Jugoslavije in Slovenije. Po tem na^e,j 
ima slovenski narod neodtujljivo in trajno pravico, 0 

popolnoma svobodno, kadarkoli in kakor želi, dolo , 
svoj notranji in zunanji položaj brez vmešavanja 
zunaj, in da po svoji volji uresničuje svoj politicn 
gospodarski, družbeni in kulturni razvoj. 

Svobodno določanje političnega statusa sloveli 
skega naroda in njegove države je osnova za uvelja 
tev samostojnosti Slovenije in za odločanje o njen . 
morebitnih povezavah z drugimi jugoslovanski^ 
narodi in njihovimi državami - bodisi v konfederatiV1 

zvezo povsem suverenih držav, bodisi v državno skUK 
nost, v kateri bi bil Sloveniji zagotovljen konfederal', 
položaj. Takšen položaj bo slovenski državi omogoc* 
suvereno odločanje o vseh mednarodnih povezava 
z drugimi državami in mednarodnimi organizacija^11 

Ustava kot najvišji pravni akt mora odraziti obstoje^ 
duhovno in politično kulturo ter demokratično soglas' 
naroda. Ima zlasti dve temeljni nalogi. . 

Po eni strani naj oblikuje državo in določa njer! 
ureditev, po drugi strani pa naj opredeljuje pravice 
svoboščine človeka in državljana v razmerju do 1 

oblasti in do njenih organov. Ureja naj temelje soci® 
nih, ekonomskih in kulturnih razmerij med ljudmi; 
razmerja naj bodo v načelu področje družbene sa"1, 
organizacije in samoregulacije in ne ideoloških vre 
not ali ciljev in prvin političnih programov. - 

Slovenska ustava naj temelji na obče priznan , 
ustavnopolitičnih vrednotah, kot so pravna enako 
vseh ljudi in njihovih združenj, pravna država, ptura 
stičina parlamentarna demokracija, delitev oblasti' 
funkcij na zakonodajno, izvršno in sodno, samost ! 
nost in samourejanje gospodarskih organizacij, soc 
alna funkcija lastnine in pluralizma njenih oblik; vlog 
sodobne socialne države in lokalne samouprave. 

II. 

1, -H' 
Na začetku ustave velja zapisati uvodno besedil«'vii 

naj uvede normativni del ter ga legitimira na osfl ,, 
temeljnih socialnih in kulturnih vrednot, ustavne tra 
cije in novih znamenj časa. Izhaja naj iz sodobney 
razumevanja življenja, po katerem človek ni gospoo, 
ampak dedič življenja. Pomeni tudi, da imajo človeko 
pravice svoje naravne meje ter da varstvo naravne« 
okolja in kulturne dediščine ni le državljanska prav% 
ampak je tudi dolžnost vseh in vsakogar. Na 'a 

posameznika se sodobno razumevanje življenja izra* 
skozi dostojanstvo človeka kot naravnega, družben«*, 
in duhovnega bitja. Ustava naj izhaja tudi od temelja 
pravic in svoboščin, temeljne pravice naroda do san" . 
odločbe in od dejstva, da smo Slovenci z lastn' 
močmi izoblikovali svojo narodno samobitnost in " 
Ijavili svojo državnost. 

V temeljne določbe sodijo jasno izražena usta^jj 
določila normativne narave o nacionalnem značaiu 
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osnovi slovenske države, o njeni demokratični ureditvi, 
o državnih simbolih in o varovanju naravne in kulturne 
dediščine. 

3. 
Slovenska ustava mora izhajati z ravni varovanja 

temeljnih pravic človeka in državljana, ki jo je že dose- 
gla dosedanja ustavna ureditev, vključno z vsemi že 
uveljavljenimi socialno-ekonomskimi pravicami. Uve- 
ljaviti pa kaže tudi nekatere nove posamične in kolek- 
tivne pravice, ki se v zadnjem času oblikujejo z medna- 
rodnimi pakti. To so zlasti pravica do varstva kulturne 
in naravne dediščine, pravica do ustvarjanja in delova- 
nja, pravica do miru, do razorožitve in razvoja. 

Ustavnopravno je treba varovati pravice narodnost- 
nih manjšin v Sloveniji in opredeliti odgovornost slo- 
venske države za Slovence v zamejstvu in v tujini. 

V ustavo velja zapisati splošno določbo o varstvu 
človekove osebnosti, ki bo omogočala širjenje pravic 
in svoboščin, da ne bi golo naštevanje pravic začelo 
sčasoma ovirati njihov nadaljnji razvoj. 

Treba je določiti, da se ustavne pravice in svoboščine 
uresničujejo na osnovi same ustave. 

