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SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE RS 

STALIŠČA 
Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi pošiljanja nabornikov na 

služenje vojaškega roka izven ozemlja Republike Slovenije 

Zbori Skupščine Republike Slovenije so na sejah 18. in 19. julija 
1990 sprejeli stališča o pošiljanju nabornikov na služenje voja- 
škega roka izven ozemlja Republike Slovenije. Na sejah zborov 31. 
7. 1990 so sprejeli spremembo 5. točke teh stališč, zato objav- 
ljamo prečiščeno besedilo stališč o pošiljanju nabornikov na 
služenje vojaškega roka izven ozemlja Republike Slovenije 

Skupščina Republike Slovenije je na podlagi tretje alinee 335. 
člena v zvezi s 301. členom ustave Republike Slovenije in na 
podlagi 261. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije na 
sejah Družbenopolitičnega zbora, Zbora občin in Zbora združe- 
nega dela dne 18. in 19. julija 1990 sprejela 

STALIŠČA 
o pošiljanju nabornikov na služenje vojaškega 
roka izven ozemlja Republike Slovenije 

1. Obstoječa ustavna ureditev omogoča izvrševanje tistega 
dela vojaške obveznosti, ki se nanaša na služenje vojaškega roka 
na način, ki ne zahteva eksteritorialnega popolnjevanja mirnodob- 
nih enot JLA. Tak način izvrševanja vojaške obveznosti omogoča 
tudi veljavni zakon o vojaški obveznosti. 

2. Številne zahteve političnih in državnih organov in organizacij 
iz Slovenije po teritorialnem principu služenja vojaškega roka 
v JLA, ki so bile v zadnjih dveh letih naslovljene na zvezne 
institucije, so vse doslej ostajale brez argumentiranega odgovora. 

3. Skupščina Republike Slovenije zato zahteva od Predsedstva 
SFRJ, da preko Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo zag0' 
tovi nove odmere za septembrsko napotitev nabornikov iz Slov®' 
nije. 

Nove odmere morajo biti dane najkasneje do 30. 7. 1990. Z nji"11 

naj se omogoči celotni septembrski generaciji nabornikov iz Slo- 
venije služenje vojaškega roka na 5. vojaškem območju, venda' 
od tega najmanj 50% na ozemlju Republike Slovenije. Izvzete s" 
lahko samo tiste katergorije in specialnosti, za katere na 5. voja* 
škem območju trenutno ni učnih centrov. Med služenjem voja- 
škega roka se nabornikov - obveznikov ne sme premeščati izvep 

5. vojaškega območja. 
4. Do konca leta 1990 naj se zagotovijo pogoji, da bo lahko 

ozemlju Republike Slovenije služilo vojaški rok najmanj 95/» 
nabornikov iz Slovenije. V Ljubljani naj se v tem času ponovi" 
ustanovi šola za rezervne oticirje, ki je bila pred leti ukinjena. 

5. Če pogoji iz 3. točke ne bodo izpolnjeni in če pristojni organ 
Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo do 8/8-1990 ne bodo 
poslali novih odmer za septembrsko napotitev, potem Republik® 
Slovenija ne bo odposlala vseh nabornikov na služenje vojaškega 
roka. Služenje vojaškega roka pod pogoji iz 3. točke bodo rogan 
Republike Slovenije omogočili predvsem študentom, ki se zarao 
zasedenosti kapacitet ne bi mogli vpisati na univerzo. ... 

6. V primeru, da zahteve iz tretje točke ne bodo upoštevane ni" 
pri naslednji napotitvi, bo Republika Slovenija sama organizirala 
in izvedla vojaško usposabljanje nabornikov in sicer pod pogoji, K 
jih bo določil republiški zakon o vojaški obveznosti. V tem prim^H 
bo Republika Slovenija tudi prenehala plačevati sorazmeren de 
sredstev v zvezni proračun. 

SKLEP 
Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi informacije delegatov iz Republike Slovenije 
v Zveznem zboru Skupščine SFRJ 

Skupščina Republike Slovenije je na sejah Družbenopoli- 
tičnega zbora, Zbora občin In Zbora združenega dela 30. in 
31. julija 1990 ob obravnavi informacije delegatov iz Repu- 
blike Slovenije v Zveznem zboru skupščine SFRJ na podlagi 
260. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije spre- 
jela 

SKLEP: 

1. Skupščina Republike Slovenije podpira stališča Izvrš- 
nega sveta Skupščine Republike Slovenije o tem vprašanju, 

z izjemo tistega dela, kjer Izvršni svet predlaga, naj bo ? 
usmeritve delegatom v Zveznem zboru zadolžena Kotni*! 
Skupščine Republike Slovenije za urejanje skupnih interese 
in odnosov v Jugoslaviji. . 

2. Skupščina Republike Slovenije v skladu s stališčem Wr 

nega sveta umika svoj sklep, naj se delegati iz Repub" 
Slovenije ne udeležujejo več dela Zveznega zbora. . - 

3. Skupščina Republike Slovenije bo v skladu z Deklaracij 
o suverenosti države Repubike Slovenije delegatom ne?i0 
sredno in preko svojih delovnih teles dajala usmeritve za oe 

delegatov na sejah Zveznega zbora in delovnih teles 
zbora. 

DEKLARACIJA O KOSOVU 
ki jo je sprejela Skupščina Republike Slovenije na podlagi soglasne volje vseh 
v Skupščini Republike Slovenije zastopanih političnih strank in skupin 

Na podlagi soglasne volje vseh v Skupščini Republike Slovenije 
zastopanih političnih strank in skupin in na podlagi prvega 
odstavka 336. člena ustave Republike Slovenije in 255. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije je Skupščina Repu- 
blike Slovenije na skupni seji zborov dne 19. julija 1990 sprejela 
naslednjo 

DEKLARACIJO O KOSOVU 
l. 

Skupščina Republike Slovenije najostreje protestira proti krše- 
nju človekovih pravic in državljanskih svobščin, proti političnemu 

nasilju in samovolji ter uzurpaciji oblasti v Socialistični avtonom111 

pokrajini Kosovo. 
II. in 

Skupščina Republike Slovenije šteje in bo štela kot legitimne 
pravnoveljavne le odločitve, ki jih je in jih bo sprejemala lega' 
izvoljena Skupščina Socialistične avtonomne pokrajine Kosovo 
drugi od ljudstva na Kosovu izvoljeni predstavniki v pokrai 
republiki in Jugoslaviji. 

Skupščina Republike Slovenije ugotavlja, da so organi oblas'j 
Socialistične Republike Srbije, mimo volje ljudstva na Koso 

2 poročevalk 



2 nezakonito prilastitvijo pooblastil legalno izvoljenih organov 
Socialistične avtonomne pokrajine Kosovo, s silo razdrli ustavno 
Ureditev v SFRJ. Kot popolnoma nesprejemljivo pa Skupščina 
Republike Slovenije ocenjuje ravnanje Predsedstva SFRJ, ki je 
Podprlo take ukrepe vodstva SR Srbije. 

IV. 
Odnosi med narodi in narodnostmi se lahko urejajo le v skladu 

2 njihovo voljo. Skupščina Republike Slovenije ne bo priznala 
Nobene odločitve organov SFRJ, ki bi z uporabo enot JLA in 

zveznih odredov milice skušali reševati odnose med narodi in 
narodnostmi na Kosovu in v Jugoslaviji ter bo izvajanju takih 
odločitev nasprotovala. 

Ta deklaracija se razglasi na skupni seji zborov Skupščine Repu- 
blike Slovenije. 

Deklaracija se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
posreduje Skupščini SFRJ in skupščinam republik in avtonomnih 
pokrajin. 

ugotovitve in stališča 
Zbora združenega dela Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi programskih 
usmeritev Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 

Zbor združenega dela Skupščine Repu- 
blike Slovenije je na 4. seji obravnaval 
Programske usmeritve Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije in na pod- la9i 260. člena poslovnika Skupščine Re- 
publike Slovenije sprejel naslednje 

ugotovitve in stališča 

' Zbor združenega dela Skupščine Re- 
Publike Slovenije podpira temeljne smeri in 
vsebinsko naravnanost dela Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije, ki je zajeta 

njegovih programskih usmeritvah. Ob tem Pa opozarja, da bi morala biti posamezna 
Področja bolj konsistentna in razdelana, 

opredelitvijo vsebine reševanja problema- 
J'?e. nosilcev nalog, rokov izvedbe ter sta- 
lnih virov financiranja. 
* Izvršni svet Skupščine Republike Slo- 

enije naj na osnovi teh programskih usme- 
' ev pripravi program z ustrezno konkreti- 
acijo in operacionalizacijo do drugega za- 
^danja zborov Skupščine Republike Slove- 
'le v septembru'1990. Pri tem naj upošteva 

Pologe, pripombe in usmeritve iz razpra- e: Posebno pozornost pa posveti nasled- 
y'm vprašanjem: 

o. Glede na razpravo o samostojnosti 
'ovenije oziroma o konfederaciji je treba a*delati scenarije, kaj to pomeni za sloven- 
*c'gospodarstvo v celoti in za posamezna 

Q° °čja tudi z vidika vpetosti slovenskega 
Pros°darstva v luQoslovansk' gospodarski 
.i ~ pri oblikovanju novih pogojev posiova- 

tako v ekonomski politiki kot v gospo- 
, arskem sistemu morajo biti ustvarjeni takšni 
tem " po9°i' poslovanja, kot veljajo v razvi- 
de! svetu' P" čemer se morajo obremenitve 
norlfapi,ala celotne gospodarske aktiv- 
s^etu pr'la9°dlt' obremenitvam v razvitem 

Izvršni svet Skupščine Republike Slo- 

venije naj se konkretno opredeli do paketa 
ukrepov Zveznega izvršnega sveta. 

- Izvršni svet naj pripravi rokovnik za 
pripravo srednjeročnega plana, z nosilci ak- 
tivnosti. 

- Izvršni svet naj zagotovi normalizacijo 
finančnega sistema, pri čemer naj upošteva 
konkretno pripombo v zvezi s tem in na 23. 
strani v drugem odstavku doda sledeč nov 
stavek: »Pri tem bomo sledili dolgoročne- 
mu principu, da se finančna ekonomija ne 
izdvaja popolnoma od realne ekonomije in 
da bo politika realnih obrestnih mer v dol- 
goročni funkciji realne ekonomije brez pre- 
vladujočih kratkoročnih špekulativnih od- 
klonov« 

- Na področju energetike je potrebno 
uveljaviti ustrezno energetsko politiko ter 
razrešiti vprašanje lastnine v smislu podr- 
žavljanja in kasnejše transformacije v različ- 
ne oblike lastnine. 

- Na 19. strani naj se v drugem odstavku 
poleg ostalih infrastrukturnih dejavnosti do- 
da tudi dejavnost PTT prometa in energe- 
tike. 

Na 19. strani se drugi stavek tretjega 
odstavka spremeni tako, da se glasi: -Zara- 
di dejanskega stanja bo potrebno začasno 
subvencioniranje proizvodnje premoga. Pri 
zaračunavanju električne energije za porab- 
nike na 110 kV je potrebno v celoti upošte- 
vati njihov vpliv na ekonomiko poslovanja 
elektroenergetskega sistema.« 

- Pripravi naj se analiza nadaljnjih mož- 
nosti razbremenjevanja gospodarstva tudi 
z vidika zmanjšanja stroškov v državni upra- 
vi in vojski. 

- Odpraviti je potrebno anomalije na po- 
dročju družbenih dejavnosti in zagotoviti 
novo sistemsko, organizacijsko in finančno 
ureditev. 

- Glede na preveč splošno opredelitev 
družbenih dejavnosti naj se v drugem od- 
stavku na 25. strani, ki se začne z besedi- 
lom: »Družbene dejavnosti so odvisne od 

stanja3... to besedilo črta in nadomesti 
s sledečim odstavkom: »Družbene dejavno- 
sti so ob ustrezni družbeni delitvi dela od- 
visne od stanja v družbi in njenega nivoja 
razvoja, hkrati pa so nujni pogoj za njen■ 
razvoj. Zato jih ob Uravnoteženi, ekonom- 
sko optimalni družbeni delitvi dela ne more- 
mo obravnavati kot porabo, temveč kot po- 
memben razvojni dejavnik in integralni del 
celokupne družbenoekonomske sfere, ki 
zagotavlja višjo izobrazbeno, zdravstveno in 
kulturno raven celotnega prebivalstva in so- 
cialno blaginjo. Ker je narava družbenih de- 
javnosti taka, da ne dovoljuje hitrih spre- 
memb in nasilnih posegov ter negotovosti 
in nestabilnosti pod vplivom trga kot podjet- 
niško področje, ampak stabilno okolje za 
razvoj in z njim učinkovito poslovanje potre- 
buje zanesljive, dogovorjene vire financira- 
nja. V skladu s tem se z davčno politiko ob 
dogovorjeni družbeni ureditvi dela zagotav- 
lja jasna delitev med čisto podjetniško sfero 
in sfero družbenih dejavnosti.« 

- Telesno kulturo je potrebno opredeliti 
kot sestavino kvalitetnega osebnega in 
družbenega življenja. 

- Izvršni svet naj čimprej oblikuje ustrez- 
ne socialne programe, ki bodo zagotovili, 
da bo možno razreševanje socialnih proble- 
mov prenesti iz podjetij na široko družbeno 
skupnost. 

- Na področju zdravstvenega varstva je 
treba pripraviti celovit program vsebinskih 
in finančnih ukrepov za obdobje do konca 
leta 1990 oziroma do sprejetja novega zako- 
na o zdravstvenem varstvu, ki bo ob zmanj- 
šanem obsegu proračunskih sredstevvmo 
gočil opravljanje zdravstvene dejavnosti 
brez hujših motenj. 

- Kot strateško usmeritev v programu 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slove- 
nije naj se opredeli področje kakovost dela 
in poslovanja ter funkcionalno izobraževa- 
nje in razvoj kadrov v podjetjih in za po- 
djetja. 

Ugotovitve, stališča in sklepi 
pupščine Republike Slovenije ob obravnavi celovite ocene posledic premestitve orožja 
J^orialne obrambe v objekte JLA   

Dru*hČlna RePublike Slovenije je na sejah 
Zbor* J>polltične9a zbora' zbora občin in 
ob oh, *ene9a dela 30-ln 31 ■ lul'la 1990 

mestitaVnav'.celov'te ocene posledic pre- 
jektp ue

A
oroiia teritorialne obrambe v ob- 

Skuni*- na Podlagi260. člena poslovnika ne Republike Slovenije sprejela 

skle?EVITVE'stališčain 

' Skupščina Republike Slovenije spreje- 

ma poročilo Predsedstva Republike Slove- 
nije in Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije, podano na zasedanju zborov 13. 
6 1990 in 2. 7. 1990. 

2. Skupščina ugotavlja, da je bil pri pre- 
meščanju orožja kršen 237. člen in 239 člen 
ustave SFRJ, 301. in 305. člen ustave Repu- 
blike Slovenije ter 125., 128. in 129. člen 
republiškega zakona o splošni ljudski 
obrambi in družbeni samozaščiti. 

3. Skupščina podpira stališča in ukrepe 
Predsedstva Republike Slovenije, ki jih je 

zavzelo oziroma predlagalo v Informaciji 
o premeščanju in varovanju orožja TO Slo- 
venije št. 830-05-16/90 z dne 17. 7. 1990. 
Skupščina predlaga Predsedstvu Republike 
Slovenije in Ustavni komisiji Skupščine Re- 
publike Slovenije, da oblikujeta predlog 
ustavnega dopolnila k ustavi Republike Slo- 
venije, s katerim naj se omogoči ustavna 
podlaga za imenovanje in razrešitev koman- 
danta TO Slovenije. Nadalje Skupščina 
predlaga, da se sproži postopek za spre- 
membo ustave SFRJ in določb zveznih za- 
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konov, ki urejajo področje teritorialne 
obrambe. 

4. Republiški štab za TO je dolžan ukreni- 
ti vse potrebno, da se lokacija orožja TO 
uskladi z obrambnimi načrti družbenopoli- 
tičnih skupnosti, kar pomeni, da je potreb- 
no stanje vrniti v čas pred 15. 5. 1990 ter 
orožje teritorialne obrambe vrniti v primer- 
na skladišča. Rok za uskladitev dejanskega 
stanja z obrambnimi načrti družbenopolitič- 
nih skupnosti je 10. 8. 1990 

5. Skupščina pooblašča Izvršni svet, da 

v skladu s svojimi pristojnostmi zagotovi 
realizacijo 4. točke teh stališč. 

6. Stroške za dodatno zavarovanje orožja 
TO med 16 5. 1990 in 10. 8. 1990 krije 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije. 

7. Skupščine občin oziroma njihovi sveti 
za ljudsko obrambo naj uveljavijo svojo za- 
konsko pravico do teritorialne obrambe ter 
v primeru, če poveljniki občinskih štabov za 
TO ne ravnajo v skladu za zakonom o sploš- 
ni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti, 
zahtevajo njihov odpoklic. 

8 Izvršni svet Skupščine Republike 5' 
venije naj najkasneje do septembra 
pripravi osnutek novega zakona o l)^s. 
obrambi, v katerem naj se pristojnosti dt"1 

benopolitičnih skupnosti za organiziranj? 
vodenje TO v Sloveniji nedvoumno ure Jn0 

9. Skupščina ugotavlja, da je Potre
hnl. 

vzpostaviti normalne odnose in medsel">i 
no zaupanje med Predsedstvom Repub'1*, 
Slovenije, Predsedstvom SFRJ, Repu" 
škim štabom za TO in Zveznim sekreW 
atom za ljudsko obrambo v korist bort>en 

pripravljenosti oboroženih sil. 

SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi 

predloga zakona o začasni ustavitvi reorganiziranja in začasni prepovedi 
razpolaganja s premoženjem v družbeni lastnini v OZD in podjetjih, v katerih so 
bila vložena sredstva kmetijskih zadrug in drugih oblik združevanja kmetov 

Družbenopolitični zbor Skupščine Repu- 
blike Slovenije je na seji 31. 7. 1990 ob 
obravnavi predloga zakona o začasni 
ustavitvi reorganiziranja in začasni prepo- 
vedi razpolaganja s premoženjem v druž- 
beni lastnini v OZD in podjetjih, v katerih 

so bila vložena sredstva kmetijskih zadrug 
In drugih oblik združevanja kmetov na pod- 
lagi 260. člena poslovnika Skupščine Re- 
publike Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 

q\0" 
1. Izvršni svet Skupščine Republike (| 

venije naj v mejah zakonitih pristo/n ■ 
prouči možnosti in oblike zavarovan/a 
šega zadružnega premoženja. . 1 

2. Izvršni svet naj nemudoma Pr'P 
predlog za izdajo zakona o zadrugah 

DODATNI SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi osnutk3 

zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Narodi banki Jugoslavije in 
enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank republik in bank avtonomnih 
pokrajin 

Družbenopolitični zbor Skupščine Repu- 
blike Slovenije le na seji 31. 7. 1990 ob 
obravnavi osnutka zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o Narodni banki Ju- 
goslavije in enotnem monetarnem poslo- 
vanju narodnih bank republik in narodnih 
bank avtonomnih pokrajin na podlagi 260. 
člena poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 

Skupščina Republike Slovenije naj zadol- 
ži Izvršni svet Skupščine Republike Sloveni- 
je, da pripravi analizo odnosov med Narod- 
no banko Slovenije in Narodno banko Jugo- 

slavije z opredelitvijo do sedaj obstol^, 
stopnje samostojnosti Narodne banke o ( 
venije. Na podlagi te analize naj lzvr^nl„r^i 
Skupščine Republike Slovenije Pr'"nSo^ 
predloge alternativnih možnosti odn>0 0 

' med Narodno banko Slovenije in ^ar°top- 
banko Jugoslavije s poudarkom na P0^,.^- 
ni vzpostavitvi suverenosti Republike S' 
nije na kreditno-monetarnem področji' 

SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi analih 

stanja na področju živinoreje v Republiki Sloveniji  ^ 

Družbenopolitični zbor Skupščine Repu- 
blike Slovenije je na seji 31. 7. 1990 ob 
obravnavi analize stanja na področju živi- 
noreje v Republiki Sloveniji, s predlogi 
ukrepov na podlagi 260. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije sprejel 
v naslednjem besedilu 

SKLEP 

1. Zbor se je seznanil z analizo stanja na 
področju živinoreje v Republiki Sloveniji in 

sprejema analizo stanja na področju 
reje v Republiki Sloveniji s predlogi u 

pov, ugotovitvami, predlogi in sklepi 
2. Pri svojih nadaljnjih aktivnostih nfl... 

vršni svet Skupščine Republike Slove „e. 
upošteva razpravo na zborih Skupščine 
publike Slovenije. 

SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi 

programskih usmeritev Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
(obravnava stališč zborovske skupine) 

Družbenopolitični zbor Skupščine Repu- 
blike Slovenije je ob obravnavi program- 
skih usmeritev Izvršnega sveta Skupščine 
Republike Slovenije (obravnava stališč 
zborovske skupine) na podlagi 260. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Družbenopolitični zbor podpira temeljne 
smeri in vsebinsko naravnanost program- 

skih usmeritev, ki jih je Izvršni svet ^ l^eSIO 
ne Republike Slovenije pripravil na naia- 
programa. Hkrati pa Izvršnemu svetu 
ga, da pripombe in mnenja iz razprave ^ 
števa pri izdelavi zakonskih predlogo 
posameznih področjih svojega dela. 
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DODATNI SKLEP IN STALIŠČE 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi celovite 

ocene posledic premestitve orožja teritorialne obrambe v objekte JLA 

Družbenopolitični zbor Skupščine Repu- 
blike Slovenije je na seji 31. 7. 1990, ob 
obravnavi celovite ocene posledic preme- 
stitve orožja teritorialne obrambe v objek- 
te JLA na podlagi 260. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije sprejel na- 
slednji 

DODATNI SKLEP IN STALIŠČE 
1. Izvršni svet Skupščine Republike Slo- 

venije naj pred pripravo osnutka novega 
zakona o ljudski obrambi oziroma predpi- 
sov s tega področja pripravi celovit varnost- 
ni koncept Republike Slovenije, ki ga sprej- 
me Skupščina Republike Slovenije 

K 9. točki sprejetih ugotovitev, stališč in 
sklepov Družbenopolitični zbor sprejema 
stališče, da je potrebno vzpostaviti normal- 
ne odnose in medsebojno zaupanje med 
navedenimi organi, torej najprej zato. da se 
bo konflikte v Jugoslaviji in v mednarodnih 
odnosih reševalo na nenasilen način. 

SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije ob določitvi osnutka 

amandmajev XCVI do XXCVIII k ustavi Republike Slovenije 

Družbenopolitični zbor Skupščine Republi- 
ke Slovenije je ob določitvi osnutka 
amandmajev XCVI do XXCVIII k ustavi Re- 
publike Slovenije na seji dne 31. 7. 1990 na 
Podlagi 438. člena ustave Republike Slo- 
"enije in 3. točke amandmaja LXXXVIII 
* ustavi Republike Slovenije sprejel na- 
slednji 

SKLEP 

1. Javna razprava o osnutku amandmajev 
XCVI do XXCVIII k ustavi Republike Sloveni- 
je traja do 10. septembra 1990. 

2. Osnutek ustavnih amandmajev XCVI do 
XCVIII k ustavi Republike Slovenije z obra- 
zložitvijo in delovni osnutek ustavnega za- 
kona za izvedbo ustavnega amandmaja 
XCVII se objavijo v sredstvih javnega obveš- 
čanja. 

3. Pripombe in predlogi na osnutek ustav- 
nih amandmajev in delovni osnutek ustav- 
nega zakona se posredujejo Komisiji za 

ustavna vprašanja Skupščine Republike 
Slovenije. 

4 Komisija za ustavna vprašanja Skupšči- 
ne Republike Slovenije predloži predlog 
ustavnih amandmajev za seje zborov 
Skupščine Republike Slovenije v mesecu 
septembru 1990- 

5. Komisija za ustavna vprašanja bo sku- 
paj s predlogom ustavnih amandmajev 
XCVI do XCVIII predložila tudi predlog 
ustavnega zakona za izvedbo teh amand- 
majev. 

SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije ob predstavitvi 

Predloga, da se začne postopek za spremembo ustave Republike Slovenije 

Družbenopolitični zbor Skupščine Republi- 
*e Slovenije je ob predstavitvi predloga, 
°a se začne postopek za spremembo usta- 
Ve Republike Slovenije na seji 31. 7. 1990 
"a Podlagi 1. točke amandmaja LXXXVIII 8Prejel naslednji 

SKLEP 

1. Skupščina sprejema predlog Izvršnega 
sveta Skupščine Republike Slovenije, da se 
začne postopek za spremembo ustave repu- 

blike Slovenije, ki ga je sprejel Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije na svoji seji 
dne 30. 7. 1990. 

2. Osnutek amandmajev pripravi Komisija 
za ustavna vprašanja in ga predloži zborom 
za seje dne 31. julija 1990. 

sklep 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi 

°bravnave problematike gradnje HE Golica Koralpe 

hPjuibenopolitični zbor Skupščine Repu- 
" '"e Slovenije je na seji 31. 7. 1990 ob 
ni ra^navi obravnave problematike grad- il HE Golica Koralpe, s predlogi ukrepov 
_ P°dlagi 260. člena poslovnika Skupšči- 

Republike Slovenije sprejel v nasled- 
'em besedilu 

SKLEP 

1. Izvršni svet Skupščine Republike Slo- 
venije zavezuje vse organe, da v okviru svo- 
jih pristojnosti od avstrijskih oblasti doseže- 
jo preprečitev polnjenja akumulacijskega 

bazena HE Golica do razširitve vseh odprtih 
vprašanj. 

2. Republiški upravni organi in Elektrogo- 
spodarstvo Slovenije so dolžni celovito in 
tekoče seznanjali javnost in prizadete obča- 
ne z vsemi postopki, ki tečejo v zvezi z iz- 
gradnjo HE Golica. 

°ODATNI SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi 

Predloga zakona o spremembi zakona o proračunu Republike Slovenije za leto 1990 

hi?J benopolitičnl zbor Skupščine Repu- 
'r° Slovenije je na seji 30. 7. 1990 ob 
'avna* predloga zakona o spremembi 

za ?1a ° Proračunu Republike Slovenije 
ni JUž.1990 na P°dla9i 260. člena poslov- 
im 3 kuPšč<ne Republike Slovenije spre- v naslednjem besedilu 

DODATNI SKLEP 
1. Zbor meni, da je zaradi predvidenega 

zmanjšanja sredstev za zdravstveno varstvo 
v proračunu Republike Slovenije potrebno 
tudi za obdobje do konca leta 1990 pripravi- 
ti konkreten program ukrepov, ki bodo tudi 
ob takem obsegu sredstev omogočili oprav- 
ljanje zdravstvene dejavnosti in zagotavlja- 

nje zdravstvenih storitev brez hujših motenj. 
2. Zbor nalaga Izvršnemu svetu Skupšči- 

ne Republike Slovenije, da se za seje zborov 
v septembru pripravi celovit program vse- 
binskih in finančnih ukrepov za obdobje do 
konca leta 1990, oziroma do sprejetja nove- 
ga zakona o zdravstvenem varstvu, ki naj bi 
celovito uredil ta vprašanja. 
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SKLEP 

Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi 
informacije o stanju v KPZ Republike Slovenije ter zahtevah obsojencev 

Družbenopolitični zbor in Zbor združene- 
ga dela Skupščine Republike Slovenije sla 
se na seji 31. 7. 1990 ob obravnavi informa- 
cije o stanju v KPZ Republike Slovenije ter 
zahtevah obojencev na podlagi 260. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
sprejela v naslednjem besedilu 

SKLEP 

1. Skupščina Republike Slovenije spreje- 
ma informacijo o stanju v KPZ Slovenije in 
zahtevah obsojencev, ki gladovno stavkajo 

in ugotavlja, da ni mogoče sprejemati ulti- 
miranih in z grožnjami podprtih zahtev ob- 
sojencev. Izvršni svet že pripravlja celovito 
oceno kaznovalne politike v Republiki Slo- 
veniji ter načina izvrševanja kazenskih 
sankcij. Ob dejstvu, da je Republika Hrva- 
ška sprejela delno amnestijo, bo zato za 
enako obravnavanje obsojencev v Republiki 
Hrvaški in Republiki Sloveniji na nasled- 
njem zasedanju temeljito in celovito obrav- 
nava zahtevo obsojencev po amnestiji. 

2. Skupščina Republike Slovenije zato na- 
laga Izvršnemu svetu, da do naslednjega 

zasedanja pripravi vse potrebno za spreiet7J 

zakona o amnestiji obsojencev, ki so praV' 
nomočno obsojeni na zaporno kazen 
kaznivo dejanje po KZ Slovenije in za enoj- 
no izrečene kazni po KZ Slovenije in 
SFRJ. Pri tem naj upošteva izkušnje Rep1'' 
blike Hrvaške ob nedavni amnestiji, VP '_ 
amnestije na kaznovalno politiko in polit'* 
izvrševanja kazni v Republiki Sloveniji 
druge za odločitev pomembne okoliščine 
Mnenje in usmeritve za tako odločitev "?/ 
da tudi Svet za varstvo človekovih pra",c 

Skupščine Republike Slovenije. 

SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi predloga 

zakona o spremembi zakona o proračunu Republike Slovenije za leto 1990 

Zbor združenega dela Skupščine Repu- 
blike Slovenije je na 4. seji dne 31. julija 
1990 ob obravnavi predloga zakona 
o spremembi zakona o proračunu Republi- 
ke Slovenije za leto 1990 na podlagi 260. 
člena poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 

Zaradi izjemno aktualnih problemov za- 
gotavljanja sredstev uporabnikom republi- 

škega proračuna, Odbor Skupščine Repu- 
blike Slovenije za proračun in javne finance 
podpira sprejem prvega variantnega predlo- 
ga Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije, po katerem se obveznost Repu- 
blike Slovenije do zveznega proračuna za 
drugo polovico letošnjega leta zniža za 
50%. Vključno z zadrževanjem plačil obvez- 
nosti v višini 15% mesečno v obdobju febru- 
ar-junij 1990 na podlagi ugotovitev in sta- 
lišč Skupščine Republike Slovenije z dne 7. 
2. 1990 znaša skupno znižanje obveznosti 
356,9 mio din. Sredstva se prenesejo na 

tekočo proračunsko rezervo, zato se pri te! 
variantni obseg republiškega proračuna 
glede na obseg, predlagan v rebalansu, ne 
povečuje. 

V primeru nadaljnje izjemno težke 
vidnosti republiškega proračuna pa naj 
vršni svet Skupščine Republike Slovenir 
ponovno predloži Skupščini Republike Slo- 
venije rebalans republiškega proračuna Pc 

hitrem postopku, in sicer po drugem vari- 
antnem predlogu glede na tedaj ocenjen" 
možnosti in potrebe. 

SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi in 

sprejemanju predloga zakona o spremembi zakona o proračunu Republike 
Slovenije za leto 1990 

Zbor združenega dela Skupščine Repu- 
blike Slovenije je na svoji 4. seji dne 30. 
julija 1990 ob obravnavi in sprejemanju 
predloga zakona o spremembi zakona 
o proračunu Republike Slovenije za leto 
1990 na podlgi 260. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije sprejel še 
naslednji 

sklep 

1. Zbor združenega dela Skupščine Re- 
publike Slovenije meni, da je zaradi predvi- 
denega zmanjšanja sredstev za zdravstveno 
varstvo v proračunu Republike Slovenije 
potrebno tudi za obdobje do konca leta 
1990 pripravili konkreten program ukrepov, 
ki bodo tudi ob takem obsegu sredstev 
omogočili opravljanje zdravstvene dejavno- 

sti in zagotavljanje zdravstvenih storite 
brez hujših motenj. .. 

2. Zbor združenega dela nalaga lzV-je 
mu svetu Skupščine Republike Slovemi '. 
da za seje zborov v septembru 1990 priPtzm 
celovit program vsebinskih in finančn 
ukrepov za obdobje do konca leta ' 
oziroma do sprejetja novega za'L 
o zdravstvenem varstvu, ki naj bi celov 
uredil ta vprašanja. 

SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi problematike 
gradnje HE Golica Koralpe 

Zbor združenega dela Skupščine Repu- 
blike Slovenije je na 4. seji dne 30. julija 
1990 obravnaval problematiko gradnje HE 
Golica Koralpe in na podlagi 260. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
sprejel naslednji 

sklep 

1. Zbor združenega dela Skupšščine Re- 
publike Slovenije nalaga Izvršnemu svetu 
Skupščine Republike Slovenije, da zaveže 
vse organe, da v okviru svojih pristojnosti 
od avstrijskih oblasti dosežejo preprečitev 

polnjenja akumulacijskega bazena HE G 
ca do rešitve vseh odprtih vprašanj. .. 

2. Republiški upravi organi in Elektrod 
spodarstvo Slovenije so dolžni ce/o*"''' 
tekoče seznanjati javnost in prizadete ob 
ne z vsemi postopki, ki tečejo v zvezi z 

gradnjo HE Golica. 
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SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine Republike Slovenije v zvezi z razpravo in 

oceno ravnanja v zvezi s pritiskom na Francko Strmole Hlastec, predsednico 
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 

Zbor združenega dela Skupščine Repu- 
blike Slovenije je na seji 30. 7. 1990 v zvezi 
* razpravo in oceno ravnanja v zvezi s priti- 
skom na Francko Strmole Hlastec, pred- 
sednico Vrhovnega sodišča Republike 
Slovenije sprejel naslednji 

sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine RS je 
bil ustno in pisno seznanjem z ravnanjem 

podpredsednika Skupščine Republike Slo- 
venije g. Vitodraga Pukla in sekretarja za 
pravosodje in upravo g. Rajka Pirnata, 
v zvezi z ravnanjem za razrešitev g. Francke 
Strmoie-Hlastec, predsednice Vrhovnega 
sodišča Republike Slovenije. 

2. Glede na razpravo zbor prosi pristojna 
delovna telesa, in sicer: 

- Odbor Skupščine Republike Slovenije 
za pravosodje in upravo, 

- Sodni svet Republike Slovenije in 
- Izvršni svet Republike Slovenije, 

da do naslednje seje proučijo ravnanje 
v zvezi s priporočilom za razrešitev in nam 
sporočijo svoje mnenje o zakonitosti po- 
stopkov v zvezi z ravnanjem podpredsedni- 
ka Skupščine Republike Slovenije g. Vito- 
draga Pukla in sekretarja za pravosodje in 
upravo g. Rakja Pirnata v tej zvezi., 

3. Ustrezni organi naj prično z razpravo 
o možnih zamenjavah nosilcev javnih funk- 
cij iz preteklega obdobja in pri tem izdelajo 
merila in metode. Upoštevajo naj tudi za- 
konske določbe. 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE R SLOVENIJE 

mnenje 
Zakonodaj no-pravne komisije Skupščine Republike Slovenije k vprašanju Skupščine 
občine Tolmin glede opravljanja delegatske funkcije med delovnim časom 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine FfePublike Slovenije je na seji dne 12. 7. 
'990 obravnavala vprašanje Skupščine ob- 
,'ne Tolmin glede opravljanja delegatske 
'Upkcije med delovnim časom. Nekatera po- 
lletja sprejemajo sklepe, da svojim delav- 
c.em ne bodo več dovoljevala opravljati 
'unkcije med delovnim časom. Gre pred- 
vsem za delegate zbora krajevnih skupno- 
s". družbenopolitičnega zbora in za pred- 
sednika sveta krajevne skupnosti. Zaradi e/] odločitev bodo v občini Tolmin težko 
sklicevali seje zborov občinske skupščine 
tiroma bodo morali povečati proračunska 
rBdstva. Sprašujejo, kako razrešiti to vpra- 

sanje. 

Komisija je ugotovila, da zakon o delov- 
nih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90) v 64. 
členu določa pravico delavca, da je odsoten 
z dela in da ima pravico do nadomestila 
osebnega dohodka, ker je bil izvoljen za 
delegata v skupščino družbenopolitične 
skupnosti, da ohranja vse pravice in obvez- 
nosti iz delovnega razmerja in da mu je 
organizacija oziroma delodajalec dolžan za- 
gotoviti možnosti za opravljanje delegatske 
funkcije. Nadomestilo osebnega dohodka 
za čas odsotnosti z dela delavca, ki opravlja 
delegatsko funkcijo v skupščini družbeno- 
politične skupnosti, je torej dolžna zagoto- 
viti družbenopolitična skupnost, v katere 
skupščini je delegat izvoljen za delegata. To 

pa ne pomeni, da mu mora družbenopolitič- 
na skupnost tudi sama izplačati nadomesti- 
lo osebnega dohodka, temveč da ima orga- 
nizacija oziroma delodajalec, katere dela- 
vec je bil odsoten zaradi opravljanja dele- 
gatske funkcije, povračilni zahtevek za iz- 
plačano nadomestilo do skupščine družbe- 
nopolitične skupnosti. 

Zakon določa le pravice delegata v skupš- 
čini družbenopolitične skupnosti, ne pa tudi 
pravice do odsotnosti z dela s pravico do 
nadomestila osebnega dohodka za tiste de- 
lavce, ki so izbrani v organe krajevnih skup- 
nosti. Za te delegate je možen le dogovor 
v organizaciji oziroma z delodajalcem 
v skladu s splošnim aktom organizacije. 

Mnenje 
^akonodajno-pravne komisije Skupščine Republike Slovenije k zaprosilu Zveze 
društev izumiteljev in avtorjev tehničnih izboljšav Republike Slovenije glede osnove 

obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

R ^akonodajno-pravna komisija Skupščine 
"»"bilke Slovenije je na seji dne 12. 7. 

90 obravnavala pobudo Zveze društev iz- 
"iteljev j/7 avtorjev tehničnih izboljšav Re- 

publike Slovenije, ki predlaga, da komisija 
of Pristojna institucija doseže, da bo Skup- 
°st Pokojninskega in invalidskega zavaro- 
*nja v Republiki Sloveniji ustrezno ukrepa- 

lo 'n razveliavila sklepe generalnega direk- Oa skupnosti, ki se nanašajo na določanje 
.^ovalnih osnov za zavarovance inova- 
I r/e v svobodnem poklicu. Zveza tudi pred- 
s 9

a. da se določijo zavarovalne osnove, 
vanm Pa ,ud' Pr'sPevne osnove za zavaro- e 9- in 13. člena zakona o pokojnin- 

skem in invalidskem zavarovanju skladno 
s V. točko sklepa o načinu izvajanja pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja. 

Komisija je ugotovila, da je Skupnost po- 
kojninskega in invalidskega zavarovanja 
Republike Slovenije posredovala zvezi obši- 
ren odgovor na njihovo pobudo in tudi kopi- 
jo pobude za spremembo zakona o pokoj- 
ninskem in invalidskem zavarovanju in se 
z njim strinjala. 

Komisija je ugotovila, da ni pravne podla- 
ge za razveljavitev sklepov generalnega di- 
rektorja skupnosti, ker je ta ravnal v skladu 
z veljavnim zakonom in poblastiiom skupš- 
čine skupnosti. 

Ker tudi Skupščina Skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja podpira 
takojšnjo spremembo zakona o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju in zakona 
o zagotavljanju sredstev za skupne družbe- 
ne potrebe v letu 1990 in o poračunu dolo- 
čenih obveznosti iz dohodka za skupne in 
splošne družbene potrebe za leto 1989, ki je 
že v skupščinem postopku, s katerim bi se 
način določanja zavarovalnih osnov, od ka- 
terih se zavarovancem iz 9. in 13. člena 
citiranega zakona obračunavajo prispevki 
in višina osnov predpisala z zakonom, je 
pobuda po mnenju komisije ustrezno re- 
šena. 
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MNENJE 
ZAKONODAJNO-PRAVNE KOMISIJE SKUPŠČINE 
REPUBLIKE SLOVENIJE K SPREMEMBI 47. 
ČLENA ZAKONA O POKOJNINSKEM IN 
INVALIDSKEM ZAVAROVANJU  

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine Republike Slovenije je 
na seji dne 17. 7. 1990 obravnavala zahtevo delavcev TIMA Košaki 
Tovarne mesnih izdelkov, Maribor in delovnih invalidov, zaposle- 
nih v TGA Boris Kidrič. Kidričevo, ki jih zastopata odvetnici Nada 
Glažar in Ivica Čas za spremembo 47. člena zakona o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju ter popravek ugotovitev 
o dokončni odmeri nadomestil zaradi manjšega osebnega 
dohodka na drugih ustreznih delih, na katera so bili razporejeni 
zaradi invalidnosti, za leto 1989, in spremembo akontacij teh 
nadomestil za leto 1990. Ugotovili so, da njihovi osebni dohodki 
na drugih delih skupaj z nadomestili iz invalidskega zavarovanja 
zaostajajo za osebnimi dohodki, kakršne bi prejemali, če bi ostali 
na delovnih mestih, na katerih so delali pred nastankom invalid- 
nosti. Zaradi tega zahtevajo, da se spremeni prvi odstavek 47. 

člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju tako, d® 
se glasi: 

»Nadomestilo zaradi manjšega osebnega dohodka na drugem 
ustreznem delovnem mestu je enako razliki med osebnim dohod* 
kom, ki bi ga delovni invalid prejel za normalne delovne rezultate, 
če bi še delal na svojem delu in osebnim dohodkom, ki ga prejerna 
na drugem ustreznem delu, pod pogojem, da dosega na tem del" 
normalne delovne rezultate.« Drugi odstavek 47. člena naj se črta 

Komisija je ugotovila, da je Skupščina Republike Slovenije 
vsebinsko enake pobude že večkrat prejela in jih obravnavala 
nazadnje na seji dne 6. 4. 1989 k poročilu o izvajanju sistem3 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji- 
Komisija je ugotovila, da za drugačno opredelitev nadomestila, 

ki pripada delovnemu invalidu zaradi manjšega osebnega 
dohodka na drugem ustreznem delu in spremembo navedene 
določbe ni pravnosistemskih ovir. Predlagana rešitev je bila uza- 
konjena že pred letom 1984, nanjo pa je bilo zelo veliko pripomb 
Komisija je ugotovila, da sta pravno možni obe rešitvi in gre za 
vprašanja primernosti. Katera rešitev bo predlagana, terja 
ponovno proučitev. Izvršni svet bo še v tem letu predložil Skupš' 
čini Republike Slovenije spremembe in dopolnitve zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki morajo vsebovati 
tudi rešitve za 47. člen zakona. 

MNENJE 
ZAKONODAJNO-PRAVNE KOMISIJE SKUPŠČINE 
REPUBLIKE SLOVENIJE K ZAHTEVI DELOVNE 
ORGANIZACIJE GOLFTURIST, TOZD 
GOSTINSTVO RAVNE NA KOROŠKEM ZA 
AVTENTIČNO TOLMAČENJE ZAKONA 
O ZDRUŽEVANJU DELA SREDSTEV DRUŽBENE 
REPRODUKCIJE ZA GOSPODARSKO 
INFRASTRUKTURO 
ZA LETO 1987-1990  

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine Republike Slovenije je 
na seji dne 12. 7. 1990 obravnavala zahtevo za obvezno razlago 
zadnjega odstavka 3. člena zakona o združevanju dela sredstev 
družbene reprodukcije za gospodarsko infrastrukturo 1987-1990 
(Uradni list SRS, št 51/86 in 42/89), ki jo je predložila v obravnavo 
DO Golfturist, TOZD gostinstvo na Koroškem. 

Organizacija DO Golfturist v svojem dopisu oziroma zaprosilu 
za avtentično tolmačenje poudarja, da je lahko določbo 3. člena 
zakona o združevanju dela in sredstev družbene reprodukcije za 
gospodarsko infrastrukturo v letih 1987 - 1990, zlasti pa določbo 
zadnjega odstavka razumeti le tako, da so k združevanju sredstev 
zavezane tiste organizacije s področja gospodarstva, ki so z zak- 

ljučnim računom ustvarile dovolj velik dobiček, da so lahko rezer- 
virala sredstva za ta namen. 

Glede zahteve za obvezno razlago je Zakonodajno-pravna komi- 
sija zaprosila za mnenje Republiški sekretariat za družbeno P'3"/' 
ranje ter ga v razpravi tudi podprla. V svojem mnenju je RepublisK 
sekretariat za družbeno planiranje poudaril, da financiranj 
naložb v elektrogospodarstvu in premogovništvu temelji v p'e_ 
težni meri prav na tem zakonu. Finančni uspeh ne more bitiraz $ 
za neplačevanje obveznosti po tem zakonu, saj prispevek, * 
izhaja iz obveznosti združevanja v bistvu nadomešča del sredste 
za razvoj, ki bi moral biti vključen v ceno električne energije 

Komisija je kot povedano podprla stališče pristojnega reSO
jz 

nega upravnega organa in se strinjala z njim zlasti v delu, • 
katerega izhaja, da obveznost združevanja po zakonu o združeva- 
nju dela sredstev družbene reprodukcije za gospodarsko 'n'[° 
strukturo 1980-1990, ne more biti odvisna od uspešnosti ozirom 
neuspešnosti posameznih subjektov. Ob tem pa je potrebno PoV® 
dati, da zavezanci združujejo del sredstev v odvisnosti od P°ra?a 
Ijene energije in porabljenih telefonskih impulzov, kar pomeni, o 
lahko porabnik z večjo ali manjšo porabo vpliva na višino zdruZe^ 
vanja sredstev. Seveda pa je povsem drugo vprašanje ali je taK 
sedanja rešitev primerna. Komisija je bila ob tem informirana, 0 

program Izvršnega sveta vsebuje že drugačne predloge za urej 

Sekretar podro^'a' Prrfsed;» 
dr. Samo Divjak Anton Tomaži 

MNENJE 
ZAKONODAJNO-PRAVNE KOMISIJE SKUPSCINE 
REPUBLIKE SLOVENIJE K VPRAŠANJU 
SEKRETARIATA SKUPŠČINE OBČINE IN 
IZVRŠNEGA SVETA LITIJA V ZVEZI 
Z NEZDRUŽLJIVOSTJO FUNKCIJE DELEGATA 
S FUNKCIJO V IZVRŠNEM SVETU  

Sekretariat Skupščine občine in Izvršnega sveta Litija je zapro- 
sil Zakonodajno-pravno komisijo za mnenje o tem, kako pri obrav- 
navi vprašanja prenehanja delegatskega mandata ravnati v pri- 
meru, če delegat v družbenopolitičnem zboru občinske skupš- 
čine, ki je bil izvoljen v izvršni svet, sam oceni, da sta funkcija 
delegata in funkcija v izvršnem svetu nezdružljivi. Bistvo vpraša- 
nja je v tem, ali je pri taki odločitvi delegata mogoče šteti, da mu 
mandat delegata preneha po določbi 7. točke prvega odstavka 29. 
člena zakona o volitvah v skupščine (zaradi nastopa dela oziroma 
funkcije, ki je nezdružljiva s funkcijo delegata) ali po 5. točki 
prvega odstavka 29. člena navedenega zakona (zaradi odstopa). 
Odgovor na navedeno vprašanje je pomemben zato, ker so 

v prvem oziroma drugem primeru pravne posledice preneham3 

5/90 mandata po zakonu o volitvah v skupščine različne. 
Zakon o volitvah v skupščine (Uradni list SRS, št. 42/89 in 

ter Uradni list RS, št. 10/90) v 29. členu določa primere, v kater' 
preneha mandat delegatu. Tako v 7. točki prvega odstavka določa, 
da preneha mandat delegatu, če ta nastopi delo oziroma funkcijo- 
ki je nezdružljiva s funkcijo delegata. Z amandmajem XXXV" 
k ustavi Republike Slovenije je bila razveljavljena določba ,retl,®®n 
odstavka 178. člena ustave Republike Slovenije, po kateri cia 
izvršnega sveta ne more hkrati biti član delegacije. Zato ni noben 
ovire, da člani izvršnega sveta ne bi mogli biti izvoljeni 'znne. 
delegatov v skupščini družbenopolitične skupnosti. Funkcij 
delegata v skupščini družbenopolitične skupnosti je torej združ- 
ljiva s funkcijo člana izvršnega sveta. . 

Zato za prenehanje mandata v navedenem primeru ni mogoč 
uporabiti 7. točke 29. člena zakona o volitvah v skupščine n 
glede na osebno odločitev delegata. V konkretnem primeru 9r 

lahko za prenehanje mandata edino po 5. točki 29. člena, to I 
odstop delegata. V primeru odstopa pa je potrebno izvesti n3°°' 
mestne volitve na podlagi prvega odstavka 30. člena v zvezi s iiitsouiv »VIIHV, M« ^uuiu^ji p. UUJ iu»rxu . vivnu • «- * - 
členom navedenega zakona in torej ne pride v poštev doiocu 
drugega odstavka 30. člena navedenega zakona. 
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mnenje 
ZAKONODAJNO-PRAVNE KOMISIJE SKUPŠČINE 
REPUBLIKE SLOVENIJE K POBUDI KMETIJSKE 
INŠPEKCIJE MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA 
OBČIN AJDOVŠČINA, NOVA GORICA IN TOLMIN, 
ENOTA NOVA GORICA ZA OCENO 
ZAKONITOSTI DOLOČB DOPOLNITEV 
DOLGOROČNEGA PLANA REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA OBDOBJE OD LETA 1986 OD 
LETA 2000 IZ LETA 1987 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine Republike Slovenije je 
"a seji dne 12. 7. 1990 obravnavala pobudo za oceno zakonitosti 
]• točke dopolnitev dolgoročnega plana SRS za obdobje od leta 
>986 do leta 2000 (Uradni1 list SRS, št. 41/87) oziroma skladnosti 
* določbo 11. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list 
^RS, št. 17/86), ki jo je vložila Kmetijska inšpekcija Medobčin- 
skega inšpektorata občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, 
enota Nova Gorica na Ustavno sodišče Republike Slovenije 

Glede vprašanj, ki jih postavlja Ustavno sodišče Republike Slo- 
venije v dopisu št. Ul 72/89-3 so bila pregledana arhivska gradiva, Kl se nanašajo na sprejetje dopolnitev dolgoročnega plana SRS za 
obdobje od leta 1986 do leta 2000 v letu 1987. Ob pregledu gradiva 
'e bilo ugotovljeno, da je postopek potekal (ormalno-pravno brez 
nePravilnosti. Glede izpolnitve pogojev iz 11 člena zakona o kme- 
<i|skih zemljiščih, pa je komisija menila, da gre pri oceni ali je ta 
P°9oj izpolnjen, za vsebinsko-politično oceno, ki je podana 

odločitvi Skupščine oziroma zborov, da neki amandma oziroma 
esitev sprejmejo ali zavrnejo. 

v potrditev svojih navajanj komisija prilaga kratek potek 
Postopka oziroma navajanj ob sprejemanju dopolnitev dolgoroč- 
na plana Republike Slovenije za obdobje iz leta 1986-2000 iz 

g 28. 11. 1900 je Skupščina Republike Slovenije prejela pobudo 
kupščine občine Nova Gorica za dopolnitev in spremembo dol- 

goročnega plana SRS za obdobje od leta 1986 do leta 2000. 
pobuda je vsebovala tudi zahtevo, da se na karti »Zasnova 

Pr|marne rabe in poselitvenega sistema« območje pomembnejših 
*6rV rudnin in mineralnih surovin kot obvezno izhodišče dolgo- 
Cnega plana dopolni z ožjim območjem Biljenskih gričev (pri 
*'rniku) in Bukovnika za pridobivanje lapornate gline. 

Doh 12' ie Skupščina Republike Slovenije posredovala Pobudo v mnenje svojemu izvršnemu svetu. rt *  CM|0 JVUJCIIIU ItVIOl ICIIIU JVCIU. 
v r

3 3- 1987 je Skupščina Republike Slovenije prejela mnenje, 
katerem Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ugotavlja, 

(I ?re za navzkrižne interese med varovanjem kmetijskih zemljišč 
sDik|,eg°rije) in rabo mineralnih surovin (oboje, kot dobrine 
strni, ®98 P°mena)- Nadalje izvršni svet ugotavlja, da obstajajo 
Ua°i Vne u90,0vi,ve 'e 0 mineralnem potencialu in da strokovnih 
svpi tev 0 kmetijskem zemljišču ni. Glede na navedeno izvršni 
dn fa.ključuje, da še niso izpolnjeni pogoji za spremembo in 
4lert° v dolgoročnega plana SRS v smislu določb 159. do 163. 
pia zakona 0 sistemu družbenega planiranja in o družbenem 

Mnenje je Skupščina Republike Slovenije 26. 3. 1987 posredo- 
vala Skupščini občine Nova Gorica v proučitev. 3. 4 1987 je 
Skupščina Republike Slovenije prejela pojasnila in stališča Izvrš- 
nega sveta Skupščine občine Nova Gorica glede mnenja Izvrš- 
nega sveta Skupščine Republike Slovenije. 

Ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije o stanju na področju reševanja problematike onesnaže- 
vanja okolja skupaj s temeljnimi cilji in programskimi usmeritvami 
političnega in družbenega programa SZDL Slovenije na področju 
ekologije, energije in varčevanja, so zbori Skupščine Republike 
Slovenije na sejah dne 24. 6. 1987 sprejeli sklepe, v katerih so 
zadolžili izvršni svet, da pripravi odlok, s katerim naj bi se začel 
postopek za spremembo in dopolnitev planskih aktov republike 
na področju energetike, ekologije in varčevanja z energijo. 

7. 7. 1987 je Skupščina Republike Slovenije prejela predlog 
odloka o pripravi in sprejetju sprememb in dopolnitev dolgoroč- 
nega plana SRS za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter spre- 
memb in dopolnitev družbenega plana SRS za obdobje 
1986-1990, ki ji ga je poslal v obravnavo njen izvršni svet. 

Iz obrazložitve predloga odloka je razvidno, da je izvršni svet 
ponovno obravnaval pobudo Skupščine občine Nova Gorica, ven- 
dar je ugotovil, da še vedno ni dodatnih strokovnih analitičnih 
gradiv, ki so potrebna kot podlaga za pripravo predloga spre- 
memb in dopolnitev planskih aktov. 

Predlog odloka so obravnavala naslednja delovna telesa Skupš- 
čine Republike Slovenije: 

- Odbor Zbora združenega dela za družbenoekonomske 
odnose in razvoj (14. 7. 1987), 

- Odbor Zbora občin za družbenoekonomske odnose in razvoj 
(15. 7. 1987), 

- Odbor Družbenopolitičnega zbora za družbenoekonomske 
odnose (15. 7. 1987), 

- Skupina delegatov vseh zborov za spremljanje uresničevanja 
planskih aktov (8. 7. 1987), 

- Komisija za varstvo človekovega okolja (8. 7. 1987) in 
- Zakonodajno-pravna komisija (16. 7. 1987), ki je opozorila, da 

mora odlok vsebovati tudi določbo, ki bo urejala začetek njegove 
veljavnosti. 

16. 7. 1987 je Skupščine Republike Slovenije prejela amand- 
maje izvršnega sveta k predlogu odloka, 17 7. 1987 pa še 
amandma skupin delegatov za Zbor združenega dela in Zbor 
občin iz Skupščine občine Nova gorica. V amandmaju je bila 
ponovno postavljena zahteva, da se dolgoročni plan SRS dopolni 
v kartografskem delu z ožjim območjem Biljenskih gričev (pri 
Vizirniku) in Bukovice kot območji za pridobivanje lapornate 
gline. 

Amandmaje izvršnega sveta in amandma skupin delegatov iz 
Skupščine občine Nova Gorica je obravnavala skupine delegatov 
vseh zborov za spremljanje uresničevanja planskih aktov in sicer 
20. 7. 1987 na dan sej zborov Skupščine Republike Slovenije. 
Skupina delegatov je ugotovila, da izvršni svet podpira amandma 
Nove Gorice in predlagala, da tako amandmaje izvršnega sveta, 
kot tudi amandma Nove gorice zbori sprejmejo skupaj s predlože- 
nim predlogom odloka 

20. 7. 1987 je izvršni svet predlagal še dodatne amandmaje, od 
katerih je eden prevzeti amandma Nove Gorice. Istega dne so 
zbori sprejeli predlog odloka, ki je bil objavljen v Uradnem listu 
SRS, št. 30/87. 21. 10 1987 pa so bile sprejete dopolnitve dolgo- 
ročnega plana. 

Mnenje 
zakonodajno-pravne komisije skupščine 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
5 ZAPROSILU ODVETNIKA FRANCA SEVERJA 

TOLMAČENJE NEKATERIH DOLOČB 
j^ONA O DAVKU NA PROMET NEPREMIČNIN 

siiPn Vetn'k Franc Sever iz Ljubljane je Zakonodajno-pravni komi- neDrpSr®dova' zaprosilo za tolmačenje zakona o davku na promet 
2aria

e"J'^nin V zaprosilu, izhajajoč iz konkretnega primera, opo- 
daie t pod)e,ie' ki je registrirano za dejavnost gradnje in pro- 
de stv ar?ovaniskih hiš ter promet z nepremičninami, zgolj zaradi 
tev n3, n' uporabnik družbenih sredstev, ni deležno oprosti- 
o jjPV Prodaji stanovanjskih hiš po 7. točki 4 člena zakona 
0 D0(y.ku na promet nepremičnin. Glede na to, da je zakon 
darsk'6 'zenačil vse lastnine podjetij, morajo imeti vsi gospo- 
anake subiekti' ki se pojavljajo na trgu z dovoljenimi dejavnostmi, 
termin P9°ie' Tudi sicer zakon 0 podjetjih ne uporablja več stare 
9otovn kot 'e po mneniu odvetnika Franca Severja, prav Pogoj iz 7. točke 4. člena zakona o davku na promet 

nepremičnin in sicer, da je prodajalec uporabnik družbenih sred- 
stev. Odvetnik meni, da je treba tudi podjetje v zasebni lastnini 
šteti kot bivšega »uporabnika družbenih sredstev«, ki bo tako 
lahko koristil davčne oprostitve 

V svoji dodatni vlogi pa je odvetnik podrejeno predlagal, da 
komisija poda Skupščini Republike Slovenije predlog za sprejem 
začasnega sklepa, na podlagi katerega bo do sprememb zakono- 
daje odpravljena diskriminacija v škodo zasebnih podjetij tako, da 
bodo vse pravne osebe štete kot družbeno pravne osebe oziroma 
uporabniki družbenih sredstev in da skupščina zadolži resorne 
republiške upravne organe, da izdajo ustrezna navodila občin- 
skim upravnim organom. 

Zakonodajno-pravna komisija se je v razpravi v zvezi z zaprosi- 
lom strinjala z osnovnim izhodiščem, da so podjetja in drugi 
gospodarski subjekti ne glede na vrsto lastnine pri nastopanju na 
trgu enakopravni in samostojni. Kljub tej osnovni ugotovitvi, ki 
sicer izhaja tudi iz ustavne ureditve, pa komisija meni, da veljavnih 
določb zakona o davku na promet nepremičnin ni mogoče razla- 
gati tako, kot to predlaga odvetnik Franc Sever. Razlaga pride 
v poštev vedno takrat, kadar je posamezna zakonska določba 
nejasna. V konkretnem primeru pa po mnenju komisije ne gre za 
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nejasnost zakonske ureditve, temveč komisija ugotavlja, da je 
zakonska dikcija sicer jasna, a vsekakor zastarela, saj je bil zakon 
sprejet še pred ustavnimi amandmaji, ki so, skupaj še z nekaterimi 
drugimi akti, poudarili enakopravnost gospodarskih subjektov, ne 
glede na vrsto lastnine. Zato komisija meni, da je potrebno v naj- 
krajšem času pripraviti spremembe zakona o davku na promet 
nepremičnin. Komisija je bila na sami seji tudi seznanjena, da je 
v pripravi popolnoma nov zakon o davku na promet nepremičnin. 
Ta zakon naj bi Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije obrav- 
naval v mesecu septembru. V okviru teh sprememb bo vsekakor 

potrebno odpraviti neenakopraven tretma gospodarskih su 
jektov. . 

Glede na svojo vlogo pa komisija tudi ni podprla predlog 
odvetnika Franca Severja, da bi se s sprejemom nekega 
nega začasnega sklepa odpravil neenakopraven tretma dav ke 
zavezancev. Glede na to, da tak različen tretma izhaja iz zakonS^ 
ureditve, je po mnenju komisije potrebno in možno ta ra ,P(T1 
tretma odpraviti s spremembo zakona. Seveda pa se ob t® 
komisija ni spuščala v posamezne oprostitve, ki jih pozna zaKo 
o davku na promet nepremičnin. 

MNENJE 
Zakonodajno-pravne komisije Skupščine Republike Slovenije k vprašanju 
predsednika občinske skupščine in načelnika oddelka za notranje zadeve 

Skupščina občine Črnomelj je zaprosila 
Zakonodajno-pravno komisijo za mnenje 
o nekaterih vprašanjih v zvezi z imenova- 
njem predsednika občinske skupščine za 
načelnika oddelka za notranje zadeve. Iz 
zaprosila izhaja, »da je načelnika oddelka 
za notranje zadeve, ki ni član izvršnega sve- 
ta, na svoji zadnji seji dne 17. 4 1990 za 
dobo štirih let imenovala še skupščina v sta- 
ri sestavi, istočasno pa je razrešila tudi »sta- 
rega« funkcionarja. Kandidat za mesto na- 
čelnika je bil takratni predsednik občinske 
skupščine, ki pa na seji ni bil razrešen, saj 
se o njegovi razrešitvi sploh ni glasovalo in 
ni bil izpeljan postopek, kot ga predvideva 
poslovnik Skupščine občine Črnomelj. Iz 
zapisnika seje pa se da posredno razbrati, 
da mu je bila odvzeta funkcija opravljanja 
predsedniških poslov, saj je bilo sprejeto, 
da to funkcijo do 10. maja (to je do konca 
mandata) opravlja takratni podpredsednik«. 