Ustava naj zagotovi pravno varstvo vseh temeljnih 
pravic in svoboščin. V ta namen naj bodo, poleg že 
uveljavljenega varstva pred rednimi sodišči, predvi- 
dene tudi druge ustrezne oblike, kot so varstvo posa- 
mičnih pravic pred ustavnim sodiščem in druge v svetu 
uveljavljene ustanove. 

Omejevanje pravic in svoboščin naj bo dovoljeno le 
na osnovi ustave, kadar to terjajo pravice drugih ali 
kadar je to potrebno zaradi izjemne in splošne nevar- 
nosti.ki ogroža obstoj države. V zadnjem primeru naj 
bo dovoljeno omejevati pravice le za določen čas. 
Z ustavo pa je treba opredeliti tiste pravice in svoboš- 
čine, ki jih ni mogoče omejiti niti za določen čas. 

4. 
V ustavo naj sodi le nekaj temeljnih določb o gospo- 

darskem sistemu. Določijo naj, da država varuje vse 
oblike lastnine ter da so gospodarski subjekti pri svo- 
jem nastopanju na trgu docela samostojni. Naloga 
države je predvsem, da ustvarja možnosti za svobodno 
konkurenco gospodarskih subjektov na trgu, prepre- 
čuje monopole, vpliva na gospodarski razvoj ter ureja 
9ospodarsko infrastrukturo in javne službe. Z ustavo je 
treba opredeliti tudi temeljne socialne funkcije države 
in omejiti lastnino z določbami o varstvu naravne in 
kulturne dediščine. 

5. 
Vsa državna ureditev naj temelji na parlamentarni 

obliki oblasti. Parlament se oblikuje na osnovi ustavne 
Pravice do svobode združevanja in na osnovi nepo- 
srednih, splošnih in tajnih volitev. 

S sestavo parlamenta je treba zagotoviti, da bodo 
v njem zastopani splošni interesi državljanov ter 
Posebni interesi socialnih, gospodarskih, kulturnih in 
drugih skupin ter ustanov. Izvršno oblast ima vlada, ki 
je v okviru svojih pristojnosti samostojna in odgovorna 
Parlamentu. Ministri v vladi so zadolženi za posamezne 
resorje in vodijo upravne organe. 

Pooblastila vlade naj bodo določena v skladu 
3 temeljnim načelom o delitvi zakonodajne in izvršilne 
funkcije. Pri tem velja načelo, da je sleherno pravico, 
dolžnost ali prepoved mogoče določiti le z zakonom. 

S posebnimi ustavnimi določili je treba zagotoviti 
neodvisnost in samostojnost sodstva in sodnikov. 

2 novo ustavo je treba uvesti institucijo predsednika 
rePublike kot individualnega voditelja države. Predsed- 

nik republike predstavlja državo in je obenem vrhovni 
poveljnik njenih oboroženih sil. 

O izrednih razmerah naj odloča parlament, razglaša 
pa jih predsednik republike. 

6. 
Z ustavo je treba opredeliti oblike lokalne samou- 

prave prebivalcev posamičnih območij oziroma naselij. 
V pristojnosti tovrstnih organov sodi predvsem ure- 

janje in upravljanje zadev, ki posegajo v korist in pra- 
vice prebivalcev na njihovih območjih. 

Z ustavo velja tudi omogočiti ustanavljanje samou- 
pravnih skupnosti, ki služijo samostojnemu urejanju in 
zadovoljevanju nekaterih skupnih potreb državljanov. 
Tem skupnostim, lahko država zaupa tudi opravljanje 
določenih javnih pooblastil. 

7. 
Z ustavo naj bo omogočena tudi neposredna ljudska 

pobuda za predlaganje zakonov. Parlament naj bi dal 
na svoj dnevni red predlog splošnega akta ali zakona, 
če bi ga predlagalo določeno število državljanov. Če pa 
bi parlament tak predlog zavrnil, bi moral biti o pred- 
logu zakona izveden referendum. 

O posameznih vprašanjih naj ima pravico razpisati 
referendum parlament sam, vendar pa ga mora razpi- 
sati tudi na predlog predsednika republike ali na zah- 
tevo določenega števila državljanov. 

Ustavno sodišče naj dobi možnost odločanja glede 
kršitve posamičnih ustavnih pravic in svoboščin. 

Glede na predlagano zgradbo slovenske ustave, ki 
naj opredeljuje le temeljne pravice in svoboščine in 
državno ureditev, bo treba vlogo ustavnega sodišča 
dodatno poudariti in okrepiti, tako da bo postalo samo- 
stojen ustvarjalec ustavne ureditve. 

8. 
V prehodnih in končnih določbah ustave je treba 

opredeliti načine in roke za njeno uveljavitev. Vsebu- 
jejo naj tudi pooblastila parlamentu, da sprejme 
ustrezne akte, s katerimi bi bila udejanjena nova 
ustavna ureditev, ter čas in smernice za sprejem takš- 
nih predpisov. 
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