V zvezi s tem so v zaprosilu postavljena 
naslednja vprašanja: 

- ali sta združljivi funkciji predsednika 
skupščine občine in načelnika oddelka za 
notranje zadeve. 

- ali je možno, da je predsedniku skupš- 
čine občine odvzeta funkcija opravljanja 
predsedniških nalog, čeprav ni bil formalno 
razrešen, in kakšen je v tem primeru posto- 
pek v zvezi z odvzemom pravice opravljanja 
nalog (noben občinski predpis namreč tega 
ne ureja) in 

- ali je lahko predsednik skupščine obči- 
ne, ki ni bil razrešen, odvzeta pa mu je bila 
funkcija opravljanja predsedniških nalog, 

imenovan za načelnika oddelka za notranje 
zadeve. 

Zakonodajno-pravna komisija je zaprosi- 
lo obravnavala na seji dne 12. 7. 1990. 

Komisija se je glede na svojo pristojnost, 
pa tudi zato, ker ni razpolagala z vsemi 
relevantnimi podatki o konkretnem prime- 
ru, pri obravnavi zastavljenih vprašanj ome- 
jila na načelno stališče glede pravnih posle- 
dic imenovanja delegata (ki je tudi predsed- 
nik skupščine) za funkcionarja, ki vodi 
upravni organ (ni pa član izvršnega sveta) 

Z amandmajem XXXVIII k ustavi Republi- 
ke Slovenije je bil razveljavljen tretji odsta- 
vek 178. člena ustave SR Slovenije, ki je 
določal, da član izvršnega sveta ne more 
biti hkrati član delegacije. Ta določba je 
veljala za člane izvršnih svetov skupščin 
vseh družbenopolitičnih skupnosti v repu- 
bliki, zato tudi njena razveljavitev zadeva 
položaj članov izvršnih svetov skupščin 
vseh družbenopolitičnih skupnosti. Na pod- 
lagi navedenega amandmaja torej ni več 
nezdružljivosti funkcije člana izvršnega sve- 
ta s funkcijo delegata v skupščini. V veljavi 
pa je ostala določba drugega odstavka 164 
člena republiške ustave, po kateri je funkci- 
ja delegata v skupščini nezdružljiva z drugi- 
mi funkcijami, določenimi z zakonom, v or- 
ganih iste družbenopolitične skupnosti. Po 
določbi 101. člena zakona o temeljih siste- 
ma državne uprave in o Zveznem izvršnemu 
svetu ter o zveznih upravnih organih (Urad- 
ni list SFRJ, št. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/ 
89, 40/89 in 72/89) funkcionarji v upravnih 
organih ne morejo opravljati funkcije dele- 

gata v skupščini iste družbenopolHit<& 
skupnosti. Ta zakonska določba velja g e 

na razveljavitev tretjega odstavka 178 cie 
ustave Republike Slovenije za tiste fun" 
onarje, ki niso člani izvršnega sveta. ,g_ 

Iz navedenega izhaja, da je funkcija de 
gata v skupščini nezdružljiva s funkci. 
predstojnika upravnega organa, ki ni hkr 
član izvršnega sveta. Še dodatni razlog0 

nezdružljivost pa obstajajo pri predsedni 
skupščine občine, ki ima po ustavi, za^° rB. 
in statutu občine še nekatere posebne P 
vice in dolžnosti. 

To pa samo po sebi še ne pomeni, & 
skupščina osebe, ki že opravlja neko *un la) 
jo (v konkretnem primeru funkcijo delega ^ 
ne bi smela imenovati na drugo funkcil. 
je s prvo nezdružljiva. Pravne Posle

o0 
nezdružljivosti namreč nastopijo šele K. 
imenovanju na drugo funkcijo. Po dolo 
7. točke prvega odstavka 29. člena zak° 
o volitvah v skupščine (Uradni list SRS, 
42/89, 5/90 in Uradni list RS, št 10/90) PZ 
neha delegatu v skupščini družbenop0" 
ne skupnosti mandat, če nastopi delo oZi 
ma funkcijo, ki je nezdružljiva s ^un 0(j. 
delegata. Po izrecni določbi drugega 0 

stavka 29. člena navedenega zakona p'*' 
ha delegatu mandat z dnem, ko zbor, ka j 
rega delegat je, ugotovi, da so nasttop 
razlogi za prenehanje mandata. V obrav 
vanem primeru verjetno do take ugotov^ 
zbora ni prišlo iz razloga, ker je z 10 mf..n$ 
(oziroma še prej, če je bila nova skupsc , 
konstituirana pred tem datumom) prene 
mandat vsem delegatom v zboru. 

MNENJE 
Zakonodajno-pravne komisije Skupščine Republike Slovenije k vprašanju 
Sekretariata Skupščine občine in Izvršnega sveta Litije v zvezi z nezdružljivostjo 
funkcije delegata s funkcijo v Izvršnem svetu 

Sekretariat Skupščine občine in Izvršne- 
ga sveta Litija je zaprosil Zakonodajno- 
pravno komisijo za mnenje o tem, kako pri 
obravnavi vprašanja prenehanja delegat- 
skega mandata ravnati v primeru, če dele- 
gat v družbenopolitičnem zboru občinske 
skupščine, ki je bil izvoljen v izvršni svet, 
sam oceni, da sta funkcija delegata in funk- 
cija v izvršnem svetu nezdružljivi. Bistvo 
vprašanja je v tem, ali je pri taki odločitvi 
delegata mogoče šteti, da mu mandat dele- 
gata preneha po določbi 7. točke prvega 
odstavka 29. člena zakona o volitvah 
v skupščine (zaradi nastopa dela oziroma 
funkcije, ki je nezdružljiva s funkcijo dele- 
gata) ali po 5. točki prvega odstavka 29. 
člena navedenega zakona (zaradi odstopa). 
Odgovor na navedeno vprašanje je pomem- 

ben zato, ker so v prvem oziroma drugem 
primeru pravne posledice prenehanja man- 
data po zakonu o volitvah v skupščine raz- 
lične. 

Zakon o volitvah v skupščine (Uradni list 
SRS, št. 42/89 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 
10/90) v 29. členu določa primere, v katerih 
preneha mandat delegatu. Tako v 7. točki 
prvega odstavka določa, da preneha man- 
dat delegatu, če ta nastopi delo oziroma 
funkcijo, ki je nezdružljiva s funkcijo dele- 
gata. Z amandmajem XXXVIII k ustavi Repu- 
blike Slovenije je bila razveljavljena določba 
tretjega odstavka 178. člena ustave Republi- 
ke Slovenije, po kateri član izvršnega sveta 
ne more hkrati biti član delegacije. Zato ni 
nobene ovire, da člani izvršnega sveta ne bi 

vskfP.t mogli biti izvoljeni izmed delegatov v s 
čini družbenopolitične skupnosti. 
delegata v skupščini družbenopoi a 
skupnosti je torej združljiva s funkcijo 
izvršnega sveta. 

Zato za prenehanje mandata v navede 
primeru ni mogoče uporabiti 7. točKe ^e- 
člena zakona o volitvah v skupščine neZet- 
de na osebno odločitev delegata V k°n r. 
nem primeru gre lahko za prenehan/e w 
data edino po 5. točki 29. člena, to je o° . 
delegata. V primeru odstopa pa je P0' ^e- 
izvesti nadomestne volitve na podlagi P ^ 
ga odstavka 30. člena v zvezi s 102. clo 
navedenega zakona in torej ne pride v v 
štev določba drugega odstavka 30. 
navedenega zakona. 

10 
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MNENJE 
Zakonodajno-pravne komisije Skupščine Republike Slovenije k zaprosilu Volilne 
komisije občine Logatec za tolmačenje 18. člena zakona o volitvah v skupščine 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine 
Republike Slovenije je na seji dne 12. 7. 
1990 obravnavala zaprosilo Volilne komisije 
občine Logatec za tolmačenje 18. člena za- 
kona o volitvah v skupščine (Uradni list 
SRS, št. 42/89 in 5/90 ter RS, št. 10/90). 

Volilna komisija opozarja, da 18. člen nave- 
denega zakona določa, da imajo člani volil- 
nih organov in njihovi namestniki zaradi 
dela v volilnem organu na splošnih volitvah, 
*i so na dela prost dan, pravico do enega 
dne plačanega dopusta, ki ga lahko izkori- 
stijo po lastni izbiri, ne določa pa v čigavo 
breme gre nadomestilo osebnega dohodka zaradi odsotnosti z dela. Občinska volilna 
komisija je ugotovila, da nekatere organiza- 
c'le ne odobravajo dopusta delavcem, pri 

katerih so člani volilnih organov zaposleni. 
Komisija je ugotovila, da imajo delavci, ki 

so člani oziroma namestniki članov volilnih 
organov, po zakonu pravico do enega dne 
plačanega dopusta, ker so delali na sploš- 
nih volitvah na dela prost dan. Organizacije, 
pri katerih so zaposleni člani volilnih orga- 
nov, so dolžne tem članom zagotoviti en 
dan plačanega dopusta. Nadomestilo oseb- 
nega dohodka za ta dan plačanega dopusta 
sodi med stroške za volitve in gre v breme 
družbenopolitične skupnosti. 

Komisija je ugotovila, da zakon o volitvah 
v skupščine v 113. členu določa, da vsaka 
družbenopolitična skupnost krije iz svojih 
sredstev stroške za volitve delegatov v nje- 
no skupščino. Ob tem pa je predstavnik 
Republiške volilne komisije opozoril, da gre 

za velika sredstva, po izračunih za 32 milijo- 
nov, to je toliko, kolikor so znašali stroški za 
volitve in so bili že izplačani. Ker so volilni 
organi sočasno opravljali volilna opravila za 
volitve občinskih in republiško skupščino in 
tudi za volitve predsednika in člane Pred- 
sedstva Republike Slovenije, se stroške ne 
da pravično razdeliti in bi dejansko morali 
iti v breme republiškega proračuna, ker je 
tudi predsednik republiške skupščine razpi- 
sal volitve. Teh sredstev pa republiški prora- 
čun nima. Zato je komisija predlagala, da 
Skupščina Republike Slovenije naslovi pri- 
poročilo na organizacije in delodajalce, da 
ne bi uveljavljali zahtev za povrnitev izplača- 
nih nadomestil osebnih dohodkov delav- 
cem, ki so opravljali naloge v volilnih or- 
ganih. 

mnenje 
Zakonodajno-pravne komisije Skupščine Republike Slovenije k vprašanju Dušana 
Semoliča o združljivosti funkcije v Izvršnem svetu in upravnem organu 

Generalni sekretar Skupščine Republike 
Slovenije navedeno vprašanje in pobudo 
Poslal Zakonodajno-pravni komisiji s pred- 
°9om, da ju prouči in predsedniku Skupš- 
~*ne Republike Slovenije posreduje svoje mnenje Glede na vsebino zastavljenega 

ohn?anya oz'roma pobude naj bi komisija 'kovala svoje mnenje tudi o tem aii je 
P°'rebno in možno pripravljajočem se zako- 
.j 0 upravi opredeliti nekatere določbe, ki 
Je nanašate na opravljanje funkcije dele- 

člana izvršnega sveta, kot so npr. 
svf glasovanja o zaupnici izvršnemu e'u v celoti ali njegovemu posameznemu 

*nu' Postavljanje delegatskih vprašanj iz- 
svetu aii posameznemu članu iz- Snega sveta, vlaganje amandmajev ipd. 

Zakonodajno-pravna komisija je pred- oono pridobila mnenje Republiškega se- 
kretariata za zakonodajo. 
rf 

n°dajno-pravna komisija je navede- 
lqo^ra^ania obravnavala na seji dne 12. 7. m sprejela naslednje mnenje: 
kf<?.mand™ajem XXXVIII k ustavi Republi- 
vek Pyen'ieie bil razveljavljen tretji odsta- 
dol \ i!ena ustave SR Slovenije, ki je 
bitiht1' da <"'an izvršnega sveta ne more 
veli , ilan delegacije. Ta določba je 
vseh ri Za i,ane izvršnih svetov skupščin 
blik ^enopotitičnih skupnosti v repu- '■*»o tudi njena razveljavitev zadeva 
vseh !!1 6lan°v izvršnih svetov skupščin 
rei t L^^enopoHtičnih skupnosti. Velja to- 
skuniJ Za ilane izvršnega sveta občinske 
maia t B Na Poc"a9' navedenega amand- 
član ei več nezdružljivosti funkcije a 'zvršnega sveta s funkcijo delegata 

v skupščini. Glede na to se člani izvršnega 
sveta lahko izvolijo tudi izmed delegatov 
v kateremkoli zboru skupščine in ostanejo 
kot člani izvršnega sveta tudi v funkciji dele- 
gata. 

V veljavi pa je ostala določba drugega 
odstavka 164. člena republiške ustave, po 
kateri je funkcija delegata v skupščini ne- 
združljiva z drugimi funkcijami, določenimi 
z zakonom, v organih iste družbenopolitič- 
ne skupnosti. Zakon naj bi torej določil, 
katere funkcije v isti družbenopolitični 
skupnosti so nezdružljive s funkcijo delega- 
ta v skupščini. Zakon ne določa, da je funk- 
cija člana izvršnega sveta nezdružljiva 
s funkcijo delegata v skupščini. Pač pa do- 
loča 101. člen zakona o temeljih sistema 
državne uprave in o Zveznem izvršnem sve- 
tu ter zveznih upravnih organih (Uradni Ust 
SFRJ. št. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89. 
40/89 in 72/89), da funkcionarji v upravnih 
organih ne morejo opravljati funkcije dele- 
gata v skupščini iste družbenopolitične 
skupnosti. Ta zakonska določba velja po 
mnenju komisije le za tiste funkcionarje, ki 
niso člani izvršnega sveta, ne pa tudi za 
funkcionarje, ki se po ustavi in zakonu ime- 
nujejo izmed članov izvršnega sveta (po do- 
ločbah 394. člena ustave Republike Sloveni- 
je in 39. člena zakona o sistemu državne 
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine Re- 
publike Slovenije ter o republiških upravnih 
organih - Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 
39/85, 37/87 in 18/88 - so to sekretarji in 
predsedniki komitejev). 

Veljavna pravna ureditev je torej različna 
za člana izvršnega sveta in za funkcionarja, 
ki vodi upravni organ. Glede člana izvršne- 

ga sveta po republiških ustavnih amandma- 
jih ni več nezdružljivosti s funkcijo delegata, 
glede funkcionarja pa še vedno velja 101. 
člen navedenega zveznega zakona, ki dolo- 
ča nezdružljivost. V primerih, ko sta obe 
funkciji po ustavi in zakonu združeni v eni 
osebi, je gotovo treba položaj presojati po 
pomembnejši funkciji, torej po funkciji čla- 
na izvršnega sveta. To pomeni, da po repu- 
bliški ureditvi v tem primeru (če je funkci- 
onar, ki vodi upravni organ, hkrati tudi član 
izvršnega sveta) nezdružljivosti ni več. Po- 
leg tega pa je treba upoštevati tudi, da ima 
glede organizacije državne oblasti v repu- 
bliki ureditev v republiški ustavi prednost 
pred ureditvijo v zveznem zakonu. V tem 
primeru tudi ne gre za nikakršno nasprotje 
med republiško in zvezno ustavo, ker zvez- 
na ustava tega vprašanja ne ureja. 

Po mnenju komisije tudi ni ustavne ovire 
za to, da se z bodočim novim republiškim 
zakonom o državni upravi odpravi nezdruž- 
ljivost tudi za tiste funkcionarje upravnih 
organov, ki niso člani izvršnega sveta. 

Z ustreznimi poslovniškimi določbami 
(pozneje pa morda tudi z zakonom) pa bi 
bilo po mnenju komisije potrebno posebej 
urediti uresničevanje nekaterih pravic in 
dolžnosti delegatov v skupščini, ki so hkrati 
člani izvršnega sveta oziroma funkcionarji 
upravnih organov. Po sami naravi stvari je 
jasno, da npr. nihče ne more glasovati o za- 
upnici samemu sebi oziroma organu, kate- 
rega član je, da ne more postavljati delegat- 
skih vprašanj v zadevah, ki sodijo v pristoj- 
nost upravnega organa, ki ga vodi, in po- 
dobno. 

delegatske pobude - delegatske pobude 

STALJŠČE 

<ŽV?SNEGA sveta skupščine republike 
nc. yENlJE 00 POBUD MARIE POZSONEC, 
utLEGATKE DPZ IN VILIJA SEKEREŠA. 

DELEGATA ZZD ZA ODPRAVO INŠTITUCIJE 
DRUŽBENEGA PRAVOBRANILCA 
SAMOUPRAVLJANJA 
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Delegata Skupščine Republike Slovenije iz občine Lendava 
Maria Pozsonec in Vili Sekereš sta dala naslednji predlog in 
pobudo: 

-Z ozirom na spremenjene politične razmere prav gotovo ni več 
potrebe po obstoju institucije družbenega pravobranilca samou- 
pravljanja - predvsem ne v taki vlogi, kot jo ima dosedaj. Zato 
predlagamo, da skupščina sprejme zakon o prenehanju veljavno- 
sti zakona o družbenem pravobralcu samoupravljanja oziroma, da 
se njegova vlada in pristojnosti uskladijo s potrebami spremenje- 
nega političnegta sistema.« 

Stališče: 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije soglaša s stališčem, 

da spremenjene politične in ekonomske razmere zahtevajo trans- 
formacijo institucije družbenega pravobranilca samoupravljanja. 
Vendar po mnenju Izvršnega sveta tega ni možno doseči s takojš- 
njo zakonsko spremembo na tem področju in sicer iz naslednjih 
razlogov: 

Družbeni pravobranilec samoupravljanja je samostojni organ 
družbene skupnosti, ki ima na podlagi 154. člena ustave Repu- 
blike Slovenije nalogo, da ukrepa in vlaga pravna sredstva ter 
izvršuje druge z zakonom določene pravice in dolžnosti, da se 

STALIŠČE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE REPUBLIKE 
SLOVENIJE DO POBUD JANEZA ŽAMPA, ti 
DELEGATA ZBORA OBČIN IN IVANA PUCfilKA, 
DELEGATA DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA 
SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
UVEDBO MORATORIJA NAD 
REORGANIZACIJO ZADRUG IN ZA SPREJEM 
REPUBLIŠKEGA ZAKONA O ZADRUGAH 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ne sprejema 
pobude, da naj se po hitrem postopku sprejme republiški zakon 
0 moratoriju reorganizacije zadrug, dokler ne bosta sistemsko 
spremenjena 36. in 37. člen zveznega zakona o zadrugah (Uradni 
list SFRJ, št. 3/90), sprejema pa pobudo, da se sprejme republiški 
zakon o Zadrugah, v katerem se tudi uredi vračanje zadružne 
lastnine v celoti in ne samo za zadružno lastnino, ki je nastala po 
1 7.1953, kot to določata sporna člena prej navedenega zveznega 
zakona. 

V 36. členu zveznega zakona o zadrugah je določeno, da se 
premoženje obstoječih zadružnih organizacij, organizacij koope- 
rantov, njihovih temeljnih oblik organiziranja in zadružnih zvez ter 
drugih organizacij po tem zakonu (32. in 34. člen), ki se organizi- 
rajo v zadrugo, prenese med sredstva zadruge; tisti del premože- 
nja zadrug, ki je nastal z delom in poslovanjem teh zadrug po 1. 7. 
1953, pa postane zadružna lastnina. V prvem odstavku 37. člena 
zveznega zakona o zadrugah je določeno, da premoženje, pridob- 
ljeno z delom in poslovanjem zadrug in zadružnikov po 1. 7. 1953, 
ki je bilo z organizacijskimi oziroma statusnimi spremembami 
brez nadomestila preneseno na druge uporabnike, na podlagi 
dokumentirane zahteve vrne zadrugam oziroma njihovim pravnim 
naslednikom na način in pod pogoji, določenimi z zakonom 
(mišljen je republiški zakon). V drugem odstavku 37. člena zvez- 
nega zakona o zadrugah pa je določeno, da se poslovne stavbe in 
stanovanjske hiše, ki so bile od 1. 7.1953 pa do 31.12.1965 v lasti 
zadružnih zvez, pozneje pa brez nadomestila prenesene na druge 
uporabnike, na podlagi dokumentirane zahteve vrnejo tem zve- 
zam na način in pod pogoji, določenimi z zakonom (ponovno je 
mišljen republiški zakon). 

Te rokovne omejitve za vračanje zadružne lastnine so prišle 
v zvezni zakon na podlagi amandmajev ob samem sprejemanju 
zakona in so napravile besedilo obeh členov težje razumljivo, 
predvsem pa nerazumljivo glede na ustavno opredelitev zadružne 
lastnine in njeno enakopravnost z družbeno in zasebno lastnino. 
Proti tem rešitvam v zveznem zakonu je Slovenija protestirala, 
vendar brez uspeha. 

STALIŠČE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE REPUBLIKE 
SLOVENIJE DO POBUDE DUŠANA SEMOLIČA, 
DELEGATA DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA 
SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
POVABILO PAPEŽA V SLOVENIJI 

uresničuje družbeno varstvo samoupravnih pravic delovnih Iju?' 
in družbene lastnine. Glede na to ustavno določbo je vprašani® 
preobrazbe ali ukinitve tega organa povezano s spremembo 
ustave. 

Poleg navedenega je v zvezi s pobudo po mnenju izvršnega 
sveta potrebno upoštevati, da je funkcija družbenega pravobra- 
nilca samoupravljanja predvsem preventivna, kar je posebno 
aktualno sedaj, ko se družbena lastnina na zakonite, pa tudi na 
nezakonite načine transformira v druge oblike lastnine. Glede na 
to, da je večina proizvajalnih sredstev v glavnem še v družbeni 
lastnini in da noben drug organ nima takšnih varstvenih funkcij in 

da nalog družbenega pravobranilca samoupravljanja pred ustav- 
nimi spremembami ni mogoče prenesti na druge inštitucije- 
pobudi zaenkrat ni mogoče slediti tudi iz vsebinskih razlogov. 

Po mnenju Izvršnega sveta bi morale pristojnosti družbenega 
pravobranilca v bodoče prevzeti tri institucije in sicer v zvezi 
z varstvom človekovih pravic institucija, ki je v zahodnoevropski!1 

državah poznana pod imenom ombudsman, varstvo pravic delav- 
cev inšpekcija dela, varstvo družbene oziroma državne lastnine pa 

javno pravobranilstvo. 

Reorganizacija zadrug in drugih oblik organiziranja pa ni neloč- 
ljivo povezana z vračanjem zadružne lastnine, temveč gre lahko za 
dva povsem ločena, časovno zaporedna ali pa tudi istočasna 
dogodka Roki za reorganizacijo zadrug so v zveznem zakonu za 
TOK in druge oblike organiziranja znotraj družbenega sektorja ze 
potekli (31. 3.1990), za reorganizacijo obstoječih zadrug pa je roK 
31. 12. 1990. Zakon o zadrugah sicer ne predvideva sankcii za 
nepravočasno reorganiziranje, pač pa so te sankcije predvidene 
v zakonu o stečaju in likvidaciji podjetij, po katerem se uvede 
postopek likvidacije nad podjetjem ali drugo obliko organiziranja, 
če ni organizirana v skladu z zakonom. 

Postopek reorganizacije kmetijskih, obrtnih in drugih zadrug 
ter drugih oblik organiziranja kmetov ter obrtnikov in drugi^ 
delovnih ljudi je v teku, nekatere zadruge in druge oblike organiz 
ranja so svojo organiziranost že uskladile z zveznim zakonom ip 

to brez vračanja zadružne lastnine. To bodo urejali naknadno, 
kakor bodo naknadno tudi dokončno uredili celotno razdružite 
premoženja, saj o tem lahko tečejo še pravde, medtem ko se nov 
oblike organiziranja lahko registrirajo in začnejo poslovati 

Glede na to, da pomeni uskladitev organizacije zadružnis»v 
z zveznim zakonom o zadrugah približanje organizacije zadruzn - 
štva klasičnim oblikam zadružništva, nad čemer so kmetje i 
obrtniki navdušeni, ter da pomeni taka reorganizacija tudi razres - 
tev zadrug bremen javnih služb ter sedanje dogovorne povezano 
sti z družbenim sektorjem, istočasno pa pomeni za družbe 
sektor osamosvojitev in polno odgovornost za pridobivan), 
dobička z delom in ne več na račun kmetov ali obratno, lzvr,pV 
svet Skupščine Republike Slovenije meni, da bi vsaka ustavite 
reorganizacije pomenila bistveno hujše posledice kot pa 
pomeni dejstvo, da se bo zadružna lastnina vračala zadrugam 
zadružnim zvezam šele po njihovi reorganizaciji. ..^ 

Izvršni svet je imel že predvideno obravnavo zakona o P°90' 
in načinu vračanja zadružnega premoženja v zadružno lastnino z 
sejo 12. 7. 1990, vendar ga je glede na sprejem Deklaracij 
o suverenosti države Republike Slovenije, z dnevnega reda um 
knil. Predlog za izdajo republiškega zakona je temeljil na SP°'?M 
določbah zveznega zakona, sedaj pa je možno, da Repubii* 
Slovenija s svojim zakonom v okviru svoje Ustave po svoje ure 
vprašanja zadružništva je vračanja zadružne lastnine. Zato o. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije pripravil republis 
zakon o zadrugah, kjer pa bodo urejene le nekatere posebno 
zadružništva na slovenskem, zaradi česar procesa reorganizacn 
ni treba ustaviti. Na novo pa bodo urejeni tudi pogoji vračanj 
zadružne lastnine, kar pomeni, da bodo odpravljene časov 
omejitve oziroma roki, od katerih dalje se šele lahko vra 
zadružno premoženje (1. 7.1953). Ta zakon bo Izvršni svet Pr®^0t 
doma obravnaval še v juliju, najpozneje pa v septembru 199^.J,a) 
prvo fazo (predlog za izdajo), drugi dve fazi (osnutek in predl°.=, 
pa predvidoma združeno v oktobru 1990, tako da bo zakon sprej 
v Skupščini Republike Slovenije še v letu 1990. 

V Sloveniji so po sprejetju amandmajev k ustavi septemb 

1989, ki spreminjajo oziroma dopolnjujejo nekatere ustaV
mj 

določbe v zvezi z dejavnostjo Cerkve in verskimi svoboščina^ ' 
s sprejetjem zakona o političnem združevanju in ustano'vit*) 
različnih strank, med katerimi je tudi stranka Slovenskih kr®c®|j. 
skih demokratov, s svobodnimi demokratičnimi volitvami in izy° g 
tvijo zakonite vlade na tej osnovi po našem mnenju preseže 
ovire, ki bi morebiti onemogočala papežev obisk v naši državi- 
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Nova slovenska vlada je s svojim nastopom intenzivno začela 

konč^tf1' da bi do Papeževega obiska v Sloveniji 
_ NaJ7len rednih stikov z apostolskim pronuncijem v Jugoslaviji in 

ajvisjimi cerkvenimi predstavniki v Republiki Sloveniji je med 
bi,"9"11 skupaj določiti najprimernejši trenutek za uradno pova- 110 papežu naj obišče republiko Slovenijo. 

Dejstvo pe je, da priprave na tak obisk zahtevajo določen čas, 
zato trenutna subjektivna pripravljenost Socialistične stranke Slo- 
venije (bivše frontne SZDL) za realizacijo papeževega obiska, kot 
je na eni strani pohvalna na drugi strani vsekakor ni dovolj. 

S krepitvijo slovenske samostojnosti in drugimi aktivnostmi je 
slovenska vlada papeževemu obisku že odprla vrata na stežaj in 
bo s prizadevanji v tej smeri nadaljevala. 

STALIŠČE 
^VRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE REPUBLIKE 
SLOVENIJE DO POBUDE SKUPŠČINE OBČINE 
JftRKNICA ZA SPREMEMBO ZAKONA 
"SPLOŠNI LJUDSKI OBRAMBI IN DRUŽBENI 
samozaščiti 

Skupščina občine Cerknica je 8. 6. 1990 ob obravnavi razmer, ki 
v J,astale v zvez' s Premestitvijo orožja teritorialne obrambe liurt fdišča JLA, dala pobudo, da se spremeni zakon o splošni 
dol* obramb' 'n družbeni samozaščiti tako, da se v njem črtajo ločbe, ki urejajo financiranje teritorialne obrambe. 
„ svet skupščine Republike Slovenije je posredoval naslednje stališče: 
terit

0bHda ie utemeljena s tem, da je z odvzemom orožja postala 
to! 'a'na obramba sestavni del JLA in njeno financiranje tako ni Vee Potrebno. 
ni Osnove financiranja teritorialne obrambe so določene z zvez- 
v 2nqa!<onorT1 0 sP|oSni ljudski obrambi (Ur. list SFRJ, št. 21/82), ki us členu določa, da samoupravne organizacije ter skupnosti in 

družbenopolitične skupnosti financirajo tiste naloge splošne ljud- 
ske obrambe, ki so z zveznim ali drugim zakonom določene kot 
njihova pravica in dolžnost. 102. člen omenjenega zakona pa 
določa, da teritorialno obrambo organizirajo med drugim občine, 
avtonomne pokrajine ter republike. Na tej podlagi republiški 
zakon o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti (Ur. list 
SRS, št. 35/82 in Ur. RS, št. 9/90) določa v 206. členu katere naloge 
teritorialne obrambe financira Republika Slovenija, v 290. členu 
pa način zagotavljanja sredstev za razvoj nalog splošne ljudske 
obrambe, ki so skupnega pomena za posamezne občine. Med te 
naloge spada tudi organiziranje in pripravljanje teritorialne 
obrambe. 

Premestitev orožja teritorialne obrambe v skladišča JLA, če 
seveda zanemarimo politične posledice, pravno ne spreminja 
statusa teritorialne obrambe. Pobuda Skupščine občine Cerknica, 
da bi se zato ukinilo financiranje teritorialne obrambe, ni mogoče 
sprejeti. S sredstvi, ki jih zagotavljajo občine za teritorialno 
obrambo, pa se financira poleg opremljanja tudi vzdrževanje 
tehničnih in drugih sredstev teritorialne obrambe ter njeno uspo- 
sabljanje in pripravljanje. Izvršni svet pripravlja spremembo 
zakona o ljudski obrambi in družbeni samozaščiti, ki bo predvi- 
doma spremenil tudi dosedanji način financiranja teritorialne 
obrambe, vendar šele po njegovem sprejemu. 

fTAUŠČE 
^VRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE REPUBLIKE 
SLOVENIJE DO POBUDE SKUPŠČINE OBČINE 
nlEc V ZVEZI Z UREJANJEM VOJAŠKE 
Zveznosti 

^upščine občine Žalec so 14. 6. 1990 dali pobudo, da se 
služir16 voiaškega roka uredi tako, da bodo študentje vojaški rok 
S/oJ p° končanem študiju in da naj naborniki iz Republike 

Ii\iri'le slu*'i° vojaški rok na območju svoje republike 
na<!l ®ni svet Skupščine Republike Slovenije je posredoval ®dnje stališče. 

Turi ')0')ud' sta utemeljeni, v letu iS3 P°dla9' pobud in zahtev iz Republike Slovenije, je bil 
št. ggJg89 spremenjen zakon o vojaški obveznosti (Ur. list SFRJ 
študent tal<0, da med dru9'nn omogoča služenje vojaškega roka štv0 'orT1 določenih študijskih smeri (medicina, veterina, strojni- 
Slovenradbeniš,vo' stornato|og'ja. farmacija). Stališče Republike vsi §t, "JLe do predlaganih sprememb zakona je bilo, da bi morali 
p°sleri 'e slu*il' vojaški rok po študiju, saj gre za znane 
Oveiia?',06 sprememb v sistemu vojaške obveznosti, ki so bile 
80). Mp ene 1980 (Zakon o vojaški obveznosti, Ur. list SFRJ, št. 36/ 
dati jn 

vn Posledice teh rešitev je bilo namreč možno napove- 
tudi oh13"'6 smo Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo opozarjali 

Ob c VSeh spremembah omenjenega zakona (1983, 1985) spremembah zakona o vojaški obveznosti 1989, je Repu- 

SPi?PV0R MARKA HERMANA, GENERALNEGA 
Si Ai TARJA SKUPŠČINE REPUBLIKE 
PRcu NIJE' NA POBUDO ZA IZGRADNJO 
gj?ftfiQQA IZ STAVBE ZKS-SDP V STAVBO 
"~^£§ČJNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
sfKa, nTo[e'nik' delegat zbora združenega dela za področje kmetij- 

Že n ®" vrfl, je dal naslednjo delegatsko pobudo: 
Sf<uPšč/n Se'' ie b'la dana delegatska pobuda, naj bi si Zbori bila sool0 Za svoie ločene seje, izmenjavali dvorane. Pobuda je 
pr'krajšan° spreiela' kar pomeni, da se delegati ZZD čutijo 

Pščin 6' ker morai° na skupno sejo in na kosilo v prostore dru9i KaJL ubra,i P°' 6ez ,r' ulice, čeprav stojita stavbi druga ob /e za ma ' "jima je preko dvorišča in kuhinje možen prehod, ki pa 
S tem lud' neprimeren in je zato zaprt. 
Prouči'zvez' dajem sledeči predlog: ^ razmern 31 Se moznost za preureditev tega prehoda, kar bi bilo °ma majhnimi stroški izvedljivo! 

Sevalec 

blika Slovenija na stališče predlagatelja, da zaradi bojne priprav- 
ljenosti JLA ni mogoče v eni fazi uveljaviti služenja vojaškega roka 
za vse študente po študiju (preveliko zmanjševanje mirnodobnega 
sestava ipd.) pač pa le postopoma, predlagala, da se Zvezni izvršni 
svet zadolži, da ob izteku srednjeročnega obdobja pripravi analizo 
uveljavljanja zakonskih sprememb iz 1989 leta ter pripravi predlog 
za služenje vojaškega roka za vse študente po študiju. V Republiki 
Sloveniji ni bilo večjih težav pri dosedanjem uresničevanju lan- 
skoletnih zakonskih sprememb pri služenju vojaškega roka štu- 
dentov. 
■ Skupščina Republike Slovenije pa je v zvezi z obravnavo aktual- 
nih političnih in gospodarskih razmer v Republiki Sloveniji in 
SFRJ 8/3 in 23/3-1990, že vložila v Skupščini SFRJ zahtevo za 
spremembo in dopolnitev zakona o vojaški obveznosti, pri Pred- 
sedstvu SFRJ pa zahtevo za spremembo podzakonskih aktov 
tako, da bi vojaški obvezniki praviloma služili vojaški rok v svoji 
matični republiki. Enako zahtevo so v Skupščini SFRJ vložili 28/5- 
1990 tudi delegati iz Republike Slovenije v Zveznem zboru Skupš- 
čine SFRJ. 

Na podlagi obvestila sekretarja Zveznega zbora skupščine SFRJ 
št AS-1136/1 z dne 7/6-1990 je bil začet postopek obravnave 
predlaganih zakonskih sprememb, ki naj bi bile sprejete po hitrem 
postopku. Zahteva po služenju vojaškega rol^a v matični republiki 
(že za septembrsko napotitev) oziroma na"5. vojaško območje pa 
bo v teh dneh naslovljena tudi na Predsedstvo SFRJ. V fazi 
preučevanja so ukrepi, ki jih bo Izvršni svet predlagal Skupščini 
Republike Slovenije, če zahteva ne bo sprejeta. 

Ivan Dretnik, delegat Zbora združenega dela za področje kmetij- 
stva je na zbore Skupščine Republike Slovenije naslovil pobudo, 
naj se prouči možnost prehoda med zgradbama ZKS-SDP in 
Skupščine Republike Slovenije. V zvezi s to pobudo dajemo 
naslednje pojasnilo: 

O posebnem prehodu, ki naj bi neposredno povezoval obe 
omenjeni zgradbi, smo začeli razmišljati že v začetku letošnjega 
leta. Ker ne gre za povsem enostaven poseg, smo naročili 
ustrezne meritve in izdelavo tehnične dokumentacije. Opravljene 
so bile vse statične in druge meritve in izdelan celoten gradbeni 
projekt. To delo je bilo opravljeno že pred dvema mesecema. 

Na podlagi izdelane gradbene dokumentacije je možno začeti 
z deli takoj (najprimernejši čas je mesec avgust), ko bomo dobili 
ustrezno dovoljenje lastnika zgradbe, to je CK ZKS-SDP in ko 
bodo skupščini zagotovljena ustrezna sredstva. Po predračunu, ki 
ga je pripravilo podjetje Slovenijaceste-Tehnika, bi znašali celotni 
stroški približno 500.000,00 din, kar vsekakor ni majhen znesek. 
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STALIŠČE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE REPUBLIKE 
SLOVENIJE DO POBUDE ZBOROV SKUPŠČINE 
OBČINE LJUBLJANA BEŽIGRAD ZA PROUČITEV 
ZAKONOV, KI DOLOČAJO IMENOVANJE 
PREDSTAVNIKOV DRUŽBENOPOLITIČNIH 
SKUPNOSTI V ORGANE UPRAVLJANJA 
ORGANIZACIJ POSEBNEGA DRUŽBENEGA 
POMENA 

Zbori Skupščine občine Ljubljana Bežigrad so sprejeli pobudo 
Komisije za volitve in imenovanja Skupščine občine Ljubljana 
Bežigrad, da se predlaga proučitev vseh zakonov, ki zavezujejo 
občinske skupščine, da imenujejo svoje predstavnike v organih 
upravljanja organizacij, ki so posebnega družbenega pomena. 
Pobudo utemeljujejo s potrebo po razbremenitvi dnevnih redov 
zborov občinske skupščine, predvsem pa s tem, da z imenova- 
njem niso opredeljene pravice in obveznosti delegiranega pred- 
stavnika družbenopolitične skupnosti, zato so takšna imenovanja 
zgolj formalna in zato nepotrebna 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je sprejel naslednje 
stališče do pobude: 

Na podlagi prvega odstavka 51. člena ustave Republike Slove- 
nije se lahko z zakonom ali odlokom skupščine družbenopolitične 
skupnosti, ki temelji na zakonu, določi, da so določene dejavnosti 
ali zadeve organizacij združenega dela, ki opravljajo družbene 
dejavnosti, posebnega družbenega pomena; s takšnim zakonom 
ali odlokom pa se uredi tudi način uresničevanja posebnega 
družbenega interesa in v skladu z njim način uresničevanja samo- 

upravnih pravic delavcev. Navedena ustavna določba je bila s 
točko amandmaja XIV k ustavi Republike Slovenije dopolnj®11 

s tem, da se uresničevanje posebnega družbenega interesa Pr 

opravljanju dejavnosti ali zadev posebnega družbenega pom®n 

zagotavlja s tem, da se lahko določijo posebni pogoji in na'' 
opravljanja takšnih dejavnosti ali zadev, soodločanje uporab11, 
kov, ustanoviteljev in organov družbenopolitične skupnosti ,e 

uveljavljanje nadzora. , 
Navedene ustavne določbe torej omogočajo družbenopolf|C

a 
nim skupnostim, da z zakoni in na njih temelječimi odloki f 
posameznih področjih, kjer to ocenijo za smotrno ozir^, 
potrebno, zagotovijo soodločanje širše družbe, torej tudi orga"° 
družbenopolitičnih skupnosti. Seveda je stvar zakonodajalca, <>. 
oceni pomembnost posebnega družbenega interesa, ki se ures11 

čuje v posamezni družbeni dejavnosti, na tej podlagi pa se , 
odloči, kako bo zagotovil širši družbeni vpliv na uresničeval" 
tega posebnega družbenega interesa. Zato bo treba ob prip^j 
nove zakonodaje na področju družbenih dejavnosti za vsako 0 

njih ugotoviti, kako najbolj smotrno in racionalno zagotoviti ure 

ničevanje posebnega družbenega interesa (s soodločanj®1^ 
z uveljavitvijo nadzora ali z določitvijo posebnih načinov in po9 
jev opravljanja posamezne dejavnosti). J 

Ob tem je treba pripomniti, da mora obveznosti delegiranj 
predstavnika organa družbenopolitične skupnosti do tega orga^V 
urejati ustrezen akt (statut, poslovnik), prav tako pa njego t 
obveznosti do organa, v katerega je delegiran, ureja interni a 
(statut) te organizacije oziroma skupnosti. .. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije bo pobudo uP0^ 
val ob pripravi sistemske zakonodaje na tem področju, ki mora " 
v skladu z ustavnim zakonom sprejeta do 31/12 1990, predvs® 
glede na izhodišče, da se zagotovi čimbolj racionalno opravlja^ 
družbenih dejavnosti. 

tu^1 

ODGOVOR 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE REPUBLIKE 
SLOVENIJE NA POBUDO DELEGATA FRANCIJA 
FELTRINA, KLUB DELEGATOV ZELENIH 
SLOVENIJE, ZA ZAŠČITO PREBIVALSTVA PRED 
RADIOAKIVNIM NARAVNIM SEVANJEM V HIŠAH 

Odgovor Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije na 
delegatsko vprašanje o zaščiti prebivalstva Slovenije pred radio- 
aktivnim sevanjem v hišah. 

Za izpeljavo študije »Izvajanje sistematičnih meritev radioaktiv- 
nosti bivalnega okolja (Rn 222 in njegovi kratkoživi potomci ter 
sevanje gama v bivalnem okolju Slovenije) za leto 1990 proračun- 
ska sredstva niso zagotovljena. Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije bo zagotovil finančna sredstva za začetek študije 
v okviru rebalansa proračuna za leto 1990, ker gre za novo 
obveznost. 

Vzrok povečane stopnje naravne radioaktivnosti ni samo radon 
in njegovi potomci, temveč tudi vsi naravni radionuklidi, ki se 
pojavljajo zaradi človekove dejavnosti v okolju. Najprej je 
potrebno izdelati program meritev naravne radioaktivnosti po 
posameznih območjih (zemljevid naravne radioaktivnosti) - kar 
pomeni hitrost doze sevanja in koncentracij naravnih radionukli- 
dov za območja s tipično geološko sestavo tal. 

Tak zemljevid bo služil za planiranje dejavnosti v prostoru in 
oceno eventuelnih sevalnih obremenitev kot posledice radioaktiv- 
nih onesnaženj. 

Na podlagi zemljevida naravne radioaktivnosti je potrebno 
izmeriti hitrost izhajanja radona za tipično geološko sestavo tal, ki 
bo dopolnitev programa meritev radona/potomcev v bivalnih pro- 
storih. Ta program, ki zajema okoli 3000 stanovanj v Republiki 
Sloveniji, je priložen. 

Na osnovi obeh programov bo mogoče ugotoviti območje 
s povišano radioaktivnostjo in določiti akcijske nivoje za tehnične 
sanacijske ukrepe, ki so zlasti odvisni od jakosti doz naravnega 
sevanja in hitrosti izhajanja radona ter vrste gradbenega mate- 
riala. 

Izvršni svet si bo prizadeval čimprej pridobiti finančna sredstva 
za izvedbo tega projekta. 

Pri določitvi akcijskih nivojev smo upoštevali priporočila ICRP 
(International Commitee for Radiation Protection) po katerih velja 
za obstoječe stanovanjske objekte akcijski nivo 200 Bq/m3 ravno- 
vesne koncentracije radona, kar pomeni pri normalnem prezrače- 
vanju in raznovesnem faktorju F = 0,5 koncentracija radona 400 
Bq/m3 (za celoletne povprečne koncentracije). Za bodoče stano- 
vanjske objekte je akcijski nivo nižji in sicer 100 Bq/m3 ravnovesne 
koncentracije radona t. j. 200 Bq/m pri ravnovesnim F = 0,5. 

Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo j®, 
poslal predlog Zveznemu sekretariatu za delo, zdravstvo, vPrafj|i 
nja borcev in socialno politiko za normativno ureditev akcij5 

nivojev za ukrepanje. . ^ 
Tehnični sanacijski ukrepi so relativno preprosti in poce"'^ 

z njimi dosežemo učinkovito zmanjšanje koncentracij rad° 
izpod akcijskih nivojev in je potrebna preselitev samo izjemni- 

Pravilnik o največjih mejah kontaminacije človekovega ° ?Je- 
(Ur. I. SFRJ, št. 8/87) določa največje meje kontaminacije grad" 
nega materiala z naravnimi in umetnimi radionuklidi. 

V kolikor se upošteva ta pravilnik in akcijski nivoji ukrepanja L 
bodo določeni) ne bo potrebno sprejemati dodatnih predpis"' 
gradnjo objektov na območjih s povišano naravno radioa* 
nostjo. 

Naslov ekspertize: Rn-222 IN NJEGOVI 
KRATKOŽIVI POTOMCI TER SEVANJE GAMA 
V BIVALNEM OKOLJU SR SLOVENIJE 

Izvajalec ekspertize: INSTITUT »JOŽEF ŠTEFAN"^ 
ZAVOD SR SLOVENIJE ZA VARSTVO PRI DELU, LJUBLJ"' 

Nosilec ekspertize: prof. dr. Peter Stegnar, Institut »J°ŽC 

Štefan«. 
Sodelavci - eksperti: doc. dr. Ivan Kobal, Milko Knzn j 

dipl. ing. (Institut Jožef Štefan), mgr. Miran Kanduč (Za 

SRS za varstvo pri delu). 
Čas trajanja ekspertize: od 1. 1. 1990 do 31. 12. 199 

leta). 

Izhodišče in program ekspertize: 
;K'! 

Na področju zaščite pred ionizirajočimi sevanji je vse večja i j 
posvečena ne samo poklicno izpostavljenim delavcem, te 

tudi obremenitvam, ki jim je zaradi ionizirajočih sevanj izp° y 
Ijeno prebivalstvo (1, 2,). Po najnovejših spoznanjih je Pr,sP. K; 
radona in njegovih kratkoživih potomcev k tej obremenitvi ve m 
50% (3,12) od celotne naravne radioaktivnosti. Radon se poj c,i 
v zraku zaradi izhajanja iz tal kot posledica povišanih končen i j, 
urana in radija v zemeljskih plasteh, kot posledica zgore jP 
fosilnih goriv v termoelektrarnah. V naših domovih izhaja iz 
sten (odvisno od vsebnosti urana in/oziroma radija v grao g(v 
materialih), iz podezemeljskih virov vode, iz kurišč, ipd. K°>i 
tracije radona v življenjskem okolju se povečujejo tudi 1 M 
ponovnega prehoda na ogrevanje s premogom in zaradi " 
toplotne izolacije in tesnenja hiš (ter s tem slabšega pr®z 

vanja). 
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Mnoge države (razvite in tudi nekatere države v razvoju) imajo 
obsežne raziskovalne programe o ugotavljanju radona v življenj- 
skem okolju, predvsem v velikih urbanih središčih, kjer so zaradi 
človekove dejavnosti običajno vsebnosti višje. Posebno pozor- 
nost posvečajo bivalnemu okolju, stanovanjem in individualnim 
^'sam, kjer ljudje preživijo večino svojega življenja. Tako so v ZR 
Nemčiji doslej opravili skoraj 6000 meritev radona v bivalnem 
°kolju (4), v Kanadi leta 1984 več kot 13.000 meritev radona in 
Potomcev (5), v ZDA so v nekaj letih izmerili koncentracije radona 
* več desettisoč stanovanjih in individualnih hišah, z namenom, Qa bi dobili čimbolj reprezentativne podatke za izračun doze 
sevanja in oceno škodljivosti ter na tej osnovi skušali učinovito 
Zaščititi prebivalstvo. Ne glede na nekatere ukrepe, ki so jih te 
orzave sprejele pri t. i. kritičnih koncentracijah radona in potom- 
cev v bivalnem okolju (sem sodijo ukrepi, kot so načrtno prezrače- 
ne stanovanj ob različnih vremenskih pogojih, pa celo preseli- 

tev prebivalcev z najvišjimi koncentracijami radona v druga stano- 
ania), najnovejši podatki ameriške EPA-e (Environmental Protec- 

"on Agency) kažejo, da zaradi vdihavanja radonovih kratkoživih 
Potomcev verjetno umre okoli 40.000 Američanov za pljučnim akom na leto. Podobno je v ZR Nemčiji, kjer ugotavljajo, da so za 
Pf|bližno 10% vseh smrti zaradi pljučnega raka krivi radonovi Kratkoživi potomci v bivalnem okolju. 
lqR ' nas tak0 obširnih programov nimamo, vendar smo od leta 9B5 naprej v nekaj 100 stanovanjih in individualnih hišah, pred- 
sem v Ljubljani, Titovem Velenju, okolici Krškega ter Žirovskega 
/ha in na Pohorju, večkrat izmerili koncentracije radona v zraku 
er dozo sevanja gama. Rezultati so nihali od 10 pa do nekaj 100 
9 radona v prostorninskem metru zraka, odvisno od gradbenega 
ateriala, letnega časa, zaprtosti oziroma prezračevanja prosto- 
*'ter še nekaterih drugih parametrov (6,7). Kar v precej stanova- 

gl'n so bile koncentracije radona v zraku večje od vrednosti 400 
. Pri takih koncentracijah je efektivna ekvivalentna doza za 

|i?sameznika okoli 20 mSv na leto (3), to pa pomeni, da statično 
vih i? pr'^akujemo 1 dodaten primer pljučnega raka zaradi rado- 
D "atkoživih potomcev na vsakih 5000 prebivalcev, ki bi živeli M 'takih koncentracijah radona v bivalnem okolju, 
vih ro9ram ekspertize o problematiki radona in njegovih kratkoži- k n Potomcev ter sevanja gama v bivalnem okolju SR Slovenije naj 
vk|PI*dVidoma tra'al ,ri leta in bi za'el oko'' 3000 stanovani in hiš, 
q|Jrt s šolami 'n vrtcii v tipičnih področjih v naši republiki, 
zar na 9e0'°š^0 sestavo tal ter materiale, iz katerih so ti objekti 
t(Jd

a'en'- Na izbranih lokacijah bomo merili koncentracije radona 
nih'V "et1, 2 namenom ugotoviti korelacijo s koncentracijo v bival- 
raI

ako bi bili leti 1990 in 91 namenjeni predvsem meritvam 
ok°

na in njegovih kratkoživih potomcev v omenjenem bivalnem 
jjjv tretje leto pa vrednotenju rezultatov, izračunu doz ter 

I? avi predlogov za akcijske ravni in korekcijske ukrepe. 
dn7°ntinu'rano 'n istočasno z radonom bomo merili tudi hitrost y sevanja gama. 
rad a'nem okolju z visokimi povprečnimi koncentracijami i ona bomo ob različnih vremenskih pogojih (npr. temperaturni 
kon sPremembah zračnega tlaka, vetru, ipd.) izmerili trenutne preP

en,racije radona in njegovih kratkoživih potomcev ter pov- 
fiih 9radientne koncentracije v različnih prostorih (n. pr. dnev- pSobah, spalnicah, kuhinjah) stanovanj in hiš. 
d0D

Q9ram bo fleksibilen in ga bo potrebno spreminjati oziroma 
Poinjevati glede na sprotne rezultate analiz. 

Ana|i*ni postopki: 

cij^S"^na metoda za kontinuirane povprečne meritve koncentra- 
alfa □ • v bivalnem okolju je uporaba pasivnih detektorjev sledi 
najr^an' 6emer naj bi detektorje v enem stanovanju izpostavili 
v sveti1' la 6 mesecev- To metodo uporablja večina laboratorijev 
razvili , h' se ukvaria z omenjeno problematiko (8), in smo jo 
Povišaivl?'i pri nas '9'' Kot indika,orsko metodo za ugotavljanje 
''"rov u koncentracij radona bomo uporabljali metodo oglenih povezavi z visokoločljivostno spektrometrijo gama (meri- 

fTAUŠČE 
Si ow NEGA SVETA SKUPŠČINE REPUBLIKE 
PPd6EN|JE 00 POBUDE DELEGATA DEJANA 

^nTr0SVV
EoVZVEZI Z VINOGRADNIŠTVOM IN 

*ot"P°r*°lia. SKZ 47. volilna enota, je dal naslednjo delegat- ^ vodudo: 
PovMrepr'^an sem> da je v teh prostorih bilo veliko premalo 
tek, d_ane9a o vinogradništvu in vinarstvu. Saj to pove tudi poda- le bilo v Sloveniji pred I. svetovno vojno 52.000 ha vinogra- 

de dvo ali tridnevnih povprečnih koncentracij Rn-222), trenutne 
koncentracije radona pa bomo merili z alfa scintilacijskimi celi- 
cami (10) s predhodnim koncentriranjem iz večjega volumna 
vzorca zraka (11). Koncentracije radonovih kratkoživih potomcev 
bomo ugotavljali s spektrometrijo alfa istočasno z meritvami Rn- 
222, za določitev ravnotežnega faktorja med radonom in potomci. 

Hitrost doze gama sevanja v bivalnem okolju bomo merili isto- 
časno z meritvami radona, in sicer so termoluminiscentnimi dozi- 
metri, ozroma, če bo potrebno, s prenosniki merilniki sevanja. 

Namen ekspertize: 
Glede na to, da je izdelava ekspertize o radonu in njegovih 

kratkoživih potomcih ter sevanju gama v bivalnem okolju SR 
Slovenije vezana na triletno raziskovalne obdobje, pričakujemo, 
da bomo v tem času dobili: 

- pregled koncentracij radona in njegovih kratkoživih potom- 
cev v bivalnem okolju naše republike, kar bo vodilo za: 

- izračun sevalnih obremenitev prebivalstva in osnova za: 
- izdelavo predlogov o akcijskih nivojih ukrepanja za obsto- 

ječe stanovanjske objekte na različnih območjih Slovenije, 
vključno s specifičnimi tehničnimi sanacijskimi ukrepi. 

Ekspertiza bo tudi osnova za izdelavo predloga o zgornji meji 
koncentracij radona za bodoče gradnje v naši republiki in osnova 
za dopolnitev pravilnika o največjih mejah radioaktivne kontami- 
nacije človekovega okolja (Ur. list SFRJ, 8/87). 

Ekspertiza naj bi dala tudi smernice za izdelavo epidemiološke 
študije (če bo ta potrebna) o izpostavljenosti prebivalstva narav- 
nim virom ionizirajočih sevanj v bivalnem okolju in navodila za 
sprejem ukrepov, ki bodo sevalno obremenitev ljudi zmanjšali na 
najmanjšo možno mero. 
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Finančna sredstva: 
Ocenjujemo, da so minimalna finančna sredstva, ki so potrebna za 

izvedbo ekspertize v letu 1990, 4 ljudje/let, kar pomeni 1,120.000 din 
(160.000 DEM) za 1 človek/leto oziroma skupaj 4,400.000 din (640.000 
DEM) na leto. V oceno stroškov seveda niso vključeni samo 4 eksperti, 
odgovorni za izdelavo ekspertize, temveč tudi njihovi raziskovalci in 
tehnični sodelavci, ki bodo izvajali meritve radona in njegovih kratkoži- 
vih potomcev v bivalnem okolju. 

dov po II. svetovvni vojni še 25.000 ha vinogradov danes pa 
približno 17.000 ha vinogradov. 

Poleg tega pa se danes ne dobi na našem tržišču nobenega 
stroja, priključkov ali opreme, ki so namenjeni vinogradništvu ali 
vinarstvu. 

Zato predlagam, da se prouči katerih strojev, priključkov ali 
opreme primanjkuje pri nas in se za te stroje dovoli uvoz. Carinske 
dajatve, pa naj bi se zmanjšale ali celo ukinile. 

2. Ker prihajam iz Goriških Brd, se bom s podatki dotaknil tega 
kraja. Rad bi namreč pojasnil, da smo vinogradniki preveč obre- 
menjeni s premijo za zavarovanje pridelkov pred točo. Premija 
znaša za letošnje leto 18% neto dohodka. Ker takšne premije 
skoraj nihče ne zmore, predlagam regresiranje premije. 
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3. Zaščitna znamka slovenskih vin je namenjena vinu, ki je bilo 
pridelano na slovenskih tleh. Ugotavlja pa se, da nosijo to značko 
tudi druga vina. Ker menim, da bi z kontrolo uspeli zelo malo ali 
nič, predlagam, da smejo uporabljati to znamko samo proizvodne 
kleti (seveda tudi privatno). 

3. Na našem tržišču pa je precej pogosto sračati vina z zelo 
dvomljivim poreklom ali ponarejena vina. Ker taka vina predstav- 
ljajo nam vinarjem zelo hud problem, saj vino iz grozdja ne more 
nihče tako poceni prodati, kot že prej omenjeno vino. Potrošnik je 
pa še bolj zaveden, saj pije vse kaj drugega kot vino. 

Zato zahtevam, da ustrezni minister nemudoma sproži potrebne 
ukrepe, ki naj bi zaščitili potrošnika in prizvajalca. 

5. Ugotavljam, da smo Slovenci dokaj dobri porabniki vina, pa 
kljub temu imamo kulturo pitja vina pri nas na zelo nizki ravni; 
pogosto se sliši za šankom dva deci belega ali dva deci črnega. Le 
redko kdaj kdo sprašuje po vinu določene sorte ali določenega 
pridelovalca. 

Obračam se na sredstva javnega obveščanja, da storijo nekaj, 
kar bi pripomoglo k zvišanju kulture pitja vina. 

1. Zaradi stagnacije in nazadovanja vinogradniško-vinarske pri- 
delave v Sloveniji so bila v preteklih letih zagotovljena sredstva za 
vlaganja v to pridelavo. Sredstva so bila zagotovljena za nepo- 
vratna vlaganja v sredstvih za urejanje zemljišč (90% sofinancira- 
nje priprave zemljišč za vinograd) in v zadnjih dveh letih za 
regresiranje 50% vrednosti cepljenk iz republiških sredstev za 
pospeševanje tržne pridelave hrane. 

Problematiko vinogradništva in vinarstva je Republiški komite 
za kmetijstvo in gozdarstvo in prehrano obravnaval na 27. seji, ki 
je bila 23. 4. 1990, in med drugim v programu pospeševanja 
razvoja vinogradništva sprejel tudi določene usmeritve, ki jih bo 
upošteval tudi sedanji Republiški sekretariat za kmetijstvo, goz- 
darstvo in prehrano. 

Za spodbujanje obnove vinogradov v družbenem in zasebnem 
kmetijstvu na absoutnih legah bo v okviru sredstev za urejanje 
kmetijskih zemljišč in sredstev za pospeševanje pridelave hrane 
v prihodnjem obdobju povečan obseg nepovratnih sredstev za 
obnovo vinogradov. Predvidoma bo to 50% realne vrednosti za 
cepljenke, 50% realne vrednosti materiala za oporo in 90% realne 
vrednosti za pripravo zemljišč. Ker ležijo vinogradi tudi na manj 
razvitih območjih, bodo morala biti v razvoj vključena tudi sred- 
stva za pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja in sred- 
stva za prestrukturiranje gospodarstva. 

Trsničarstvo se bo organiziralo v strokovnih centrih. S tem naj 
bi bil zagotovljen tudi strokovni premik v pridelavi kakovostnih 
trsnih cepljenk na podlagi listne selekcije in ob upoštevanju 
zahtev domačega in tujega trga. V pridelavo cepljenk je treba 
vključiti tudi kmete. Tudi v prihodnje bomo skušali zagotoviti del 
nepovratnih sredstev za razvoj trsničarstva in obnovo matičnja- 
kov, ki so za pridelavo kakovostnih cepljenk nujno potrebni. Za 
usklajeno delo pri selekciji in introdukciji vinske trte bo tudi 
v bodoče skrbel Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano. Poskrbel bo za organizirano selekcijsko službo v jav- 
nih zavodih. 

Sredstva za pospeševanje pridelave hrane se bodo v vinograd- 
ništvu namenjala izključno za spodbujanje večje pridelave in za 
vzpostavitev selekcijskih centrov, nikakor pa ne za vzdrževanje 
enostavne reprodukcije. K urejevanju razvojnih programov vino- 
gradništva in vinarstva je zato treba pritegniti tudi tite, ki so 
zainteresirani za prodajo našega vina (izvozne organizacije, tudi 
partnerji). Pri vinogradniških kmetijah pa je treba proučiti tudi 
možnost za razvoj dopolnilnih dejavnosti, ki povečajo dohode 
kmetije. V ta namen je treba v srednjeročnem planu Slovenije za 
obdobje 1991-1995 opredeliti obseg nujne obnove vinogradov 
ter z letnimi plani uskladiti dinamiko obnove z razpoložljivimi 
sredstvi in možnostjo oskrbe s kakovostnimi cepljenkami. 

STALIŠČE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 
DO POBUDE DELEGATKE ANKE OSTERMAN, 
DELEGATKE ZBORA ZDRUŽENEGA DELA 
SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE V ZVEZI 
Z ODLAGALIŠČI RADIOAKTIVNIH ODPADKOV 
V SLOVENIJI 

Predsedstvo Skupščine občine Ptuj je 27/6-1990 razpravljalo 
o informacijah iz oddaje Žarišče dne 26/6-1990 in o preteklih 
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Na slovenskem trgu primanjkuje posebnih strojev za vinograd' 
ništvo, predvsem posebnih ožjih traktorjev in ustreznih prikljuc- 

kov, vinogradniških kultivatorjev, odmičnih plugov in frez, stroje" 
za poletna dela (rez mladik). Navedena mehanizacija je nujna z' 
sodobno vinogradništvo. Uvoz nekaterih strojev, predvsem trak' 
torjev, je še vedno na sistemu kontingentov, čeprav je IS Skup'" 
čine Republike Slovenije večkrat zahteval, da se uvoz potrebn6 

mehanizacije sprosti tako za uvozna podjetja kot tudi za fizičn® 
osebe. Ta predlog bo republiški izvršni svet ponovno poslal Zve2' 
nemu izvršnemu svetu. 

2. V februarju 1990 je Izvršni svet Skupščine Republike Slove_ 
nije predlagal Skupščini Republike Slovenije v sprejem zak£>n 

o prenehanju veljavnosti zakona o sistemu obrambe pred to<5°- 
Tega zakona Skupščina ni uvrstila na dnevni red, ker se ni str'' 
njala s strokovnimi argumenti za ukinitev raketne obrambe Pre° 
točo. Tako je v Sloveniji še vedno organizirana in deluje raketn' 
obramba pred točo, ki jo ureja zakon o sistemu obrambe p<e° 
točo (Uradni list SRS, št. 33/79). Za obrambo pred točo, predvse^ 
za nakup raket, je v republiškem programu za pospeševan) 
pridelave hrane za leto 1990 namenjenih 9,440.000 din (Uradni li? 
RS, št 13/90). Razložljiva sredstva programa za pospeševali 
pridelave hrane so omejena, zato ni pričakovati hkratnega fina<^ 
ranja raketne obrambe pred točo in regresiranja zavaroval"1 

premij za zavarovanje pred točo. Ob pripravi programa pospese* 
vanja pridelave hrane za leto 1990, zakona o proračunu Republik 
Slovenije za leto 1990 in predloga zakona o prenehanju veljavn^ 
sti zakona o sistemu obrambe pred točo je Izvršni svet Skupščin 
Republike Slovenije poudaril, da bodo sredstva za zavarovanj 
kmetijske proizvodnje v programu pospeševanja pridelave hran^ 
namenjena za regresiranje zavarovalnih premij za zavarovani 
pred točo, če bo raketna obramba pred točo ukinjena, sicer P 
bodo ta sredstva namenjena za obrambo, predvsem za nak^P 
raket. , 

3. in 4. Zaščitna znamka slovenskih vin je zaščitna blago*'' 
znamka tistih, ki se včlanijo v Poslovno skupnost za vinogradn^ 
štvo in vinarstvo Slovenije in spoštujejo pogoje, predpisane 
pridobitev te znamke. Poslovna skupnost dodeljuje to značko P 
merilih, predpisanih z notranjimi akti te skupnosti, in jo >u 

samostojno nadzira. jf) 
Za uradno oceno vin, pridobitev odločbe o ocenitvi v'na

Ri< 
dodelitev naziva kakovosti ter geografskega vina je predsednik H 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi zakona o vinu 
o drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list SRS, št. 16/74 

29/86) pooblastilo tri laboratorije, ki povzročujejo, analizirajo 
senzorično ocenijo vina. Njihovo delo in druge pogoje, ki jih m° 
izpolnjevati vino v prometu, nadzira občinska tržna inšpekcH 
Kakovost vina v Sloveniji nadzirajo tržni in kmetijski inšpektorr 
V razvitih vinogradniško-vinarskih državah imajo specializira11 

vinarsko inšpekcijo. 
Specializirano vinarsko inšpekcio bo treba organizirati ,u 

v Republiki Sloveniji. Ta predlog je že pripravljen in bo vkljuc 

v gradivo o reorganizaciji inšpekcijskih služb (e 
5 Na poziv sredstev javnega obveščanja k dvigu vinske kuMU

0- 
izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ne more dati odg. 
vora. Dejstvo pa je, da je bilo v zadnjem obdobju kar nekaj 
o vinu, potrošnji vina, postrežbi vina in o vinogradništvu. Oddal 
so bile tako za odrasle kot za mladino. 

Ob pregledu porabe vina po kakovosti lahko ugotovimo 
Slovenec, ki popije 45 I vina na leto, spije izredno malo vina v®', 
kakovostnih razredov (20% kakovostnega in 4% vrhunskega vin 
Problem najbrž ni samo v kulturi, temveč tudi v izredno viso 
cenah vina, ki so v Sloveniji višje kot za vina enake kakovosti tu| 
proizvajalcev na evropskem trgu. Dokler bo zaradi nizkih °se n0 
dohodkov, brezposelnosti in visokih cen drugih, za življenje nui j 
potrebnih živil ter drugega blaga padla kupna moč prebivalstva ^ 
pričakovati, da bi izboljšali visoko kulturo in dosegli, da bi Pre 

valci pili vina boljše kakovosti. 

aktivnostih organov občine Ptuj pri iskanju rešitev za odlagali 
radioaktivnih odpadkov v Sloveniji. 

Sprejeli smo naslednja 
STALIŠČA IN SKLEPE: 

1. Predsedstvo Skupščine občine Ptuj je bilo seznanjeno 
soglaša z dosedaj sprejetimi sklepi Skupščine in Izvršnega sv 
v zvezi z aktivnostmi pri iskanju rešitev za odlagališče radioaK 
nih odpadkov v Sloveniji in jih je potrebno uresničevati (Uj 

2. Sodelovanje strokovnih in upravnih organov občine " ^ 
z ustreznimi ustanovami in organi na ravni Republike Slovenije^ 
zadevajo navedeno problematiko so mogoči le ob vsakokra 
odločitvi Izvršnega sveta SO Ptuj. |fl0 

3. Odločno odklanjamo kakršnokoli materialno ali simbo 

poročevalk 



aPt°
rab° Prostora ali imena ..Haloze« za namen odlagališča radio- ^Ktivnih odpadkov v občini Ptuj. 

»Hai ^ddaia Žarišče je bila zlorabljena za posredovanje imena naioze kot potencialnega odlagališča odpadkov, kar ima lahko 
"igoročno negativne učinke za razvoj tega področja 

p£S'užbe Oz. upravni organi občine Ptuj naj proučijo metode in M°stopke za zaščito imena »Haloze«. 
Sln,!ališča in skleP' so bili Posredovani v Skupščini Republike 0venije kot delegatska pobuda. 

6 Stališča in sklepe Predsedstva Skupščine občine Ptuj z dne 27. 
• '990 je možno povzeti kot odklanjanje idej, organizacijskih ali 

tehničnih rešitev v zvezi s pripravami za odlagališče nizko in 
srednje radioaktivnih odpadkov, ki bi bile na kakršen koli način 
povezane s področjem Haloz. Omenjena stališča in sklepi so 
dovolj jasni, vendar je treba poudariti naslednje: 

Pogoj za uveljavljanje ustrezne politike varstva okolja je dobro 
poznavanje stanja v okolju in prostoru. To pa je možno doseči 
samo s celovitimi analizami vsega prostora in elementov okolja. 
Pomanjkljivi podatki in s tem pomanjkljive primerjave imajo lahko 
le negativne posledice tako za reševanje problemov celote kot 
njenih manjkajočih delov. Iz analize prostora okolja je torej zaradi 
objektivnosti presoje nemogoče v naprej izločati določena 
področja Slovenije. 

?m<PL0ŠKI ZAV0D LJUBLJANA NSTITUT za geologijo, geotehniko 
ln geofiziko 

(P? *vezi z izjavami g. dr. Buserja v Delu dne 04. 04. 1990 
v ,e°volilno ozračje in Zeleni) in na avstrijski TV sredi maja 1990, 
iz e/em trc*'' da je ob JE velik prelom, ki je bil zavestno izbrisan a°kumentacije, dajemo naslednja pojasnila: 
q~ geološke raziskave za JE Krško so izvajali strokovnjaki 

zavoda Ljubljana in Inštituta za geološka istraživanja 

l~ geološko je bilo kartirano področje s polmerom 70 km okrog 
fotn6 m ^0t dopolnitev je bila opravljena v enakem obsegu °9eološka študija neotektonskih karakteristik 
Ool.y preiskave je bilo vključeno tudi raziskovalno vrtanje in y °'izikalne meritve. 
gen1v*ftek raziskav je podan v »Povzetku poročil o preliminarnih 
dr n raziskavah lokacije za JE Krško«, ki ga je izdelal prof. 
Po}*■ Kuščer s sodelavci (GZL, december 1973). Iz navedenega 

°cila povzemamo: 
skor lol<ac'ia leži na obrobju Krškega bazena, ki se razteza 
škp a/ l<m v smer' WSW-ENE in leži prečno na starejše geolo- strukture 
m ~ celoten bazen je široka udorina, ki je razkosana s številnimi 

nisimi prelomi 
aj yn9.lavn' prelomi so: 
bj j , 171 severno od lokacije v smeri E-W 
Prein vzhodno od Krškega ter severno in južno od 
krr, m Poteka v smeri N-S in ga lahko sledimo na dol 

Brežic. Ta 
dolžini cca 15 

c) 4q , 
kotfj Kni od Krškega na skrajnem jugozahodnem delu Krške 

® prečno na njo. Ta prelom spada k velikim prelomom 
Teknih Alp 

niSo 
nska aktivnost se izraža s potresi, vendar v Krški kotlini po "9°f°W/ene nikakršne deformacije površja, tako da žarišča 

Žozjr n' mogoče pripisati kateremu od prelomov v kotlini, 
nem i"" na tektoniko je lokacija JE Krško primerna, ker v recent- 

p0 ?u n' bilo opaziti nobenih površinskih deformacij. 
giecj 'zkopu so bile gradbene jame tudi podrobno geološko pre- 
aQk»° Pri tem ni bila ugotovljena v tleh nobena razpoka, kar 
6,0^°. da so objekti na nerazpokanem oziroma homogenem 

Dosa^f"'tud' rnoramo, da je geologija zelo široka veda in da je s,'ok„n'k tohko strokovnjak le za njen manšji del. G. Buser je 0nalnp
V"'a« za regionalno geologijo in ne za tektoniko. Pri regi- 

z nada/" kar,'ranju se razpoke pretežno rišejo kot prelomi in šele 
*ahtev l'rn' raziskavami se naredi selekcija. Zelo pomembno in ža jP n° delo je tudi razdelitev prelomov na aktivne in neaktivne. 
«<• Krško •» — •-   -*—■ •  njimi so vsa ta dela opravili priznani strokovnjaki in med 
da ob?ni''° 9 Buserja. Ni nam znano od kod ima danes pogum, 

°zuje takratnega direktorja, ki je že veliko let mrtev. Prav 

^PRašanja delegacij in delegatov 

tako ne razumemo zakaj svojih obtožb, če so resnične, ni povedal, 
prej. Dejstvo pa je tudi, da nobeden resen raziskovalec ne bi' 
izpustil preloma, ki ga je odkril, samo zato, ker mu je tako naročil 
direktor. 

V geološki študiji, ki jo je izdelal GZL v letu 1972 ni bil črtan 
noben ugotovljen prelom in nobena ugotovljena razpoka. 

Tektonska ocena lokacije JE Krško je bila ponovno izdelana 
v letu 1983 in recenzirana od dr. Borisa Si koška iz Seizmološkega 
zavoda Srbije. Rezultati so bili identični študiji iz leta 1972. Vsa 
dokumentacija se nahaja v JE Krško. 

Študijo o seizmotektoniki za lokacijo JE Krško je neodvisno od 
predhodnih študij izdelal Inštitut za zemljotresno inženirstvo 
i inženjirsku seizmologijo Univerziteta »KIRIL I METODIJ« Skopje 
(IZIS), ki je najkompetentnejša organizacija na tem področju 
v Jugoslaviji. Ugotovitvi te študije so bile sprejete v končnem 
varnostnem poročilu, ki je bila osnova za potrditev lokacije JE 
Krško 

Nuklearna elektrarna Krško je iz seizmotektonskega vidika 
varna, ker je zgrajena sredi tektonskega bloka, v katerem ni 
razpok in prelomov. To sta potrdili obe navedeni študiji, ki sta bili 
izdelani po dveh različnih metodah, ki sta jih izdelali dve neod- 
visni inštituciji. 

STALIŠČE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 
DO DELEGATSKE POBUDE PROF. DR. STANKA 
BUSERJA ZA USTANOVITEV STROKOVNE 
KOMISIJE, KI NAJ PONOVNO STROKOVNO 
OCENI SEIZMOTEKTONSKE IN SEIZMIČNE 
PARAMETRE NA OBMOČJU NUKLEARNE 
ELEKTRARNE KRŠKO 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, Republiški sekreta- 
riat za energetiko oziroma Republiška uprava za jedrsko varnost 
sta na osnovi prejšnjih javnih pobud v zvezi s seizmičnostjo 
pričela z zbiranjem podatkov. Prejeli smo odgovor Geološkega 
zavoda Ljubljana, ki pa vsak sum o možnih nepravilnostih od- 
klanja. 

Vprašanja so bila poslana Inštitutu za potresno inženirstvo in 
inženirsko seizmologijo Univerz Ciril in Metod Skopje in Seizmo- 
loškemu zavodu Republike Slovenije v Ljubljani. Ti ustanovi na 
postavljena vprašanja še nista odgovorili. 

Ker Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ni uspel prido- 
biti dokazil, ki bi potrjevala sum u nepravilni določitvi seizmotek- 
tonskih in seizmičnih parametrov na območju Nuklearne elek- 
trarne Krško, ne vidi potrebe po ustanovitvi posebne strokovne 
komisije. 

PlaJ0|realni tečaj dinaria in zavlačevanje c" v izvozno-uvoznih poslih 
N© 

v|ačevai?' ,eča) dinarja In za- 
"v°*nih PlaC" v izvozno- » nih Poslih 

konkretno ukrenil, da se prepre- 
či zlom izvoznega gospodarstva 

k e|eoa» zaradi nerealnega tečaja dinar- 
Ae ReDnKru0ra občin SkuPš"- ia 'n zavlačevanja plačil v Izvoz- 
, n,(>n e Sl0ven||e Ervin- no-uvoznih poslih, In kakšni so 

arzbartl ie postavil 
' 1 kai bo Izvršni svet 

POf°<Wa/, 

konkretni roki za izvedbo teh 
ukrepov. 

Na navedeno vprašanje daje 
Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije naslednji odgovor: 

1. Po ocenah Narodne banke 
Slovenije - Analitsko raziskoval- 
nega centra je že decembra leta 
1989 ob vezavi dinarja na nem- 
ško marko v razmerju 7: 1 realni 
efektivni tečaj zaostajal za 12,3% 
točke. Po njihovi oceni se je pre- 
cenjenost dinarja nadaljevala tu- 

ec 

di v letošnjem letu. Precenjeno- 
sti dinarja konec lanskega leta in 
v letošnjem letu pa ni bilo mogo- 
če v celoti odpraviti z zmanjša- 
njem (v marcu) necarinskih 
uvoznih dajatev za ves uvoz 
z 21% nominalno na 16% niti 
z zmanjšanjem teh dajatev za 
uvoz repromateriala, namenje- 
nega proizvodnji za izvoz, s 7% 
na 1%. 
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Konec meseca junija je bil te- 
čaj dinarja precenjen za približ- 
no 68% po metodologiji Narodne 
banke Jugoslavije, ki upošteva 
rast drobno prodajnih cen Zvez- 
nega zavoda za statistiko. Po 
metodologiji, ki pa upošteva 
spremljanje drobno prodajnih 
cen Zveznega izvršnega sveta pa 
je precenjenost tečaja dinarja 
skoraj 27%. Zvezni zavod za sta- 
tistiko upošteva pri svoji meto- 
dologiji gibanje cen v 53 jugoslo- 
vanskih mestih, medtem ko 
Zvezni izvršni svet upošteva le 
8 jugoslovanskih mest (glavna 
mesta). Do tako velikega odsto- 
panja v izračunu prihaja zato, ker 
je bil porast cen januarja 1990 po 
podatkih Zveznega zavoda za 
statistiko 41,5%, po podatkih 
Zveznega izvršnega sveta pa 
17,3%; nadalje v februarju po po- 
datkih Zveznega zavoda za stati- 
stiko 13,6%, po podatkih ZIS 
8,4%; v marcu po podtkih Zvez- 
nega zavoda za statistiko 5,2%; 
po podatkih ZIS 2,4%; v nasled- 
njih mesecih so te stopnje v pov- 
prečju izenačene. 

Pri oceni konkurenčnosti ni 
dovolj primerjati le nesorazmerja 
v cenah, ampak tudi nesoraz- 
merja v stroških financiranja. 
V kumulativi petih mesecev le- 
tošnjega leta so bili realni stroški 
financiranja izvoza za 33,9% višji 
od financiranja proizvodnje za 
prodajo na domačem trgu. Zato 
ne preseneča, da so mnoga po- 
djetja, sicer ne samo izvozna, 
iskala rešitev za zmanjšanje stro- 
škov financiranja v kratkoroč- 
nem zadolževanju v tujini, kjer so 
obrestne mere bistveno nižje, 
v obliki komercialnih kreditov in 
avansov na prihodnji izvoz. 

Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije nima možnosti za 
neposredni vpliv na oblikovanje 
tečaja dinarja, zato pa je že več- 
krat opozoril pristojne zvezne or- 
gane na nujnost zagotovitve do- 
hodkovne motiviranosti gospo- 
darstva za povečanje izvoza bla- 
ga in prihodkov od storitev, saj 
se zaveda pomena izvoza kot 
razvojne kategorije. Prav tako je 
ponovno v mnenju, ki ga je pri- 
pravil o osnutku odloka o skupni 
devizni politiki in projekciji pla- 
čilne bilance Jugoslavije za leto 
1990 (julija letos) predlagal Zvez- 
nemu izvršnemu svetu, da pri- 
pravi seznam vseh konkretnih 
ukrepov, ki jih ob zamrznjenem 

tečaju namerava sprejeti za 
spodbujanje izvoza in ki bodo 
usklajeni s pravili GATT-a ter 
pravom Evropske skupnosti. 
Hkrati smo predlagali, da se reši- 
tve na tem področju iščejo 
v smeri oprostitev pri notranjih 
dajatvah (uvoznih dajatvah, dav- 
kih) ter v beneficiranju obrestnih 
mer za kredite za izvoz ali za 
pripravo izvoza, po pogojih, ki 
veljajo za kredite JUBMES-a, ozi- 
roma po pogojih, ki veljajo v tuji- 
ni za kratkoročne kredite. 

Navedene usmeritve naj bi de- 
legacij Skupščine Republike Slo- 
venije v Zboru republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ uveljavljala 
in Skupščini Republike Slovenije 
po usklajevanju po potrebi poro- 
čala. 

2. Obveznosti izplačevanja di- 
narjev pri realizaciji izvoznih po- 
slov oz. plačilih v tujino ureja za- 
kon o deviznem poslovanju. Ta- 
ko je v 44. a členu navedenega 
zakona določeno, da se dinarska 
protivrednost izvoza blaga in 
storitev izplača v dveh dneh po 
dnevu izterjave podjetju ali drugi 
pravni osebi, katere blago je bilo 
izvoženo oz. katere storitev je bi- 
la opravljena, če s pogodbo med 
izvoznikom in osebo, katere bla- 
go je bilo izvoženo oz. katere 
storitev je bila opravljena, ni dru- 
gače določeno. Pri izplačilu velja 
nakupni tečaj na dan izplačila. 

Poslovne banke tekoče oprav- 
ljajo plačila v tujino. Po 46. a čle- 
nu zakona o deviznem poslova- 
nju banka, pooblaščena za posle 
s tujino, opravlja plačilo do tuji- 
ne po nalogu podjetja in druge 
osebe, ki mora vplačati dinarsko 
protivrednost deviz po prodaj- 
nem tečaju, ki velja na dan, ko se 
izpolnjuje nalog nasproti tujini. 

Tekoče izplačevanje dinarjev 
izvoznikom je odvisno od dinar- 
ske likvidnosti bank. Po informa- 
cijah predstavnikov Ljubljanske 
banke d. d. Ljubljana ter A banke 
Ljubljana se v Sloveniji izplačila 
dinarjev na podlagi realiziranega 
deviznega priliva kot tudi plačila 
v tujino na podlagi položene di- 
narske protivrednosti, tekoče iz- 
vršujejo, brez zavlačevanja. 

Glede na to predlagamo dele- 
gatu, da ob konkretnem proble- 
mu pri zavlačevanju plačil v iz- 
vozno-uvoznih poslih uveljavlja 
določila zakona o deviznem po- 
slovanju ter zahteva njihovo do- 
sledno izvajanje oz. ustrezne 
obresti ob zamudi pri izplačilu. 

- Kaj bo ukrenila Republika 
Slovenija za vojaške invalide in druge 
prizadete v Sloveniji v zvezi z novim 
zveznim predpisom o zmanjšanju 
obsega pravic? 

Ahčan Nevenka, delegatka 
zbora združenega dela Skupšči- 
ne Republike Slovenije je po- 
stavila naslednje delegatsko 
vprašanje; 

Po objavljenih informacijah 
se bodo s 1. 8. 1990 mesečni 
prejemki vojaških invalidov in 

nadomestila za družine padlih 
borcev zmanjšali za 18,2 odstot- 
ka oz. za 18,7 odstotkov še ne- 
kateri dodatki po zveznih pred- 
pisih. 

To pomeni za vojaške invali- 
de in druge prizadete v Sloveniji 
znižanje prejemkov v času, ko 

se redne pokojnine z uskladitvi- 
jo povečujejo za 3 odstotke. 

Hkrati pa znižanje prejemkov 
za vojaške invalide avtomatično 
pomeni znižanje prejemkov za 
civilne invalide vojne v Sloveni- 
ji, ker se po republiškem zakonu 
njihovi prejemki izračunavajo 
v procentualni odvisnosti od 
prejemkov vojaških invalidov in 
so že tako za približno polovico 
manjši. 
Sprašujem: 

Kaj bo ukrenila republika Slo- 
venija za vojaške invalide in 
druge s tem zveznim predpisom 
prizadete v Sloveniji? 
in predlagam: 
da se osnova za izračun pre- 
jemkov civilnim invalidom voj- 
ne, ki imajo zagotovljeno var- 
stvo po republiškem zakonu, ne 
upošteva zveznega znižanja. 

Republiški sekretariat za bor- 
ce in vojaške invalide Republike 
Slovenije je posredoval naslednji 
odgovor: 

Zvezni zbor Skupščine SFRJ je 
Skupščini Republike Slovenije 
predložil v sprejem po hitrem po- 
stopku predloge za izdajo zako- 
nov o spremembah in dopolni- 
tvah nekaterih zveznih zakonov 
s področja borčevsko invalidske- 
ga varstva. Med njimi so tudi 
spremembe in dopolnitve zako- 
na o temeljnih pravicah vojaških 
invalidov in družin padlih bor- 
cev, katerega sprejem bo imel 
negativne učinke na invalidske 
prejemke vojaških invalidov in 
civilnih invalidov vojne v Sloveni- 
ji. Sistem varstva civilnih invali- 
dov vojne v republiškem zakonu 
je namreč opredeljen tako, da se 
njihove pravice večinoma od- 
merjajo v odstotku od pravic vo- 
jaških invalidov po zveznih pred- 
pisih (npr. civilna invalidnina se 
odmerja v 50% od enake skupine 
invalidnine vojaških invalidov, 
dodatek za postrežbo in tujo po- 
moč se odmerja v 85% od dodat- 
ka ustrezne stopnje po zveznih 
predpisih). Sprejem teh zveznih 
zakonov je predviden na zaseda- 
nju Zveznega zbora Skupščine 
SFRJ dne 25. in 26. 7. 1990. 

S predlaganimi spremembami 
se dejansko zmanjšuje obseg 
pravic, saj je predvideno, da bo 
osnova za odmero invalidskih 
pravic vojaških invalidov pov- 
prečni osebni dohodek v SFRJ 
v preteklem letu, povečan za 
80%, po dosedanji ureditvi (spre- 
jeti v decembru 1989) pa je osno- 
va za odmero invalidskih pravic 
2,2 povprečna osebna dohodka 
v SFRJ v preteklem letu ali pov- 
prečni OD povečan za 120%. 

Ob pripravi zakona v decem- 
bru 1989 se je zvišanje osnove 
utemeljevalo z ugotovitvijo, da je 
bila dotedanja osnova t- pov- 
prečni osebni dohodek v SFRJ 
v preteklem letu, povečan za 
52%, v zadnjih letih, zlasti pa še 
v letu 1989, zaradi visoke inflaci- 
je in porasta življenjskih stroškov 
razvrednotena. Po prvotnem 
predlogu naj bi se povečala iz 
52% na 91%, kasneje, neposred- 

no pred sejo Zveznega zb°. 
Skupščine SFRJ, pa so na P'i 
log Zveznega odbora ZZB 
Jugoslavije in vojnih invalidom 
jih je zastopala Zveza slepih Jj 
goslavije, sprejeli povečanj® 
120%. , 

Predviden je tudi spremeni, 
način usklajevanja invalid5, 
prejemkov, ki naj bi se v bodo. 
usklajevali dvakrat letno in ,, 
več tako kot do sedaj vS 

mesec. ,f 
Kot prehod na nov sistem 

ločanja osnove za invalidske P 
jemke je od 1. 8. 1990 predvi . 
no, da se bodo mesečni zne:} 
invalidskih prejemkov določi'1 
ko, da se bo povprečni os®' 
dohodek v SFRJ iz pretekleg3 f 
ta povečal za 80%, nato pa f 
bodo tako določeni zneski in2 
lidskih prejemkov povečal' 
odstotek porasta povprečji 
mesečnega osebnega doh"0 

v SFRJ v marcu 1990, glede 
povprečni mesečni osebni don 

dek v letu 1989 ter se nato , 
dili še z gibanjem povpreč^ 
mesečnega osebnega doh"0^ 
v drugem trimesečju, glede 
prvo trimesečje leta 1990. i; 

V obrazložitvi predloga za 

dajo navedenega zakona j® 
jasnjeno, da je zmanjšanje P0*. 
be na področju varstva borce ^ 
invalidov utemeljeno g\ede ^ 
ukrepe ekonomske politike,v , 
viru katere se predvideva \ 
šanje splošne in skupne p°r 

za preko 18%. J 
Spremembe bodo priza0 < 

103.000 vojaških invalidov ; 
65.000 družinskih invalid5^ 
upravičencev v Jugoslaviji- 
tega je v Republiki SloV®^ 
7.546 vojaških invalidov in »■<r 
družinskih invalidskih yP ^ 
čencev po zveznih predpis'%; 
1.783 oseb, ki uživajo varstv0. 
zakonu o civilnih invalidih voi^ 

Po objektivni oceni stan)a 

tem področju v Republiške^' i(, 
kretariatu za borce in vojaš^ 
valide ugotavljamo, da se s s"^ 
membami navedenega zvezn ^ 
zakona odpravljajo nekate^ ^ 
sorazmerja, ki so se pokaže'^ 
sprejetju novele zveznega 1 

na v decembru 1989. Njihovj 
men je bil dvigniti izhodišč^ 
novo invalidskih prejemkov z . 
di izjemno visoke stopnje if" f 
je in realnega padca teh P(eu 
kov v letu 1989. Ta se je dvi9 J 
za 44,7%, invalidski prejennKf 
so se nato zaradi novega rj® f 
nega načina usklajevanja dv =, 
li za 277,3%, kasneje pa rCi 
1,2% in 9,3%. Vse to je P°f .e( 
lo, da se je invalidnina iz de , 
bra 1989, glede na sedanr 
velja od 1. 3. 1990, dvign' J 
504%. Predlagatelji in de':;A 
v Zveznem zboru Skup® 
SFRJ pa ob času sprejemanj 
kona niso vedeli da bodo sp j 
ukrepi ZlS-a in tudi ne, d« 
v taki meri zmanjšanja a li ji 
odpravljena inflacija. V i 
njem letu se je šele pokaza' jec 
so taki prejemki v precep 
nesorazmerju s prejemki i j 
slova osebnih dohodkov i" 
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kojnin. Samo za primerjavo na- 
ajamo, da je na primer invalidni- a vojaškega invalida I. skupine 

decembru 1989 znašala 
' ^'7,60 din, od 1. 3., 1990 pa 

*naša 7.355,10 din. 
Kot je navedeno v obrazložitvi 

Predloga za izdajo navedenega veznega zakona, se bodo inva- 
aski prejemki po zveznih pred- 

I'S||J: kakor tudi invalidski pre- J nki civilnih invalidov vojne 
J azen denarne pomoči civilnim 

validom vojne), zaradi zmanj- 
. n)a osnove za njihovo določi- 

.znižali za okoli 18%. Glede 
*e opisani prehod na novo 

editev, pa bodo uskladitve za 
p®s od 1. 3. 1990 do 1. 8. 1990 
Kprttito. da se sedanji nomi- 
. 1'"i zneski invalidskih prejem- 

\ ne bodo znižali ali vsaj ne ot)čutno 
Kar 

"ačina 
Pa se tiče predvidenega 
dvakratnega letnega us- kla 

2 J
evanja teh prejemkov, pa se 

v ''m ne strinjamo, ker bi bil tudi 
asprotju z uveljavljenim siste- 

SC usklajevanja v Republiki 
dr,, na pokojninskem in na "9ih področjih, 

epubliški sekretariat za bor- 
takt k voiažke invalide je v kon- 
delp S s,r°kovno službo naših S,,, Satov v Zveznem zboru 
vsem SFRJ izpostavil pred- 
žitvi potrel:)0 P° odkriti obrazlo- 
aa Predloga za izdajo zakona, 
*"ian! s ,emi spremembami 
yarst obse9 invalidskega 
nekat'a tUdi zat0, da se odpravijo 
Po '6ra nesorazmerja, nastala 
v prernembah teh predpisov 

«..:^®rn'>ru 1989 ter njihovi uve- 
'. v pogojih bistveno nižje 
1® in njihovi uporabi v po- 
skoraj brez inflacije. 

uveirawi?r10 pa poudariti, da i® 
PomK vsakršni naših pri- 
RepUh|VPra^'j'va' če delegati iz 
sortp,° ke Slovenije ne bodo več 
zbora č?1' pri delu Zveznega ^ra Skupščine SFRJ. 
nastaiP

epu')'''<' Sloveniji zaradi 
Tio „nt,ul,uac'ie ne predvideva- 
di zato f takojšnjih ukrepov, tu- 
videna' 

ker menimo, da se pred- 
le Pri| 

spremenjena zakonodaja 
ram n I? novonastalim razme- 
sv0i'i n

a katere ni računala ob 
Pa men Pravi in sPreJemu- Sicer 
Pravirn

lrT10, da bomo morali tudi 
ti doio*V?'aSkih invalidov v celo- 

at' in financirati v Repu- 

liavTtvf",Dru 1989 ,er ni'hov' uve 

Sa
h
ci'ieV 

Mora^°ra' ^rez 'n"acije 

v pogojih bistveno nižje 
gojih ^jn njihovi uporabi v po- 

bliki Sloveniji, skladno s spre- 
membami Republike Slovenije 
v državo Slovenijo, kar izhaja tu- 
di iz programskih usmeritev Iz- 
vršnega sveta Skupščine Repu- 
blike Slovenije. Vendar pa izra- 
žam bojazen, da bomo morali fi- 
nanciranje prevzeti prej, kot bi to 
sicer po spremembi normativnih 
predpisov storili, če bo zvezni 
proračun prenehal nakazovati 
prejemke posameznim upravi- 
čencem, ki jih le ti prejemajo pre- 
ko Poštne hranilnice v Beogra- 
du. Razlog bi lahko bil v neza- 
dostnih sredstvih zveznega pro- 
računa, tudi po zadržanju dela 
prispevka Republike Slovenije 
vanj. O tej možni situaciji sem 
Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije že obvestil. Taka preki- 
nitev je namreč trenutno že na- 
stala glede sredstev za zdravili- 
ško klimatsko zdravljenje za III. 
trimesečje za upravičence iz Re- 
publike Slovenije s preprosto 
utemeljitvijo, da v zveznem pro- 
računu ni dovolj sredstev. 

Glede civilnih invalidov vojne 
pa imamo že pripravljeno celovi- 
to informacijo o urejanju njihove 
preoblematike s predlogi za 
zboljšanje varstva, s katero so že 
seznanjeni. O tej informaciji bo 
razpravljal Izvršni svet Skupšči- 
ne Republike Slovenije v sep- 
tembru 1990 ter s svojimi predlo- 
gi seznanil Skupščino Republike 
Slovenije zaradi eventualnih 
sprememb in dopolnitev zakona 
o civilnih invalidih vojne. 

Dovolite mi, da izkoristim to 
priliko za ugotovitev, da se naše 
področje, glede na že prisotne in 
še nove probleme, počuti v dolo- 
čenem smislu prizadeto, ker 
v Skupščini Republike Slovenije, 
ob številnih telesih, ne bo imelo 
nobenega organa, ki bi lahko 
obravnaval specifično borčev- 
sko-invalidsko problematiko. Če 
že ni mogoče da bi še v nadalje 
obstajalo posebno skupščinsko' 
delovno telo za ta vprašanja, kot 
je bilo to doslej, pa bi kazalo vsaj 
razširiti delokrog ene izmed 
skupščinskih komisij tudi za 
obravnavo teh vprašanj. 

Naj končno povem, da so 
s predvidenim zmanjšanjem pra- 
vic vojaških invalidov in vzrokih 
za to zmanjšanje seznanjeni tudi 
na Republiškem odboru ZZB 
NOV Slovenije in ta dejstva z raz- 
umevanjem sprejemajo. 

9os NeusklaJenost lovskega 
in n

Podarjenja z divjadjo s kmetijstvom 
gozdarstvom 

z 90zdom in Urejata „v 9ozdovih Slovenije 
siCer. 9lavnem dva zakona 

®kon o ,*akon ° gozdovih ter 
"^iadi f 

arstv". gojitvi in lovu 
Zakon 10 uPrav'janju lovišč, 

"""faio hu- 9°zdovih določa, da 
l^očne «ii, v ,emeliih plana ob- 

so « .upn°sti za gozdarstvo 
Preiehai»0ncem lanskega leta Pa so jih * de,om. nadomestili SpreHi|iI„, zatasno Odbori za ie politike v dejavno- 

stih posebnega družbenega po- 
mena v gozdarstvu) določeni 
kriteriji in merila za ugotavljanje 
usklajenosti med gozdnim in 
lovnim gospodarjenjem ter ob- 
seg in vrsta ukrepov za zago- 
tavljanje biološkega ravnotežja 
v gozdovih. Poleg tega zakon 
o gozdovih opredeljuje na kakš- 
nih strokovnih osnovah in kako 
poteka to usklajevanje ko pravi: 
- Vrste prosto živeče divjadi 

in njihova številčnost v gozdo- 

vih morajo biti usklajene s sta- 
njem gozdov in njihovim razvo- 
jem, v ravnovesju z rastlinskimi 
in živalskimi vrstami v gozdovih 
ter ne smejo ovirati pravilnega 
gospodarjenja z gozdno bioge- 
ocenozo. 
- Zaradi vzdrževanja biolo- 

škega ravnotežja med rastlin- 
skimi in živalskimi vrstami 
v gozdovih ter usmerjanja raz- 
voja tega ravnovesja morajo biti 
gozdnogospodarski in lovsko- 
gospodarski načrti med seboj 
usklajeni. Organ, pristojen za 
potrditev lovskogospodarskega 
načrta, potrdi načrt po prehod- 
nem mnenju območne skupno- 
sti o tem, ali je predloženi lov- 
skogospodarski načrt usklajen 
z veljavnim gospodarskim načr- 
tom za te gozdove. 

Zakon o varstvu, gojitvi in lo- 
vu divjadi, ter o upravljanju lo- 
višč pa zaradi skladnejšega raz- 
voja gospodarjenja z divjadjo in 
zagotovitve družbenega vpliva 
na gospodarjenje z divjadjo 
zahteva ustanavljanje lovsko- 
gojitvenih območij. V okviru lov- 
skogojitvenih območij se z druž- 
benimi dogovori in samouprav- 
nimi sporazumi usklajujejo tudi 
interesi lovstva z gozdarstvom 
in kmetijstvom. Rezultati več 
desetletij trajajočega »usklaje- 
nega gospodarjenja« so po po- 
sameznih območjih Slovenije 
naslednji: 

- Na območju Karavank se 
je stopnja poškodovanosti 
gozdnega mladja v obdobju od 
1982—1989 leta povečala iz 29% 
na 39%. 
- Preoblikovanje nenaravnih 

smrekovih sestojev Pohorja 
v mešane ni mogoče, saj anali- 
ze kažejo, da je v I. 1989 od 
divjadi poškodovanega kar 66% 
mladja listavcev. Obsežna štu- 
dija Inštituta za gozdno in lesno 
gospodarstvo iz Ljubljane iz ob- 
dobja 1982—1985 je pokazala, 
da je bilo v analiziranih pohor- 
skih smrekovih sestojih poško- 
dovanih od jelenjadi (zaradi lup- 
ljenja debel) 76% dreves in od 
tega le 7% ni imelo trohnobe. 

- Na roškem predelu Novo- 
meškega gozdnogospodarske- 
ga območja so s podatki popisa 
v letu 1976 ugotovili, da je bilo 
poškodovanega 46% gozdnega 
mladja. Ponovni popis iz I. 1984 
je potrdil da od vseh drevesnih 
vrst uspeta preraščati v višino 
le smreka in bukev. 

Za primerjavo povejmo, da 
sme biti po strokovnih raziska- 
vah za uspešno preraščanje 
mladja v višino delež poškodo- 
vanega mladja pod 30%. 

- Neugodni so tudi podatki 
za Kočevsko. Čeprav se je 
v zadnjih letih poškodovanost 
mladja nekoliko popravila, je 
vse višje mladje nevzdržno 
močno objedeno. 
- Na Trnovski in Črnovrški 

planoti so analize I. 1982-1984 
dokazale, da zaradi prevelikega 
vpliva rastlinojede divjadi na 
gozdno mladje vsi listavci z izje- 

mo bukve in jelke v višino ne 
morejo preraščati. 

— Tudi v neposredni bližini 
Ljubljane na Ljubljanskem vrhu 
je po podatkih iz I. 1988 poško- 
dovanost gozdnega mladja iz- 
redno visoka (38%), pri mladju 
visokem 20 cm pa je poškodo- 
vanih že skoraj dve tretjini 
osebkov (65%). 

- Neugodni so tudi rezultati 
na Notranjskem. Kljub izboljša- 
nju divjad ne omogoča preraš- 
čanja v višino jelki, gorskemu 
javorju, gorskemu brestu, če- 
prav so vsi nepogrešljivi se- 
stavni del jelovo-bukovih ra- 
stišč Snežnika, Javornikov, Na- 
nosa in Hrušice. 

Na osnovi gornjih podatkov 
lahko ugotovimo, da je prešte- 
vilna, z možnostmi okolja neus- 
klajena rastlinojeda divjad glav- 
ni faktor, ki preprečuje ali otežu- 
je naravno obnovo slovenskih 
gozdov. 

Slovenski gozdovi pa so da- 
nes ogroženi. 

Tako kot drugod po Evropi tu- 
di naše gozdove vse bolj ogroža 
osneževanje vseh vrst. Popisi 
zdravstvenega stanja gozdov, 
ki jih je opravil I. 1985, 1987 in 
1989 Inštitut za gozdno in lesno 
gospodarstvo, kažejo zelo sla- 
bo zdravstveno stanje gozdov; 
40-50% gozdov naše republike 
je tako ali drugače prizadetih. 
V mnogih predelih Slovenije 
gozdarji s predvidenimi etati 
iglavcev komaj uspemo po- 
spravljati sušeče se drevje. Su- 
šenje drevja samo redči naše 
gozdove. Obnove so potrebni 
bolj kot kadarkoli. Vzajemen 
učinek onesnaženja okolja in 
preštevilne rastlinojede divjadi 
je zanje resnično uničujoč. 
V današnjih razmerah bi morali 
vprašanje preštevilne divjadi 
v naših gozdovih rešiti še po- 
sebno hitro. Časa ni, mnogo 
preveč smo ga že izgubili; pa ne 
le časa, tudi lesa in denarja ter 
preveč oslabili gozd v pogledu 
vseh vlog, ki jih od njega priča- 
kujemo. Problem preštevilne 
rastlinojede divjadi je v Sloveni- 
ji zavzel tak obseg, da ga mora- 
mo obravnavati ko pomembno 
nacionalno vprašanje. 

Ne nazadnje nosi preštevilna 
divjad v Sloveniji tudi kanček 
krivde za deagrarizacijo pode- 
želja in za manj intenzivno rabo 
kmetijskih zemljišč. 

Vprašujem Izvršni svet Slove- 
nije ali je seznanjen s to perečo 
problematiko in kaj namerava 
storiti sam, oziroma predlagati 
Skupščini republike Slovenije, 
da bi razrešili ta aktualni pro- 
blem. Samo od sebe se postav- 
lja tudi vprašanje ali sedanja or- 
ganiziranost lovstva, kjer pre- 
vladuje amaterizem, brez 
ustrezne strokovnosti, ob po- 
mankljlvi kontroli in sankcijah, 
ter brez materialne odgovorno- 
sti, sploh lahko razreši to pro- 
blematiko. 

Na ta vprašanja in ugotovitve 
je Izvršni svet Skupščine Repubi- 
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ke Slovenije posredoval nasled- 
nje odgovore: 

Kot se delegat lahko prepriča 
iz določb zakona o gozdovih in 
zakona o varstvu, gojitvi in lovu 
divjadi ter o upravljanju lovišč, 
oba zakona načelno rešujeta 
vprašanje usklajevanja, ko izrec- 
no zahtevata vzdrževanje biolo- 
škega ravnotežja med rastlinski- 
mi in živalskimi vrstami in med- 
sebojno usklajevanje lovskogo- 
spodarskih in gozdnogospodar- 
skih načrtov in s tem tudi intere- 
sov lovstva in gozdarstva. Načel- 
no še posebno sodobno je to 
vprašanje rešeno v zakonu o var- 
stvu, gojitvi in lovu divjadi, v ka- 
terem so od leta 1976 prvič dolo- 
čena lovskogojitvena območja. 
Znotraj teh površinsko dovolj 
razsežnih, v ekološke celote na- 
ravno zaokroženih in z enotno 
populacijo najpomembnejših 
vrst divjadi naseljenih območij 
naj bi se med seboj optimalno 
usklajevali interesi lovstva z inte- 
resi vseh drugih uporabnikov 
prostora. Cilj usklajevanja različ- 
nih interesov naj bi bil ohranitev 
naravnih možnosti za življenje 
ustreznega števila določenih vrst 
divjadi na območju, s tem pa bi 
bil izpolnjen osnovni pogoj za 
trajno ohranitev teh vrst divjadi 
ob učinkovitem zavarovanju ci- 
ljev drugih dejavnosti, predvsem 
pa kmetijstva in gozdarstva, pred 
pretiranimi škodami zaradi divja- 
di. Z uvedbo lovskogojitvenih 
območij je naša zakonodaja sle- 
dila predvsem sodobnim dogna- 
njem o ekologiji in o živjenju div- 
jadi. Ta dognanja namreč ugo- 
tavljajo, da je z divjadjo mogoče 
smotrno gospodariti, predvsem 
pa uspešno usmerjati njene od- 
nose z okoljem v zaželeni smeri, 
samo v primeru, da obravnava 
gospodarjenje, populacijo divja- 
di kot nedeljivo celoto na vsem 
območju njene naseljenosti. 
Takšno gospodarjenje s posa- 
meznimi vrstami divjadi po na- 
ravno zaokroženih območjih so 
pred nami že poznali v ZR Nem- 
čiji (Hegering), Češkoslovaški 
(polovna oblast) in tudi drugih 
državah z razvitim lovstvom. To- 
rej sta se z uvedbo lovskogojitve- 
nih območij v naši zakonodaji 
načelno uveljavila gospodarjenje 
z divjadjo in usklajevanje intere- 
sov lovstva z interesi drugih upo- 
rabnikov prostora na najsodob- 
nejši, ekološko utemeljeni pod- 
lagi 

Zal pa tudi najsodobnejše in 
najboljše načelne rešitve ostaja- 
jo brez učinka, če obenem z nji- 
mi niso izdelane tudi poti za nji- 
hovo uveljavitev v dejanskem živ- 
ljenju. Tudi neučinkovitost naših 
načelno zelo dobrih zakonskih 
določil o usklajevanju različnih 
interesov znotraj znotraj lovsko- 
gojitvenih območij gre pripisati 
temu, da tem načelnim rešitvam 
nismo utrli ustreznih poti v živo 
prakso. Delno je ta neuspeh tre- 
ba pripisati nedoslednosti, nepo- 
polnosti in nedorečenosti zakon- 
skih določb, ki bi morale napred- 
na načela uveljaviti v življenju. 
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Delno pa gre ta neuspeh na ra- 
čun tega, ker so se ravno določ- 
be zakona o usklajevanju oziro- 
ma o uresničevanju posebnega 
družbenega interesa pri gospo- 
darjenju z divjadjo uveljavljale 
v praksi z neučinkovitim družbe- 
nim in samoupravnim dogovarja- 
njem. 

Čeprav je zakon zahteval us- 
klajevanje v okviru lovskogojitve- 
nega območja, pa njegove do- 
ločbe niso zagotovile ustreznih 
strokovnih podlag za takšno us- 
klajevanje. Zakon ne zahteva 
strokovno izdelanega območne- 
ga načrta za lovskogojitveno ob- 
močje, ki bi vseboval za usklaje- 
vanje nujne strokovne podlage 
o naravnih in drugih razmerah 
na območju ob jasno opredelje- 
nih ciljih gospodarjenja s popu- 
lacijami posameznih vrst divjadi, 
ki jih te razmere dopuščajo. Pač 
pa popolnem nasprotju z na- 
predno usmeritvijo na območja 
zahteva zakon samo lovskogo- 
spodarske načrte za posamezna 
lovišča, ki si površino območja 
med seboj delijo. Ob tem pa niti 
ne zahteva, da bi bili ti načrti 
posameznih lovišč med seboj us- 
klajeni vsaj glede načina in ciljev 
obravnavanja populacij posa- 
mezčnih vrst divjadi, čeprav je že 
dolgo tega dognano, da posa- 
mezno, pa čeprav nekaj 1000 ha 
veliko lovišče, ne more biti izho- 
dišče za načrtovanje posegov 
v populacijo divjadi, ki se stalno 
premika po nekajkrat večjem 
prostoru ekološko zaokroženega 
območja. Že s tem da je bilo po- 
samezno lovišče postavljeno za 
osnovno enoto načrtovanja po- 
segov med divjad, je bilo povsem 
onemogočeno usklajevanje go- 
spodarjenja z divjadjo s cilji dru- 
gih dejavnosti na območju, da 
o negativnih učinkih takega go- 
spodarjenja na naravno skup- 
nost populacije divjadi niti ne 
govorimo. 

Ob tem je nadalje treba upo- 
števati, da se niti lovskogojitveno 
območje niti posamezna lovišča 
prostorsko ne pokrivajo z gospo- 
darskimi ali upravnimi enotami, 
ki so okvir gozdnogospodarske- 
ga načrtovanja, načrtovanja go- 
spodarjenja s kmetijskimi zem- 
ljišči in načrtovanja drugih pose- 
gov v prostor, poleg tega pa se 
z njimi ne ujema niti časovno. 
Lovskogospodarski načrti se na- 
mreč izdelujejo za 5 letna, gozd- 
nogospodarski načrti pa za 10 
letna obdobja. 

Ne gre tudi spregledati po- 
membnega dejstva, da sta lov- 
skogospodarsko načrtovanje in 
načrtovanje vseh drugih dejav- 
nosti v prostoru na docela različ- 
nih strokovnih ravneh. Lovsko- 
gospodarske načrte izdelajo 
amaterji najrazličnejših strokov- 
nih profilov in stopenj izobrazbe 
v prostih urah. Gozdnogospo- 
darski in tudi drugi načrti, ki se 
nanašajo na gospodarjenje 
s prostorom, pa so rezutat po- 
klicnega dela celih skupin speci- 
aliziranih strokovnjakov, ki traja 
mesece, če ne leta. Brez dvoma 

je enakovredno obravnavanje na 
tako različnih strokovnih ravneh 
izdelanih načrtov gospodarjenja 
nemogoče uveljaviti. 

Končno pripomore k neuskla- 
jenosti lovskega gospodarjenja 
z gospodarjenjem drugih dejav- 
nosti in tudi z gozdarstvom to, da 
potrjujejo lovskogospodarske 
načrte na občinah, gozdnogo- 
spodarske načrte pa republiški 
upravni organ potem, ko jih je 
pregledala in strokovno ocenila 
komisija priznanih strokov- 
njakov. 

Kljub temu da je zakon zahte- 
val usklajevanje lovskogospo- 
darskih načrtov z načrti drugih 
dejavnosti, pa je težišče usklaje- 
vanja različnih interesov vendar- 
le nameraval reševati v okviru ce- 
lotnega lovskogojitvenega ob- 
močja na podlagi družbenega 
dogovora, sklenjenega med lov- 
stvom in vsemi drugimi uporab- 
niki tega naravnega prostora. 
A s tem, ker zakon ni zahteval 
strokovno izdelanega lovskogo- 
spodarskega načrta za celoto 
območja, po katerem bi se mora- 
li ravnati načrti posameznih lo- 
višč, ni zagotovil družbenemu 
dogovoru nujnih strokovnih pod- 
lag, na katerih bi moralo temeljiti 
vsako stvarno dogovarjanje o us- 
klajevanju različnih interesov. 
Zato so po lovskogojitvenih ob- 
močjih sklenjeni družbeni dogo- 
vori - razen redkih izjem - vse- 
bovali povečini splošna načela 
o usklajevanju, ki si jih je nered- 
ko vsak udeleženec dogovora po 
svoje razlagal in temu ustrezno 
tudi ravnal. Na ta način je bila 
večina družbenih dogovorov po 
območju predvsem gola formal- 
nost, ki ni mogla reševati niti živ- 
ljenjskih možnosti in habitatov 
divjadi pred posegi v prostor in 
gospodarskimi ukrepi drugih de- 
javnosti niti dejavnosti v tem pro- 
storu pred pretiranimi škodami 
zaradi divjadi. 

A tudi v primerih, ko je družbe- 
ni dogovor bolj strokovno in do- 
ločeno opredeljeval naloge po- 
sameznih udeležencev dogovar- 
janja, ni bil podpisnik dogovora 
obvezan teh nalog tudi izpolniti. 
Za neizpoljevanje dogovora, na 
katerega je pristal s podpisom, 
mu namreč niso grozile nikakrš- 
ne sankcije. Zakon je med nalo- 
ge lovske inšpekcije sicer vklju- 
čil tudi nadzor nad izpolnjeva- 
njem sklenjenih družbenih dogo- 
vorov in samoupravnih sporazu- 
mov, vendar za neizpolnjevanje 
ni predvideval sankcij, 

Ce ob takšnih možnostih za 
usklajevanje interesov lovstva 
z interesi drugih dejavnosti upo- 
števamo še nestrokovno načrto- 
vanje odstrelov divjadi na podla- 
gi napačne ocene številčnosti 
divjadi, učinke raznih lovskih do- 
govorov, ki so z različnimi nere- 
alnimi zahtevami izbire divjadi za 
odstrel ovirale količinsko izpol- 
nitev že sicer prenizko načrtova- 
nega odstrela, in podobne poja- 
ve, potem se ne smemo čuditi, 
da so rezultati približno takšni, 
kot jih nakazuje delegat s podat- 

ki o poškodovanosti drevja P 
Sloveniji. Pripomnili bi sam" 
to, da s propadanjem gozda " 
zadujeta tudi razvoj in zdravs|v 

no stanje divjadi. 
Skrb zbujajoče stanje neu's 

noteženosti divjadi z okolje"1 . 
lahko začne popravljati 
s temeljitim preobratom v gosPJ 
darjenju z divjadjo, ki ga bo 0 
rala doseči nova lovska zak"^ 
daja. Ta zakonodaja je se f 
v pripravi. Od tega, koliko % 
bo z njo uspelo uveljaviti s0 ?|f 
no strokovno obravnavanje ® 
jadi, sta odvisna trajna ohrai' 
te nacionalne dobrine in zava 

vanje gozdov ter kmetijskih j 
Ijišč pred škodami, ki jih dM, 
ob nestrokovnem obravnavaj 
začne povzročati. Ne glede na . 
kakšna bodo lovišča in hji*1^ 
upravljanje, bi moral zakon ° 
seči: 

1. Usklajeno obravnavanje ^ 
jadi in njenega okolja ne 9'°^ 
na meje posameznih lovišč 
dovolj razsežnem območju . 

2. Območje, na katerem se ? 
črtujejo posegi med divjad' 
mora površinsko prekrivati s P ■ 
štorom, v katerem se načrt 

gospodarjenje z okoljem. . |f 
3. Za obravnavanje divjad 

njenega okolja na območju f , 
biti izdelan strokovni nj 
V njem morajo biti na P° J 
naravnih in gospodarskih d® aj 
sti na območju določeni 
obravnavanja populacij P°fi 
meznih vrst divjadi in 
poti, kako te cilje doseči N' , 
mora vsebovati tudi, kje in K..J 
je treba ohranjati in tudi izb° % 
vati dane življenjske niožn { 
divjadi. Smernice tega obm°c'a 
ga načrta morajo biti obve 

podlaga za gospodarjenje P<" 
sameznih loviščih območja' [ 

4. Načrt obravnavanja di^ 
in njenega okolja na ob^o ^ 
mora biti izdelan na enaki f J 
kovni ravni kot gospodarski 
črti dejavnosti, ki na obn1 V 
posegajo v življenjsko okoli® 
jadi. Vsi ti načrti bi mora" t 
izdelani za isto časovno raz° 
je, potrditi pa bi jih moral' , 
upravni organi po enakem 
stopku. |gd 

5. Posegov v populacije o' Lj 
z odstrelom ne bi smeli nač'V s 
ti za ..več let vnaprej, amP® g 
leta v leto, in sicer na P°jLf5 
vsako leto znova ugotov%f 
stopnje izkoriščenosti rastli%f 
s pašo in objedanjem ob up , 
vanju kazalcev na divjadi, k k 
čajo o usklajenosti populac I )(1i 
divjadi z življenjskimi možn0 j f 
v okolju. Odstrel po kolic' 
sestavi mora biti vsako leto 
čen za celoto območja in ^ 
zatem razdeljen na posam - 
lovišča. Določanje posegov f 
pulacijo divjadi z odstrele p 
strokovno zahtevno delo, ki .et 
smelo biti prepuščeno a 

jem. Vsekakor pa je nujno j 
prenehati z določanjem 0 g\os 

na podlagi dokazano new 
Ijive številčnosti divjadi. ,|yjj 

Takšno gospodarjenje z 

poročevaleC 



di° seveda zahteva tudi določe- 
na sredstva, ki bi jih morali v ta 
"amen prispevati tisti, ki žele lo- v"i- Vsekakor pa bi ti stroški za 
strokovno načrtovanje in izvaja- 

nje gopodarjenja z divjadjo bili 
naravnost neznatni v primerjavi 
s škodo, ki jo na tem področju 
povzroča nestrokovnost v okolju 
in na divjadi. 

- Ali bodo za področje družbenih 
dejavnosti pripravljene kolektivne 
Pogodbe? 

Na seji Zbora združenega de- 
a Skupščine Republike Slove- 
le, dne 2/7-1990, je delegatka 
'atjana Prešeren zastavila na- 
zadnje vprašanje: 
. ~ Ali bodo za področje druž- 
°enih dejavnosti pripravljene 
kolektivne pogodbe (generalna 
U, Panožna) in kdo bo pod- 
Pisnik? 
- Kdaj bo sprejet zakon 

. "stanovah ali kdaj bodo nove- rani zakoni za posebne druž- 
i e"e dejavnosti (zakon o vzgoji n varstvu predšolskih otrok, za- 

®n o osnovni šoli, zdrav- 
ju,...)? 
, «ezi s tem Izvršni svet Skupš- 

ne Republike Slovenije odgo- 
_arja naslednje: 

Posebna delovna skupina 
°kviru Republiškega sekretari- 

n 
a 2a delo pripravlja osnutek ge- 

ne kolektivne pogodbe za Dnn »w'v,ni.Yini puyuuuu i. a ui oročje družbenih dejavnosti, 
£l|P° v skladu z zakonskimi dolo- 

' Podrobneje urejala pravice, 
I važnosti in odgovornosti de- 
dRiCev ter Pravice in obveznosti 
tivn0Cia'a'cev- Podpisnike kolek- 
žak po9°dbe določa 114. člen (Ur?!13. ° delovnih razmerjih 
j, ®dni list Republike Slovenije, 
Dn* u ?)• ki v drugem odstavku 
pQ 

et)ei določa, da kolektivne 
za Področje družbenih Prist nosti sklepajo sindikati in 

'°|ni organi družbenopolitič- 

O^isk novinarskih 
kočevske Reke 

»atj8- vPraSanje Jožeta Skoljča, 
Vlr0J

e, kršena dostopnost 
bi|e 

ln'°rmiranja, tako da so 
v Dri

n®'ta,ere novinarske ekipe 
Vrjn Vlle9'ranem položaju«, Iz- 
diio SVet meni, da se to ni zgo- 

dob?i?el?ni dovoljenji, ki sta ju 
ture pe^'P' Tv Slovenije in Cul- 
tehni*VroPea sta bili dodeljeni iz 
Cevsk D raz|ogov. Za obisk Ko- 
Prek fnn tke se |e Pač Prliavil° 
dij6v 

uu časnikarjev raznih me- 

fHed'^zi'skim ekipam bi bilo 
rri0QOA pinskirn obhodom ne- 
drUni^e opraviti snemanja, med tudi zato, ker bi prenaša- 

ne skupnosti. 
- Sprejem zakona o ustano- 

vah (pravilno: zavodih) je na 
podlagi 3. točke prvega odstavka 
281. člena ustave SFRJ v pristoj- 
nosti federacije, prva faza zako- 
nodajnega postopka - predlog 
za izdajo zakona z osnutkom za- 
kona - pa je predvidena za sejo 
Zveznega zbora Skupščine SFRJ 
v mesecu juliju. Zato pričakuje- 
mo, da bo predlog zakona o za- 
vodih zvezna skupščina spreje- 
mala na enem izmed jesenskih 
zasedanj. Če zvezna skupščina 
takšnega zakona ne bo sprejela, 
pa ima republika na podlagi 268. 
člena ustave SFRJ pravico, da to 
problematiko uredi s svojim za- 
konom, če je to pomembno za 
uresničevanje njenih pravic in 
dolžnosti. 

Zakoni, ki urejajo posamezne 
družbene dejavnosti, so bili sicer 
deloma že razveljavljeni z ustav- 
nim zakonom za izvedbo ustav- 
nih amandmajev IX do LXXXIX 
k ustavi Socialistične republike 
Slovenije (Uradni list SRS, št. 32/ 
89), ki pa je v 17. členu določil 
tudi rok za uskladitev teh zako- 
nov z amandmaji najkasneje do 
31/12-1990. Resorni upravni or- 
gani zato že pripravljajo ustrezne 
nove zakonodajne rešitve, ki bo- 
do predložene v sprejem Skupš- 
čini Republike Slovenije v roku, 
določenem z ustavnim zakonom. 

ekip na območju 

nje kamer, osvetlitev itd. zaviralo 
ogled drugim obiskovalcem. Re- 
publiški sekretariat za notranje 
zadeve je zatorej izdal dovoljenje 
obema ekipama, tudi na osnovi 
pridobljenega mišljenja Republi- 
škega sekretariata za informira- 
nje za predhodno snemanje, ki je 
implicitno pomenilo hkratno ob- 
javljanje z drugimi mediji. 

Zloraba tega dovoljenja, do ka- 
terega je prišlo, nima nobene 
zveze niti z mnenjem Republi- 
škega sekretariata za informira- 
nje, niti z izdanimi dovoljenji. 
Takšne primere navadno pretre- 
sajo s stališča poklicne etike sta- 
novske organizacije. 

Kadrovsko organizacijska ureditev 
0bc'nskih uprav Ogi. 
dela 1/

,at Zbora združenega 
MOs i' y°lilr|e enote SDSS-DE- 

Studenčnik je podal 
Pe> -i' Podlog: 

v° deu'n,,v' SIS_0V se je njiho- upravn/i prenesl° v občinsko l'*vršni svet) poleg dela 

praktično tudi celotna struktura 
delavcev. Prav z delavci pa na- 
stane problem, ker so dela se- 
daj združena ni potrebno, da 
enako delo opravljajo vsi delav- 
ci in sigurno se je pojavil višek 
delovne sile. 

Zato predlagam, da se uredi 
z racionalizacijo občinske upra- 
ve na osnovi sektorjev in obse- 
ga dela in se na tej osnovi dolo- 
či kadrovska zasedba. 

Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije - Odbor za dr- 
žavno ureditev je javno upravo 
daje naslednji odgovor: 

V celoti se strinjamo z ugotovi- 
tvijo delegata, da je zaradi prev- 
zema delavcev delovnih skupno- 
sti SIS v upravne organe v pre- 
cejšnji meri prišlo do podvajanja 
dela in zato verjetno tudi do pre- 
sežkov delavcev. 

Urejanje vprašanj, ki zadevajo 
notranjo organizacijo in delo 
v upravnih organih sodi med na- 
loge predstojnikov teh organov, 
določene pristojnosti načelne 
narave pa imajo tudi izvršni sveti. 
Koliko delavcev in s kakšnim 
znanjem (strokovno izobrazbo, 
delovnimi izkušnjami itd.) potre- 
buje upravni organ za opravlja- 
nje nalog iz svoje pristojnosti, 
določi predstojnik organa s si- 
stematizacijo delovnih mest, 
k njej pa si pridobi še soglasje 
izvršnega sveta. Skupne osnove 
za sistematizacijo delovnih mest 
(nazivi za skupine delovnih mest, 
zahteve glede strokovne izobraz- 
be itd.) bo določil Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenje 
po uveljavitvi zakona, ki bo dolo- 
čal sistem državne uprave (79. 
člen zakona o delavcih v držav- 
nih organih - Uradni list RS, št. 
15/90). Do tedaj pa je v veljavi 
dogovor o skupnih osnovah za 
notranjo organizacijo in sistemi- 

zacijo del in nalog v upravnih 
organih v SRS (Uradni list SRS, 
št. 11/89), ki so ga sklenili izvršni 
sveti. 

Torej so dane pravne podlage 
za ustrezne spremembe v siste- 
mizacijah delovnih mest uprav- 
nih organov, ki morajo med dru- 
gim zagotoviti tudi polno zapo- 
slenost delavcev in njihovo pre- 
razporejanje glede na potrebe 
dela. Če zaradi spremenjenih pri- 
stojnosti ter zaradi organizacij- 
skih, tehnoloških ali drugih iz- 
boljšav pride do trajnega zmanj- 
šanja obsega dela, se delavci, ki 
so taka dela opravljali razporedi- 
jo na druga nezasedena delovna 
mesta v istem ali drugem držav- 
nem organu. Če takih mest ni, se 
presežnim delavcem zagotovi 
ena izmed pravic, ki jim jo daje 
zakon. Pravna podlaga za nave- 
dene ukrepe je podana v 56. do 
58. členu zakona o delavcih v dr- 
žavnih organih. 

Iz tega izhaja, da so pravne 
možnosti za racionalnejšo orga- 
nizacijo dela v občinskih uprav- 
nih organih odprte. Odločitev 
o tem kako jih bodo v praksi 
uresničili ob upoštevanju kon- 
kretnih razmer in potreb, pa je 
prepuščena predstojnikom teh 
organov, ki so odgovorni tudi za 
racionalno organizacijo dela 
v upravnih organih, ki jih vodijo. 

Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije podpira in se zav- 
zema za vse ukrepe, ki prispeva- 
jo k boljšemu in racionalnejšemu 
delu občinskih upravnih or- 
ganov. 

- Usoda likovnih del in drugih umetnin 

Dopolnilno delegatsko vpra- 
šanje Jaše L. Zlobca, delegata 
Zbora združnega dela Skupšči- 
ne Republike Slovenije v zvezi 
z usodo likovnih del in drugih 
umetnin in v zvezi s podatki 
o namenjenih sredstvih kulturi 
in njihovega prelivanja 

Glede na vprašanja delegata 
daje Izvršni svet Skupščine Re- 
publike Slovenije naslednji od- 
govor: 

1. Akcija glede vračanja umet- 
nin napreduje v poostreni obliki 
(glej našo okrožnico za javnost 
št. 2), vzpostavljajo se prvi kon- 
takti z imetniki zaplenjenih umet- 
nin. Po izteku postavljenega ro- 
ka bomo pristopili k izdelavi 
ustreznega zakona. 

2. V preteklih letih je bilo za 
kulturne programe na republiški 
ravi porabljeno toliko sredstev, 
kot jih je bilo zbranih s prispevno 
stopnjo. Podatki o prilivih in po- 
rabi sredstev so bili vsako leto 
obravnavani na skupščini Kultur- 
ne skupnosti Slovenije in objav- 
ljeni v Poročevalcu Kulturne 
skupnosti Slovenije. 

V letu 1989 je Kulturna skup- 
nost Slovenije zbrala iz prispev-. 
ne stopnje 230,402.000 din Pro- 
gram Kulturne skupnosti Slove- 
nije je bil po cenah znanih do 30/ 
12-1989 ovrednoten na 
166,992.000 din (podatki Zavoda 

p°roč, e valeč 

RS za družbeno planiranje Ur. 
list 29/12-1989), po podatkih Za- 
voda RS za družbeno planiranje 
z dne 8/2-1990 pa bi ovrednote- 
ni program za leto 1989 lahko 
znašal 174,457.000 din. 

Kulturna skupnost Slovenije je 
porabila za sprejeti program v le- 
tu 1989 iz navedenih prihodkov 
160,857.000 din. Poleg prihod- 
kov iz prispevne stopnje si je kul- 
turna skupnost Slovenije z veza- 
vo sredstev pridobila v letu 1989 
22,919.000 din prihodkov in jih 
19,501.000 din porabila za reše- 
vanje najbolj perečih problemov 
v kulturi (obnova spomenikov, 
investicijsko vzdrževanje, inve- 
sticije, ki so bile v rednem pro- 
gramu, pa jim zaradi inflacije ni 
bilo mogoče zagotoviti financira- 
nja iz rednih sredstev, odkupi 
muzejskih predmetov ipd.). Sez- 
nam je v arhivu bivše Kulturne 
skupnosti Slovenije. 

Razlika v sredstvih med ovred- 
notenim programom in zbranimi 
sredstvi je bila dogovorno z IS 
Skupščine RS prenešena na iz- 
vajalce kulturnih programov 
v OKS, ki niso mogle zbrati do- 
volj sredstev za skupaj dogovor- 
jene programe. V ta namen smo 
prenakazali kulturnim izvajalcem 
in OKS sredstva v višini 
18,429.000 din. Ostala sredstva 
v višini 45,000.000 din smo pre- 
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nakazali republiškim SIS (razi- 
skovalni, izobraževalni, zdrav- 
stveni in skupnosti socialnega 
skrbstva) tudi dogovorno z IS 
Skupščine Republike Slovenije. 
Ob obravnavi rebalansa republi- 
škega proračuna za leto 1990 je 
bil sprejet sklep o pobotu obvez- 
nosti in terjatev med bivšimi SIS. 

Finančna realizacija programa 
Kulturne skupnosti Slovenije 
v letu 1989 je potekala v skladu 
s sklepi skupščine Kulturne 
skupnosti Slovenije in njenih or- 
ganov, pri čemer velja posebej 
poudariti, da je bilo leto 1989 
z vidika financiranja kulturnih 
programov na republiški ravni iz- 
jemno predvsem zaradi visoke 
inflacije, kar se je posebej odra- 
žalo na področju investicijskih 
vlaganj (SNG Maribor, PDG Nova 

Gorica, Narodni in Prirodoslovni 
muzej in drugo). 

3. Problematiko kulture, kot je 
navedena v tretjem sklopu vpra- 
šanj bomo reševali postopoma 
skozi sistemsko zakonodajo. 
V zvezi s tem potekajo pospeše- 
ne aktivnosti zlasti na področju 
opredelitve nacionalnih progra- 
mov na vseh področjih kulturne- 
ga udejstvovanja (varstvo narav- 
ne in kulturne dediščine, glasbe- 
no-scenska dejavnost, gledali- 
ška dejavnost, likovna dejavnost, 
filmska dejavnost, knjižnična in 
založniška dejavnost). Posebna 
pozornost bo posvečena reševa- 
nju aktualnih vprašanj v zvezi 
s položajem svobodnih delavcev 
v kulturi in problemom štipendi- 
ranja. Priprave na reševanje vseh 
navedenih problemov so že 
v teku. 

- Razrešitev uslužbencev RSLO, RSNZ 
in drugih uslužbencev na vodilnih 
mestih v republiki 

Milana Aksentijeviča, delega- 
ta ZZD Skupščine Republike 
Slovenije v zvezi z razrešitvami 
uslužbencev RSLO, RSNZ in 
ostalih uslužbencvev na vodil- 
nih mestih v republiki postavil 
naslednje delegatsko vpra- 
šanje: 

»V predvolilnem boju vseh 
strank je bilo sprejeto tudi sta- 
lišče, da v državni upravi in na 
področju gospodarstva ni pro- 
stora za »politiko«, da mora biti 
izključni kriterij »strokovnost in 
delavnost«. Kakšna so dejstva 
sedaj? To, kar se dogaja s pred- 
sednico slovenskega Vrhovne- 
ga sodišča se dogaja povsod 
v vseh organih državne uprave 
republike Slovenije. Namreč, 
strokovnost se ne priznava, če 
ni prisotne tudi strankarske (po- 
litične) pripadnosti. 

Zastavljamo naslednja vpra- 
šanja: 

Ali še veljajo republiški zako- 
ni, konkretno mislimo na »zakon 
o delavcih v državnih organih« 
(Ur. I. RS 15/90)? 

Katefi so kriteriji za sprejema- 
nje in odpuščanje delavcev 
v državnih organih in na področ- 
ju gospodarstva? 

Ali je edini kriterij strokovnost 
in izkušnje ali pa strankarska 
pripadnost? 

Ce ta zakon velja, po katerem 
členu so bili odpuščeni - razre- 
šeni dolžnosti visoki uslužbenci 
RSLO, RSNZ in ostali uslužben- 
ci na vodilnih delovnih mestih 
v republiki, In mnogi drugi 
v vseh slovenskih občinah, kjer 
je stanje še hujše.« 

Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije daje naslednji od- 
govor: 

Delovna razmerja delavcev 
v državnih organih urejajo zakon 
o temeljnih pravicah iz delovne- 
ga razmerja (Uradni list SFRJ, št. 
60/89), zakon o delovnih razmer- 
jih (Uradni list RS, št. 14/90) in 
zakon o delavcih v državnih or- 

ganih (Uradni list RS, št. 15/90). 
S temi predpisi so določeni tudi 
pogoji za sklenitev in prenehanje 
delovnega razmerja delavcev ter 
pogoji za razrešitev delavcev, ki 
so imenovani na delovna mesta. 

Delovno razmerje v državnem 
organu lahko sklene (na podlagi 
objave oziroma javnega razpisa) 
kdor poleg splošnih pogojev (18 
let starosti in splošna zdravstve- 
na zmožnost) izpolnjuje še tele 
posebne pogoje: 

- da je državljan SFRJ, 
- da je polnoleten 
- da ni obsojen za kaznivo 

dejanje, ki je po zakonu ovira za 
sklenitev delovnega razmerja 
v državnem organu, 

- da ima predpisano strokov- 
no izobrazbo in 

- df) izpolnjuje druge poseb- 
ne pogoje, določene v sistemiza- 
ciji delovnih mest. 

Za višje upravne delavce in 
upravne delavce ter za tiste stro- 
kovno tehnične delavce, ki 
opravljajo neposredno delo 
s strankami, je pogoj za sklenitev 
delovnega razmerja tudi aktivno 
znanje slovenskega jezika, na 
območjih, na katerih je določena 
enakopravnost italijanskega ozi- 
roma madžarskega jezika, pa tu- 
di jezikov teh narodnosti. 

Ti predpisi urejajo delovna raz- 
merja za vse kategorije delavcev 
v državnih organih, in sicer: 

- za višje upravne delavce (ki 
pomagajo predstojniku pri vode- 
nju dela v upravnih organih in 
opravljajo najzahtevnejša dela), 

- za upravne delavce (ki 
opravljajo dela, s katerimi se na 
delovnem področju upravnega 
organa zagotavlja izvrševanje 
upravnih funkcij) in 

- za strokovno tehnične de- 
lavce (ki opravljajo dela, s kateri- 
mi se zagotavljajo splošni, teh- 
nični in drugi pogoji za delo 
upravnega organa)., 

Višje upravne delavce imenuje 
in razrešuje izvršni svet, upravne 

delavce pa predstojnik upravne- 
ga organa in na tej podlagi skle- 
nejo delovno razmerje. Za stro- 
kovno tehnične delavce ni pred- 
videno imenovanje, temveč le 
sklenitev delovnega razmerja. 

Višjega upravnega delavca in 
upravnega delavca se razreši, če 
sam pisno zaprosi za razrešitev 
ali če je s pravnomočno sodbo 
obsojen za kaznivo dejanje, zara- 
di katerega ni primeren za oprav- 
ljanje dolžnosti, na katero je bil 
imenovan. Predstojnik pa lahko 
predlaga razrešitev višjega 
upravnega delavca oziroma sam 
razreši upravnega delavca, če 
oceni, da po svojih delovnih in 
strokovnih kvalitetah ni primeren 
za opravljanje dolžnosti. V teh 
primerih se delavca razporedi na 
delovno mesto, za katerega iz- 
polnjuje pogoje. Zoper odločbo 
o razrešitvi je dopusten upravni 
spor (23. in 24. člen zakona o de- 
lavcih v državnih organih). 

Iz tega izhaja, da je edini krite- 
rij za sklenitev delovnega raz- 
merja, kakor tudi za imenovanje 
delavcev v državnih organih iz- 
polnjevanje z zakonom predpisa- 
nih pogojev glede strokovne 
usposobljenosti. Kot nam je zna- 
no, niti v republiških niti v občin- 
skih upravnih organih ni prišlo 
do »odpuščanja« višjih upravnih 
delavcev in upravnih delavcev 
zaradi njihove strankarske pri- 
padnosti. Glede članstva v poli- 
tičnih organizacijah citirani za- 
kon v 27. členu določa le, da višji 
upravni delavci in upravni delav- 
ci ter tisti strokovno tehnični de- 
lavci, ki jih določi izvršni svet, ne 
morejo biti člani vodstev politič- 
nih organizacij. 

Poleg navedenih kategorij de- 
lavcev pa so v upravnih organih 
zaposleni tudi funkcionarji 
- člani izvršnih svetov oziroma 
predstojniki upravnih organov, 
ki jih izvoli oziroma imenuje 
skupščina za štiri leta in so lahko 
le še enkrat ponovno imenovani. 
Domnevamo, da se vprašanje na- 
naša predvsem na to kategorijo 
zaposlenih v državnih organih. 
V sestavo novih izvršnih svetov 
so seveda bili izvoljeni člani 
strank, ki so zastopane v skupš- 
čini, pa tudi za predstojnike ob- 
činskih upravnih organov (ki ni- 
so člani izvršnih svetov) so bile 
imenovane osebe, ki so dobile 
podporo teh strank. 

Funkcionarjem, ki jim je pre- 
nehala funkcija, daje zakon o te- 
meljnih pravicah iz delovnega 
razmerja (35. člen) pravico do vr- 
nitve na delovno mesto, ki utreza 
stopnji njihove strokovne ' izo- 
brazbe za določeno vrsto pokli- 
ca, v organizacijo, ker so prene- 
hali z delom zaradi izvolitve ali 
imenovanja na funkcijo. Če funk- 

cionar po prenehanju funkcij6 

ne izkoristi te pravice, pa mu " 
veljavni družbeni dogov° 
o skupnih osnovah in merilih # 
oblikovanje in delitev sredstev t1 

osebne dohodke funkcionarji* 
v SRS (Uradni list SRS, št. 32/8'' 
omogoča, da še šest mesec^j 
izjemoma pa še nadaljnjih še$ 
mesecev prejema doteda^l 
osebni dohodek in uživa vse p'1' 
vice iz delovnega razmerja v 
ganu, kjer je poklicno opravil8 

funkcijo. 
Izvršni svet Skupščine Repu" 

blike Slovenije je na predlog ,e 

publiškega sekretarja za ljudsl<° 
obrambo dne 21. 6. 1990 razres' 
dolžnosti pomočnika republik®' 
ga sekretarja polkovnika Aie" 
sandra Frančeškina - pomoči11' 
ka za vojaške zadeve in mobili^' 
cijo, in podpolkovnika Ivana B|Z' 
jaka - pomočnika za varnost" 
zadeve. Razrešitev je bila op^' 
Ijena na podlagi 23. člena za^° 
na o delavcih v državnih organ^ 
in sicer na podlagi ugotovitve <e 

publiškega sekretarja, da sp,e 

memb na področju izvrševali 
vojaške obveznosti ne bo mož" 
opravljati z obstoječo kadrovs* 
zasedbo vodilnih delavcev. 0& 
omenjeni vodilni osebi sta 
aktivni vojaški osebi bili nep° 
redno odgovorni tudi nad rej® 
nim starešinam v Zveznem 5 

kretariatu za ljudsko obramb 
Tako bi pri izvrševanju nalog ", 
publiškega sekretariata za lju;h 
sko obrambo, zlasti tistih, ki 
je v zadnjem obdobju sprej' 
skupščina Republike Slovei 
v zvezi z izvrševanjem voja< 

nil« 
'tU obveznosti, prišli v naspf®'' 

z ukazi, ki bi jih prejeli od "a 

jenih starešin Zveznega sekre' 
riata za ljudsko obrambo. S tw. 
stališča sta razrešitvi utemeljer:tl 
Poleg tega ni bila ogrožena j* 
socialna varnost obeh vojas* 
oseb, saj je sredstva za "Iv 
osebni dohodek že doslej za"j. 
tavljal Zvezni sekretariat za llu 

sko obrambo. 
V Republiškem sekretariat^ 

notranje zadeve Republike &' 
venije je bilo po uveljavitvi za%! 
na o delavcih v državnih organ 

razrešenih pet delavcev. Rav 
šen je bil republiški svetova1 ■ 
zaradi imenovanja za namesj ; 
ka zveznega sekretarja za no'|r| 
nje zadeve. Razrešitev rep^V 
škega podsedkretarja je bila P 
sledica razrešitve dolžnosti 
čelnika uprave, kar je v pristoj^. 
sti republiškega sekretarja r t 
močnik republiškega sekreta 
je bil razrešen na lastno želj0 j 
radi uveljavitve pravice do Pr 

časne upokojitve, zaradi up® j, 1 

jitve pa sta bila razrešena ' 
svetovalec republiškega se*, 
tarja in pomočnik republiški 
sekretarja. I 

- Zakon o davku na promet 
nepremičnin 

Pobude Skupščine občine 
Ljubljana Bežigrad za spre- 
membo 7. točke 4. člena zakona 

o davku na promet 
mlčnin. s 

Vsebina pobude se na" 
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a oprostitev plačila davka na 
Pfomet nepremičnin pri prvi 
podaji garaže tudi v primeru, 
° ®e ta prodaja kot samostojen 

^Diekt in ne samo za primer, ko 
® Prodaja skupno s stanovanj- 
*o hišo oziroma stanovanjem, 
' ie to urejeno v 7. točki 4. ena zakona o davku na pro- 

sa' nepremičnin (Uradni list SRS; št. 35/85). 
Skupščina občine Ljubljana 

Bežigrad svojo pobudo uteme- 
ljuje z izenačitvijo finančnih po- 
gojev pri nakupu garaž ne glede 
na terminsko usklajenost naku- 
pov stanovanjskih enot in garaž 
in ne glede na to, ali so kupci 
lastniki ali samo najemniki sta- 
novanjskih enot. 

Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije je posredoval na- 
slednji odgovor: 

S sprejetjem Ustavnih amand- 
majev k Ustavi Republike Slove- 
nije je bila uvedena enakoprav- 
nost vseh oblik lastnine, kar zah- 
teva spremembe pri obdavčeva- 
nju prenosa lastninske pravice 
na nepremičninah. Izvršni svet 
Republike Slovenije je zato uvr- 
stil v svoj delovni program v letu 
1990 pripravo novega zakona 
o obdavčevanju prometa nepre- 

mičnin. Gradivo bo predloženo 
Skupščini Republike Slovenije 
predvidoma v mesecu septem- 
bru. Po izhodiščih, na katerih naj 
bi temeljil novi zakon, bi se v ob- 
davčevanje zajel ves promet 
z nepremičninami in uvedla pro- 
porcionalna stopnja, ki naj bi bi- 
la sorazmerno nizka. Posledica 
takih rešitev pa bi bila črtanje 
oprostitev. 

" Poraba sredstev pred volitvami 

b«ter Reberc, delegat v Druž- 
n.

n?Polltičnem zboru Skupšči- 
na ■1epub,'ke Slovenije, je po- 
Vn, i naslednje delegatsko Mra«anje: ^ li 
5. T *vezi z delegatskim vpra- 
iu"lem z dne 14/6-1990 o porab- 
Uorl« S|,edstvih pred volitvami 
PuhitVl'am0, da je Porotil° Re- Nke Slovenije neustrezno 

• nepopolno. 
v6

1'.'ZVr$ni svet Republike Slo- 
ja ''e v svojem odgovoru nava- 
la j"a so bila sredstva razdelje- 
na^ Pod|agl »enakomerne di- 
80'?d

Poročila pa je razvidno, da 
ciie 

uibenopolitične organiza- 
Por»l,Prvih štirih mesecih 1990 »bile 2/3 sredstev, namenje- 

nih političnim organizacijam za 
celo leto 1990. Za preostalih 
osem mesecev po volitvah je 
ostala le še 1/3 sredstev. 

2. V poročilu Izvršnega sveta 
ni odgovora na 5. točko iz dele- 
gatskega vprašanja, ki se nana- 
ša na 115. člen Ur. I. SRS št. 42/ 
89. Navedena so le sredstva, 
zagotovljena Republiški volilni 
komisiji. 
Ker menimo, da gre za zlorabo 
položaja družbenopolitičnih or- 
ganizacij, ki so odločale o sred- 
stvih v prvih štirih mesecih leta 
1990, prosimo za popolen in ja- 
sen javen odgovor do naslednje 
seje.« 

V zvezi s postavljenim delegat- 
skim vprašanjem Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije 

posreduje naslednji dopolnjen 
odgovor: 

1. V obdobju januar-april so 
se družbenopolitičnim organiza- 
cijam sredstva za materialne iz- 
datke, posebne namene in amor- 
tizacijo nakazovala v skladu z za- 
konom o proračunu Republike 
Slovenije za leto 1990 na podlagi 
enakomerne dinamike. To pome- 
ni, da je bila mesečna višina na- 
kazanih sredstev enaka eni dva- 
najstim letnih potrebnih sredstev 
in da so družbenopolitične orga- 
nizacije do volitev za kritje teh 
stroškov dobile 4/12 letnih sred- 
stev. 

Obseg porabe sredstev za fi- 
nanciranje družbenopolitičnih 
organizacij v obdobju od 1. 1. do 
30. 4. 1990 po namenih, ki je bil 
že podan v odgovoru z dne 25. 6. 
1990, prikazujemo ponovno: 

DPO 

Rkf2DL 
S£2SMS 

5|5snov 

.^upaJ 

Osebni Sklad Materialni 
dohodki skupne stroški 

porabe 

Posebni Amortizacija 
nameni 

Skupaj 

11.993.664 241.425 1.069.920 188.560 314.830 13.808.399 
2.612.540 - 491.000 63.720 36.267 3.203.527 
1.806.489 - 152.064 65.430 5.600 2.029.583 

829.349 - 33.366 - 1.600 864.315 
17.242.042 241.425 1.746.350 317.710 358.297 19.905.824 

V > 
Sredstp6Zi s skora) 2/3 porabo v tem k

za 'inanciranje DPO 
^spo^bju, ki jo ugotavlja 
Poiasniio erc' daiemo dodatno 

števci9,?3 za zagotovitev sred- 
''tičnih anciranje družbenopo- 
n'zacii .,°.zlrorria političnih orga- 
na Dn l,u 1990 ie bila predvi- 
y višini VTa sredstev v letu 1989 

a ob 45-673,10 din, ki je Pr0rač,m
spr6iernanju predloga na za leto 1990 povečana 

z indeksom 344 in je znašala 
38.685.200,00 din. 

Ob sprejemanju proračuna za 
leto 1990 v Skupščini je bila po- 
stavka »sredstva za delo DPO« 
z amandmajem razdeljena na 
dva dela: 

- sredstva za delo DPO v viši- 
ni 26.454.702,00 din 

- sredstva RK SZDL za ures- 
ničevanje funkcij, določenih 
z Ustavo Republike Slovenije od 
1. 5. 1990 dalje v višini 
12.230.498,00 din. 

Ob renominaciji proračuna iz 
aprila letos je bila upoštevana 
dejanska raealizacija sredstev za 
financiranje DPO v letu 1989 
v skupni višini 10.711.732,40 din 
in povečana z indeksom 513. 
Z renominacijo so bila iz globala 
sredstev za financiranje DPO iz- 
ločena še sredstva za delo Repu- 
bliškega odbora ZZB NOV Slove- 
nije in Republiške konference 
Zveze rezervnih vojaških starešin 
v skupni višini 5.699.000,00 din. 
Prikaz tega je sledeč: 

amen Realizacija 89 

~ sroHStva za del° DP0 

1.5 1Qn
s'va RK SZDL za ustavne funkcije od 

- 59?bSv veze rezervnih vojaških starešin 

Renomirani 
proračun 90 

Indeks 

7.156.370,80 

3.555.361,60 

31.014.000 

18.239.000 
4.045.000 
1.654.000 

433 

513 

10.711.732,40 54.952.000 513 

. Glede n 
> sredc.f Podlago za zagotovi- 
lih7®yzadelodružbenopo- 
J?acii v iot0ma Političnih orga- 
r.

s
L

n0ve Za 
1"0 je primerjava 

r, 6 teh -r 90,0vitev višine po- 
(var~aDrii ^dstev v obdobju ja- 

"PošteJ 0 54-952.000 din. anju te osnove znaša 

Poroeeva/ec  

poraba sredstev 36,23%. Če iz 
porabe sredstev izvzamemo 
sredstva za izplačilo osebnih do- 
hodkov za mesec december 
1989 v višini 2.753.822,00 din, ki 
jih le-ta vključuje, znaša poraba 
v tem obdobju 31,22%. 

2. Družbenopolitičnim skup- 

nostim iz republiškega proraču- 
na niso bila nakazana nikakršna 
namenska sredstva za volitve. 

V skladu s 115. členom zakona 
o volitvah v skupščine je po 
opravljenih volitvah vsak kandi- 
dat^oziroma organizacija delov- 
nih ljudi in občanov dolžna po- 

dati poročilo o zbranih in porab- 
ljenih sredstvih pristojnemu de- 
lovnemu telesu skupščine in ne 
izvršnemu svetu. Zato predlaga- 
mo, da ustrezno delovno telo 
Skupščine Republike Slovenije 
pridobi navedena poročila in po- 
da odgovor na delegatsko vpra- 
šanje o porabi sredstev za vo- 
litve. 

- Postopek 
multilateralne 
kompenzacije 

terjatev 
in obveznosti 

Delegat Jože Pušnik, delegat 
Zbora združenega dela Skupš- 
čine Republike Slovenije, 11. 
volilna enota Industrija in rudar- 
stvo je na zasedanju zbora dne 
18. 7. 1990 postavil naslednje 
delegatsko vprašanje: 

Glede na to, da je bilo v časo- 
pisju objavljeno, da bo v Slove- 
niji 28. julija Izveden postopek 
multilateralne kompenzacije 
terjatev in obveznosti (postopek 
bo izveden še enkrat v jeseni) 
sprašujem Izvršni svet, kakšen 
značaj daje tej akciji in, ali je ta 
postopek organiziran dovolj ko- 
ordinirano, da bi zajel celotno 
gospodarstvo in negospodar- 
stvo oziroma na kakšnem terito- 
rialnem področju bo izvajan (ali 
samo v okviru Republike Slove- 
nije ali širše). Ali namerava Iz- 
vršni svet v tem smislu izdati 
kakšen predpis, ki bo v ta posto- 
pek zavezoval vse pravne sub- 
jekte, da bi bila učinkovitost iz- 
vedbe čim večja?« 

Na postavljeno delegatsko 
vprašanje je Izvršni svet Skupšči- 
ne Republike Slovenije posredo- 
val odgovor: 

V SDK Jugoslavije je bila spre- 
jeta odločitev, da bo SDK, kot 
organizacija za opravljanje pla- 
čilnega prometa, organizirala in 
opravila prostovoljno multilate- 
ralno kompenzacijo; prvo 28. ju- 
lija 1990, drugo pa 8. septembra 
1990. 

Temeljne značilnosti načrtova- 
ne multilateralne kompenzacije 
so: 

- Pravne osebe se same odlo- 
čajo, ali bodo sodelovale v kom- 
penzaciji ali ne. Udeležba v kom- 
penzaciji torej ni zakonsko pred- 
pisana, sama vsebina pa je opre- 
deljena v Zakonu o finančnem 
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poslovanju in Zakonu o obliga- 
cijskih razmerjih; 

V načrtovani kompenzaciji 
bodo lahko sodelovala podjetja 
in njihovi deli, organizacije s po- 
dročja družbenih dejavnosti in 
njihovi deli, banke in njihovi deli 
ter zavarovalne organizacije 
z območja cele države; 

- Predmet multilateralne 
kompenzacije so vse obveznosti 
iz dolžniško-upniških razmerij, 
nastale na temelju prodaje blaga 
in opravljenih storitev. Lahko pa 
se prijavijo tudi obveznosti po 
drugih osnovah, razen obvezno- 
sti, katerih medsebojno pobota- 
nje ni dovoljeno po Zakonu 
o obligacijskih razmerjih (341. in 
342. člen) in obveznosti, ki so 
zavarovane z instrumenti za za- 
varovanje plačil (ček, menica, 
akceptni nalog, akreditiv); 

- Prostovoljna multilateralna 
kompenzacija bo opravljena po 
posebnem matematičnem mode- 
lu, v katerem so upoštevani os- 
novni principi kompenzacije; 
vzajemnost terjatev in obvezno- 
sti in poravnava obveznosti do 
najmanjšega zneska, z uporabo 
sodobnih tehničnih sredstev (ra- 
čunalnikov) za obdelavo in pre- 
nos podatkov. 

Organizacija multilateralne 
kompenzacije bo potekala tako, 
da bodo pravne osebe prijavile 
svoje obveznosti službi 23., 24. in 
25. julija 1990 na posebnem 
obrazcu, ki ga brezplačno dobijo 
pri službi. Da bi bila udeležba 
pravnih oseb v kompenzaciji čim 
večja in s tem učinek kompenza- 
cije čim večji, je služba v Repu- 
bliki Sloveniji pisno povabila 
k sodelovanju v kompenzaciji 
vse možne udeležence in jim tudi 

poslala obrazce prijav za kom- 
penzacijo z navodili za izpolnje- 
vanje obrazcev. 

V organizacijskih enotah služ- 
be bo opravljena računska in lo- 
gična kontrola prijavljenih ob- 
veznosti in vpis podatkov na 
magnetne medije. Organizacij- 
ske enote službe bodo prek re- 
publiških in pokrajinskih central 
magnetne trakove s podatki za 
kompenzacijo poslale SDK Jugo- 
slavije, ki bo v soboto, 28. julija 
1990, opravila računalniško ob- 
delavo podatkov in poslala po 
isti poti podatke o opravljeni 
kompenzaciji nazaj vsem po- 
družnicam Na ta način bo omo- 
gočeno, da bodo lahko podruž- 
nice službe v nedeljo, 29. julija 
1990, opravile obdelavo plačilne- 
ga prometa na podlagi sprejetih 
podatkov. Ta obdelava pomeni 
istočasno knjiženje obremenitve 

in odobritve žiro računa prav^j; 
osebe za pobotani znesek. 
v ponedeljek, 30. julija 1990, b?" 
do vsi udeleženci v kompenzac)! 
prejeli informacije o pobotanj 
in nepobotanih prijavljenih 
veznostih. Po enakem postopa 
bo tekel tudi drugi krog pros^ 
voljne multilateralne kompenzjj' 
cije od 3. do 10. septembra 199° 

Izvršni svet Skupščine ReP^ 
blike Slovenije podpira naved6' 
ne aktivnosti SDK kot enega ^ 
med ukrepov za zmanjšani6 

medsebojne zadolženosti. V 
teresu vsake pravne osebe, ude' 
leženke v prostovoljni multilatei 
ralni kompenzaciji je, da prijaV 

čimvečje število obveznosti. G\* 
de na to, da bo navedena akt'*'' 
nost potekala v jugoslovanske'' 
merilu, Izvršni svet ne namera^ 
izdati posebnega predpisa. 

  1   2, ;    |    — 
Izdajata Skupščina Republike Slovenije in Skupščina SFRJ Odgovorni urednik Marjan Gogala - Naslov uredništva Skupščina Republike Slovenije, Ljubljana, šubič0^^ 
telefon (061) 217-123 Glavni in odgovorni urednik Glasila SFRJ Dragan Ajder. urednik Dragiša Djordjevič, Naslov uredništva Skupščina SFRJ, Beograd, Trg 
i Engelsa 13. telefon (011) 334-148 - Tisk ČGP Delo - Cena posameznega izvoda 10 dinarjev - Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece - Žiro ra 
Skupščina SR Slovenije. Ljubljana. 50100-845-50204 - Naročninske zadeve telefon (061) 219-914 
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DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Anderlič Tone 
Balažlc Milan 
Battelli Roberto 
Bekeš Peter 
Boh dr. Katja 
Bolcar Nada 
Buser Stanko 
Bučar dr. France 
Capuder Andrej 
Gajšek Janez 
Gerl Boris 
Golija Franc 
Golobič Gregor 
Gošnik Vano 
Grabner Alojz 
Halb Janko 
Hobič Jože 
Hribar Spomenka 
Janša Janez 
Juri Franco 
Kmetič Slavko 
Kocijančič Janez 
Kociper Štefan 
Kolešnik Ciril 
Kopač Janez 
Korošec Štefan 
Krefl Ivan 
Kreft dr. Lev 
Kuharič Božo 
LampVet Janez 
Lavtižar Bebler Darja 
Logar Mihaela 
Lokar Sonja 
Magajna Andrej 
Magdič Jože 
Markeš Marija 
Mencin Metka 
Nemanič Julij 
Ocvirk Mojmir 
Pahor Borut 
Peršak Anton 
Peterle Alojz 
Pintar Emil Milan 
Pipan Franc 
Pirnatdr. Rajko 
Pivec Franc 
Plešivčnik Drago 
Požarnikdr. Hubert 
Podobnik Marjan 
Polajnar Ignac 
Potočnik Franc 
Potrč Miran 
Pozsonec Maria 
Pregelj Žarko 
Pretnar Aleksandra 
Pukl Vitodrag 
Pučnik Ivan 
Reberc Peter 
Rejc Izidor 
Ribičič dr. Ciril 
Semolič Dušan 
Smole Jože 
Thaler Zoran 
Tomažič Anton 
Tomše Ivan 
Tomšič France 
Toplak Ludvik 
Vaupotič Bogomir 
Verlič Andrej 
Vidovič Zdenka 
Voljč Božidar 
Zagožen dr. Franc 
Šeligo Rudi 

poklic 

politik 
dipl. politolog 
novinar 
dipl. pravnik 
sociolog 
odvetnica 
dr. geologije 
upok. univ. prof. 
univ. prof. 
dipl. ing. fizike 
mag. veterine 
dipl. ing. gozd. 
študent 
sociolog 
kmet 
dipl. oec. 
ing. kmetijstva 
prof. sociologije 
dipl. obramb. 
prof. geografije 
strojevodja 
mag. prav. ved 
dipl. soc. 
prostorski planer 
dipl. oec. 
mag. ekon. znan. 
dipl. str. ing. 
dr. filoz. 
dipl. oec. 
dipl. pravnik 
dipl. pravnica 
prof. biolog 
profesorica 
social. delavec 
zdr. nevropsihiater 
dipl. ing. kmet. 
dipl. psihologije 
mag. dipl. ing. kmet. 
dipl. politolog 
dipl. politolog 
prof. književnik 
prof. zemlj. in zgod., oec. 
dipl. filozof 
dipl. prav. dipl. polit. 
dr. pravnih znanosti 
prof. filoz. in soc. 
dr. med. 
psiholog 
dipl. ing. kmetijstva 
prof. slov. in sociologije 
dipl. ing. kmetijstva 
dipl. pravnik 
profesor 
pred. uč. lik. in teh. vzg. 
dipl. sociolog 
samostojni odvetnik 
kmetovalec 
študent 
dipl. oec. 
dr. prav. znan. 
dipl. iur. 
novinar 
dipl. politolog 
dipl. pravnik 
predm. učitelj 
dipl. ing. stroj. 
dipl. pravnik 
absolvent PA 
politik 
dipl. oec. 
zdravnik 
dipl. ing. kmetijstva 
mag. filozofije 

stranka 

ZSMS-LS 
ZKS-SDP 
del. ital. nar. skup. 
ZKS-SDP 
SDZS 
SKD 
ZS 
SDZ 
SKD 
SKD 
ZS 
SOS 
ZSMS-LS 
ZS 
SKZ 
SKZ 
SKZ 
SDZ 
SDZ 
ZSMS-LS 
SDZS 
ZKS-SDP 
SKD 
SKD 
ZSMS-LS 
ZKS-SDP 
SOS 
ZKS-SDP 
ZKS-SDP 
SKD 
SSS 
SKZ 
ZKS-SDP 
SDZS 
SKD 
SKZ 
ZSMS-LS 
SKZ 
ZSMS-LS 
ZKS-SDP 
SDZ 
SKD 
ZKS-SDP 
ZKS-SDP 
SDZ 
ZKS-SDP 
ZKS-SDP 
SDZ 
SKZ 
SKD 
SKZ 
ZKS-SDP 
del. madž. nar. skup. 
ZS 
ZS 
SDZS 
SKZ 
SKD 
SKD 
ZKS-SDP 
SSS 
SSS 
ZSMS-LS 
SDZ 
ZS 
SDZ 
SKZ 
ZSMS-LS 
ZSMS-LS 
ZSMS-LS 
ZS 
SKZ 
SDZ 
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Šetinc Mile novinar ZSMS-LS 
Šešerko dr Leo univ Prof- drfiloz- zs 

Šinkovec Matjaž Ta?iste,r, , IcmI , o 
Školč Jože dipl. politolog ZSMS-LS 
Šuklje Borut prof. filoz., svet. knjiž. z lit. SSS 
Žagar Zvone sam. obrtnik SOS 
Žakelj Viktor  dipl, oec. SSS 

ZBOR OBČIN SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Atelšek Ivan 
Bevc Stanislav 
Bizjak Ivan 
Božič Danijel 
Bukovec Janos 
£rnej Janez 
Deželak Janko 
Dragovan Slavko 
Dvornik Marjan 
£eltrin Franci 
^lego Isabella 
Branko Karel 
Ffelih Leo 
Gale Janez 
glavič dr. Peter 
Gradišar Cvetko 
Grdadolnik Jože 
J^egurec dr. Slavko 
Gros Vitomir 
^rošelj Leopold 
'vanušič Zvonko Jakelj Ljubo 
Jaklin Jože 
amnik Peter 

Jamnikar Peter 
,e* Boris 
,®ž Matjaž 
, rina Janez 

^u9 Janez 
^Uri Aurelio 
*?c Albin 
javora Fedja 
£°košinek Ervin 
^tnik Ludvik 
£0vač Franc 
^amarič Tone 
^amberger Janez 
£ramer Jože 
Kuhar Ivan 
*uzman Anton 
°vec Aleksander 

Lovšin Franc 
Lukač Janez 
^encinger Avguštin 
psiček Ivan 
J2«e|k° Alojz 

aker Marjan 
r! Vak Branko 
°9ns Franc 

Pa
V8,? Edvard 

^rtljič Anton 
PoV!'č Tomaž pfskar Matjaž 
p'a.ninšek Franc 
Pm Vfršič Brur|o 
Pr<!? Viktorija R°,ner Jože 
£ainer Niko 
^azdevšek Borut 

Janez 
J°)ec Anton 

hwarzbartl Ervin Anton ber|čur Miloš 

poklic stranka 
ekon. teh. upok. 
dipl. ing. kmetijstva 
dipl. matematik 
novinar 
gimn. maturant 
dipl. veterinar 
dipl. oec. 
ing. agronomije 
dipl. ing. stroj. 
ekonom, teh. 
učiteljica 
kmetovalec 
agronom 
upokojenec 
univ. prof. 
dr. med. 
upokojenec 
dipl. oec. 
dipl. ing. stroj. 
viš. uprav, delavec 
dipl. oec. 
dipl. veterinar 
samostojni kmetovalec 
ekonomist 
dipl. etnolog 
dipl. ing. agronomije 
prof. biolog. 
komercialist 
mag., dipl. oec. 
novinar 
VKV tiskar 
arhitekt 
učitelj 
dipl. ing. gozd. 
mag. veterine 
učitelj 
dipl. veterinar 
gostinski tehnik 
viš. uprav, delavec 
ing. agronomije 
ekonomist 
pravnik 
dipl. pravnik 
zdravnik internist 
upok. prof. 
dipl. ing. agronomije 
stomatolog 
dipl. ing. tekst, tehnol. 
dipl. pravnik 
dipl. oec. 
umet. vodja gledališča 
profesor 
gimn. maturant 
mehanik kmetj. strojev 
upokojenec 
specialni pedagog 
mag. agr. znanosti 
dipl. ing. gozd. 
ekonomist 
dipl. ing. gradb. 
dipl. jus. sam. odvet. 
mag. oec. dipl. ing. 
viš. uprav, delavec 

ZSMS-LS 
SKZ 
SKD 
ZSMS-LS 
ZSMS-LS 

SKD 

SKD 

del. ital. nar. skup. 

ZKS-SDP 

SZMS-LS 
SDZ 

SOS 
ZKS-SDP 
SKZ 

SDZ 

ZSMS-LS 
ZKS-SDP 
ZSMS-LS 
ZS 

ZSMS-LS 
SZS 

ZSMS-LS 
SKD 
SSS 
SKD 

SKZ 

ZS 

ZSMS-LS 
ZSMS-LS 

ZSMS-LS 

ZSMS-LS 
ZSMS-LS 

ZSMS-LS 
ZSMS-LS 

SKD 
SZS 
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Slejko Vladimir 
Stadler Marko 
Stariha Janez 
Starman Danijel 
Urbančič Miloš 
Vivod dr. Ivan 
Vodopivec Ivan 
Šonc Metod 
Štefančič Marcel 
Štrumbelj Tomaž 
Štular Vojka 
Volk Milan 
Zakonjšek Jože 
Žampa Janez 
Železnik Andrej 
Žižek Vili 
Žunter Anton 

ekonomist 
ing. agron., kmet 
ing. elektroteh. 
dipl. prav. sam. odvetnik 
kmetovalec 
profesor 
dipl. oec. 
gradb. tehnik 
pred. učit. slov. jez. 
gimn. maturant 
profesor 
dipl. pravnik 
dipl. oec. 
upokojenec 
dipl. politolog 
samost. obrtnik 
dr. med. 

ZSMS-LS 

SDZ 

SSS 

ZSMS-LS 
ZKS-SDP 

ZSMS-LS 

ZKS-SDP 

SDZ 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

poklic stranka 
Ahčan Nevenka 
Aksentijevič Milan 
Arzenšek Jože 
Avberšek Franc 
Ban Franc 
Bauman Mihaela 
Bašin Danilo 
Berdajs Silvo 
Berlec Jože 
Bizjak Davorin 
Bolič Muharem 
Boštjančič Franc 
Brglez Stanislav 
Daneu Ivo 
Domio Marino 
Drame Leopold 
Dretnik Ivan 
Drča Vinko 
Dular Tanja 
Eržen Stanislav 
Erce Franc 
Furlan Jože 
Gačnik Franc 
Gradišar Franc 
Grašič Franc 
Gumilar Ludvik 
Horvat Anton 
Iskra Janez 
Jakič Roman 
Jaklič Marko 
Keber Irena 
Kovačič Boštjan 
Košak Jože 
Kočevar Božo 
Krajec Mirko 
Kraner Peter 
Ledinek Pavel 
Lončar Marija 
Lovrenčič Franc 
Mak Viljem 
Mikuš Dimitrij 
Moge Rudi 
Muren Andrej 
Murko Dejan 
Oblak Majda 
Osterman Anka 
Perko Franc 
Peršolja Dejan 
Pirš Jurij 
Prelovec Valentin 
Prešern Tatjana 
Puc Vlado 
Pušnik Jožef 

socialna delavka 
oficir JLA 
dr. med. 
dipl. ing. rudarstva 
pravnik 
dipl. oec. 
dipl. pravnik 
strojevodja 
dipl. ing. stroj. 
pravnik 
dipl. ing. arh. 
dipl. ing. gozd. 
dipl. oec. 
sekretar za šol. šport, 
pravnik 
stroj. teh. sam. obrtnik 
samost. kmetovalec 
samost. kmetovalec 
dipl. pravnica 
elektrotehnik 
ekonomist 
ing. org. dela 
dipl. ing. 
stroj, tehnik 
dipl oec. 
dipl. oec. 
samost. kmetovalec 
les. teh. sam. obrtnik 
štud. fil. fak. 
dipl. ing. gradb. 
dr. med. 
mag. sociologije 
kmet. teh. kmet 
dipl. ing. stroj. 
zaseb. kmetovalec 
oec.,na kmetiji 
dipl. ing. 
dipl. oec. 
dipl. oec. 
ekonomist 
dr. med. 
prof. 
dipl. ing. stroj, 
štud. abs. teh. fak. 
dipl. pravnica 
sociologinja 
mag. gozd. znanosti 
zasebni kmet 
dipl. gradb. ing. 
grafik 
vzgojit, special. del. 
ključav. sam. obrtnik 
dipl. oec. 

neodvisni 
neodvisni 
neodvisni 

ZSMS-LS 
ZKS-SDP 
SDZ 

SZS 
ZSMS-LS 
neodvisni 
SZS 
ZKS-SDP 
neodvisni 
SKZ 
SKZ 
ZSMS-LS 

neodvisni 

neodvisni 
neodvisni 

SKZ 
SKD 
ZSMS-LS 
SDZ 
SDZ 
ZSMS-LS 
SKZ 
neodvisni 
SKZ 
SKZ 

neodvisna 
SSS 

SDZ 
ZSMS-LS 
SDZ 
ZSMS-LS 

S DZS 

SDZS 
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Remškar Janez 
Rode Primož 
Rogina Bogo 
Rudolf Franček 
Sagadin Vlasta 
Sekereš Vilijem 
Slapernk Anton 
Slokan Majda 
Smole Jože 
Stare Marjan 
Stare Peter 
Studenčnik Jože 
Toplek Danilo 
Veselinovič Draško 
Vilfan Marjan 
Vukovič Karel 
Zabukovec Zdravko 
Zalar Franc 
Zlobec Jaša L. 
Zupane Barbara 
Zupančič Jože 
Skof Matija 
Ster Andrej 
Struc Drago 
Stular Janez 
Zerovec Angelca 
Zidanik Anton 

dr. med. 
dr. med. 
pravnik, sam. obrtnik 
pisatelj svob. umetnik 
pred. učit. ang. in zemlj. 
prof. tel. vzgoje 
dipl. oec. 
dipl. oec. 
dipl. ing. tekst, tehnol. 
dipl. oec. 
social. delavec 
dipl. ing. metalurg. 
mag. oec. 
mag. oec. 
vodja razvoja 
dipl. elektro. ing. 
dipl. pravnik 
oec. 
dipl. prof. 
novinar 
prof. geograf, 
dr. ekon. znanosti 
dipl. pravnik 
organ, dela 
samostojni kmetovalec 
prof. defektologije 
zdrav, specialist 

neodvisni 
SDZ 
ZS 
ZKS-SDP 
neodvisni 

neodvisni 

SDZ 
SDP 
ZSMS-LS 
SDZS 
ZKS-SDP 
neodvisni 

ZSMS-LS 
ZSMS-LS 
neodvisni 

SDZ 
neodvisni 
SKZ 
SDZS 
SSS 

KRATICE POMENIJO: 
- Socialdemokratska zveza Slovenije 

želeni Slovenije 
Slovenska demokratična zveza 

Skn S'0venska kmečka zveza 
SOq S'ov®nski krščanski demokrati 
nc.,~slovenska obrtniška zveza    
Z^OS-KoaMcija šestih strank: SDZS, ZS, SDZ, SKD, SKZ, SOS 

DP ~ Stanka demokratične prenove 
SS^ - ZSMS - Liberalna stranka 15"Socialistična stranka Slovenije 

skupščina republike 
Slovenije 

Predsednik : dr. France Bučar 
P°dpredsednika: Vano Gošnik, Vitodrag Pukl 
seneralni sekretar: Marko Herman 
amestnica generalnega sekretarja: Erika Vrhunec 

■Družbenopolitični zbor 
Pr®dsednik: dr. Ludvik Toplak 
Podpredsednik: Tone Peršak ekretarka: Verica Trstenjak 
2BOR OBČIN 
Pfedsednik: Ivan Bizjak 
Podpredsednik: Janez Lukač 

retar: Viljem Veršaj 

Z0OR ZDRUŽENEGA DELA 
^dnik: Jože Župančič 
s°wPredsednik: Bo9° Rogina Kretarka: mag. Marija Drofenik 

VODJE SKUPIN DELEGATOV POLITIČNIH 
ORGANIZACIJ IN NEODVISNIH DELEGATOV 

DEMOS 
predsednik: dr. Dimitrij Rupel 
vodja kluba: Spomenka Hribar 
SOCIALDEMOKRATSKA ZVEZA SLOVENIJE 
predsednik: dr. Jože Pučnik 
vodja kluba: Andrej Magajna 
SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA 
predsednik: Ivan Oman 
vodja kluba: Marjan Podobnik 
ZELENI SLOVENIJE 
predsednik: dr. Bojan Brumen 
vodja kluba: dr. Božidar Voljč 
LIBERALNA STRANKA 
predsednik: Vitomir Gros 
vodja kluba: Franc Golija 
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI 
predsednik: Lojze Peterle 
vodja kluba: Nace Polajnar 
ZKS - STRANKA DEMOKRATIČNE PRENOVE 
predsednik: dr. Ciril Ribičič 
vodja kluba:.Miran Potrč 
ZSMS - LIBERALNA STRANKA 
predsednik: Jožef Školč 
vodja kluba: Jožef Školč 
SOCIALISTIČNA STRANKA SLOVENIJE 
predsednik: Viktor Žakelj 
vodja kluba: Dušan Semolič 
KLUB POSLANCEV ITALIJANSKE IN MADŽARSKE 
NARODNOSTI 
predsednik: Roberto Battelli 
tajnik: Janoš Bukovec 
KLUB NEODVISNIH POSLANCEV 
predsednik: Franc Gradišar 
namestnik: Franc Avberšek 

PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE 

predsednik: Milan Kučan 
člani: dr. Matjaž Kmecelj 

dr. Dušan Plut 
Ivan Oman 
Ciril Zlobec 
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KOMISIJE SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Pri komisijah Skupščine Republike Slovenije objav- 
ljamo najprej naloge, ki jih ima vsaka komisija pri svojem 
delu, nato pa še sestavo. 

KOMISIJA SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA USTAVNA VPRAŠANJA 

- spremlja uresničevanje ustave; 
- obravnava predloge pooblaščenih predlagateljev za začetek 

postopka za spremembo ustave; 
obravnava pobude za spremembo ustave in predlaga zbo- 

rom začetek postopka za spremembo ustave, 
- pripravi in predlaga zborom Skupščine Republike Slovenije 

osnutek in predlog besedila sprememb ustave Republike Slove- 
nije; 

- sodeluje pri pripravi sprememb ustave SFRJ in pripravi pred- 
log stališč Skupščine Republike Slovenije; 

sodeluje pri vodenju javne razprave in zbira predloge in 
pripombe iz javne razprave o spremembah ustave; 

- obravnava ocene in predloge o stanju ustavnosti in zakonito- 
sti v republiki; 

obravnava načelna vprašanja ustavne narave in opravlja 
druge zadeve v skladu s sklepi zborov Skupščine Republike Slo- 
venije. 

predsednik: dr. France Bučar 
podpredsednika: Vitodrag Pukl, Miran Potrč 
člani: dr. Leo Šešerko, dr. Franc Zagožen, dr. Ludvik Toplak, 
Andrej Magajna, Ciril Kolešnik, Danijel Starman, Ivan Bizjak, 
dr. Rajko Pirnat, dr. Primož Rode, Tone Peršak, Zvone Žagar, 
Robert Battelli, Vilijem Sekereš, Zdravko Zabukovec, dr. Ciril 
Ribičič, Danilo Bašin, Ludvik Gumilar, Darja Lavtižar-Bebler, 
Tone Anderlič, Boštjan Kovačič, Mojmir Ocvirk, Franco Juri. 

ZAKONODAJNO PRAVNA KOMISIJA SKUPŠČINE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Naloge in način dela Zakonodajno-pravne komisije Skupš- 
čine Republike Slovenije so določene s poslovnikom Skupščine 
Republike Slovenije. 

predsednik: Anton Tomažič 
podpredsednica: Darja Lavtižar-Bebler 
člani: dr. LudvikToplak, Nada Bolcar, Milan Volk, Vitomir 
Gros, Bruno Podveršič, Zdravko Zabukovec, Aurelio Juri, 
Janos Bukovec, Miran Potrč, Majda Oblak, Jože Zakonjšek. 

KOMISIJA SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA MEDNARODNE ODNOSE 

- Naloge in način dela Komisije Skupščine Republike Slove- 
nije za mednarodne odnose so določene s poslovnikom Skupš- 
čine Republike Slovenije. 

predsednik: Matjaž Šinkovec 
podpredsednica: Mihaela Logar 
člani: Peter Reberc, Žarko Pregelj,Jvan Kreft, Rudi Šeligo, 
Roberto Battelli, Maria Pozsonec, Štefan Korošec, Borut 
Pahor, Jože Smole, Barbara Zupane, dr. Ivan Vivod. 

KOMISIJA SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA NOTRANJE ZADEVE 

Komisija za notranjo politiko obravnava zakone in druge akte in 
druga vprašanja, ki se zlasti nanašajo na. 

- meje Republike Slovenije, ustanavljanje oziroma odpravlja- 
nje občin in spreminjanje občin; 

- združevanja občanov, javne shode in javne prireditve, evi- 
denco gibanja in nastanitve občanov; 

- himno Republike Slovenije, zastavo Republike Slovenije, 

referendum, republiške praznike, republiška priznanja in odliko- 
vanja, žige, pečate in overovitve podpisov matične knjige, osebna 
imena in osebne izkaznice; 

- varstvo osebnih in drugih podatkov; 
- sistem zbiranja, obdelave in objavljanje evidenčnih statistič- 

nih in drugih podatkov, ki imajo pomen za republiko; 
- varstvo pred požari, varstvo pred naravnimi nesrečami in 

odpravljanje njihovih posledic ter varstvo živali pred mučenjem. 

predsednik: Milan Balažic 
podpredsednik: Marko Stadler 
člani: Milan Aksentijevič, Borut Šuklje, Andrej Železnik, 
Roman Jakič, Jože Zakonjšek, Andrej Muren, Ignac Polajnar, 
Franc Feltrin, Marjan Dvornik, Franc Erce, Franček Rudolf. 

KOMISIJA SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA NARODNOSTI 

- Naloge in način dela Komisije Skupščine Republike Slove- 
nije za narodnosti so določene s poslovnikom Skupščine Repu- 
blike Slovenije. 
predsednik: Roberto Battelli 
podpredsednika: Maria Pozsonec, dr. Lev Kreft 
člani: Anton Horvat, Valentin Prelovec, Janos Bukovec, 
Vilijem Sekereš, Isabella Flego, Marino Domio. 

KOMISIJA SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA VLOGE IN PRITOŽBE 

- Naloge in način dela Komisija Skupščine Republike Slove- 
nije za vloge in pritožbe so določene s poslovnikom Skupščine 
Republike Slovenije. 

predsednik: Gregor Golobič 
podpredsednica: Marija Markeš 
člani: Andrej Šter, Aleksandra Pretnar, Silvo Berdajs, Franc 
Lovšin, Janez Iskra, dr. Marjan Mlaker, Božo Kočevar, Ivan 
Kuhar, Peter Stare, Anka Osterman, Andrej Verlič. 

KOMISIJA SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA NADZORSTVO NAD ZAKONITOSTJO DELA 
SLUŽBE DRŽAVNE VARNOSTI 

Naloge in način dela komisije so določene z odlokom o usta- 
novitvi, nalogah in sestavi Komisije Skupščine SR Slovenije za 
nadzorstvo nad zakonitostjo dela službe državne varnosti (Uradni 
list SRS, št. 38/88). 
predsednik: Peter Bekeš 
podpredsednik: Janko Halb 
člani: Andrej Šter, Andrej Magajna, Marjan Dvornik, Milan 
Volk, Franc Golija, Slavko Kmetič, Franc Gradišar, Leopold 
Grošelj, Jože Smole, Jaša L. Zlobec, Viktorija Potočnik.  

KOMISIJA SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA SPREMLJANJE PREOBRAZBE DRUŽBENE IN 
ZADRUŽNE LASTNINE 

- skupaj z drugimi pristojnimi organi v republiki in federaciji 
ugotovi obseg (posnetek stanja in realno vrednotenje) in pojavne 
oblike družbene in zadružne lastnine; 

proučuje in nakazuje možne oblike preobrazbe družbene in 
zadružne lastnine ter prikaže prednosti in pomanjkljivosti preo- 
brazbe družbene in zadružne lastnine v druge oblike lastnine; 

- se aktivno vključuje v pripravo sistemskih podlag za preo- 
brazbo družbene in zadružne lastnine, ter v ta namen svoje ugoto- 
vitve posreduje pristojnim organom in institucijam; 

o ugotovitvah o preobrazbi družbene in zadružne lastnine 
tekoče seznanja tudi Komisijo Skupščine Republike Slovenije za 
ustavna vprašanja. 

predsednik: Vitomir Gros 
podpredsednik: Franc Gradišar 
člani: Stanislav Brglez, dr. Matija Škof, Franc Avberšek, Mile 
Šetinc, Marjan Stare, Franc Tomšič, Franci Feltrin, Marko 
Stadler, Jože Hobič, Janko Deželak, Leopold Drame. 
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KOMISIJA SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA DENACIONALIZACIJO 

- skupaj s pristojnimi republiškimi upravnimi organi ugotovi 
nhi Sk® in Pravne podlage, na katerih je bil z akti državne °blasti zlasti v povojnem obdobju, izvršen prehod zasebne last- 
nine od posameznikov na državo; 

~ u9otovi globalni obseg prenosa zasebne lastnine v državno 
miroma družbeno, pri tem naj upošteva tudi primere v katerih je 1 izveden prenos iz zasebne v državno oz"iroma družbeno last- 
no orez pravne podlage; 

v sodelovanju s pristojnimi organi republike ter predstavniki 
P 'zadetih lastnikov priprave pravne podlage za vrnitev neupravi- 
(dp° odvzetega premoženja oziroma ustrezne odškodnine nama, vrednostni papirji ipd ), kadar vrnitev ni mogoča; 
Sin skupai s predstavniki Izvršnega sveta Skupščine Republike _ °veniie oceni finančne in druge posledice, ki bodo nastale ob 
procesu denacionalizacije v republiki; 

Proučuje druga vprašanja s svojega delovnega področja in 
zvezi s tem predlaga ustrezne reštive. 

Predsednik: Ivan Pučnik 
Podpredsednik: Leopold Drame 

ani: Leopold Frelih, Miloš Šenčur, Sonja Lokar, Dejan 
urko, mag. Janez Jug, Nada Bolcar, dr. Anton Žunter, 
arjan Vilfan, Franc Erce, Vitomir Gros, dr. Ludvik Toplak. 

komisija skupščine republike Slovenije 
za strategijo nacionalnega in 
regionalnega razvoja 

. - spremlja, proučuje in obravnava projekte nacionalne strate- 
te razv°ia in nacionalne razvojne projekte posameznih področij ' strategijo uvajanja sodobne tehnologije vodenja sistemov; 
z ^ri

sPrern'ia 'n nadzoruje izvrševanje sprejete strategije razvoja 
in, a smotrnosti, usmerjanja in porabe sredstev za razvojno 
'nvestiranje; 
v ~ sPremlja in nadzoruje vključevanje Republike Slovenije 
9°spodVne 90sP°darske 'okove ter spremlja prestrukturiranje 

dru?h>^ravnava temeljna vprašanja strategije in politike razvoja 
S|0vg®.nitl dejavnosti in gospodarske infrastrukture Republike 

blj^ gbravnava specifična vprašanja regionalnega razvoja Repu- 

svet da'6 Pr'stoinim zborom in delovnim telesom ter izvršnemu 
Pretil n rePubl'^kim upravnim organom in organizacijam pobude, 
npni 9e in mnenja v zvezi s politiko nacionalnega in regional- razvoja. 

Dr>Hdsedn''<: ^m'' Milan Pintar 
čia •red?ednica:SpomenkaHribar 
}-,ni,: J°že Smole, Franko Juri, Vilijem Sekereš, mag. Viktor 
^kelj, Karel Vukovič, i 

nik, Andrej Mi 
Franc Zagožen, mag. Rudi Šeligo. 

Stud" lsa'el VUK0VIC' ma9- Protner, Janez Gajšek, Jože \jo,--en^nik, Andrej Muren, mag. Franc Kovač, dr. Božidar 
Jc, dr. Franc Zannžen man Rudi Šelino 

?A n SIJA SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 
nnMREJANJE SKUPNIH INTERESOV IN 
VNOSOV V JUGOSLAVIJI 

^ skladu s tem komisija zlasti: 
Pripra 9°taV,'a' kateri interesi Republike Slovenije se v okviru 
obliko n°Ve slovenske ustave uveljavljajo kot možna izhodišča za 
^ezni an'e skuPnih interesov v Jugoslaviji oziroma med posa- lrr>i republikami in avtonomnima pokrajinama; 

SlovP
S°delu'e s pristojnimi organi in organizacijami v Republiki 

^'oven!''Zaradi Pr'Prave podlag za odločitve Skupščine Republike 
n
0rnn

s?deluie s pristojnimi organi posameznih republik in avto- 
možnih pokrai'n zaradi oblikovanja, usklajevanja in uresničevanja skupnih interesov v Jugoslaviji; 

opravlja druge naloge s svojega delovnega področja. 

S«*"*: Mile Šetinc 
"ani- ^ : Tone Peršak 
Albin'^anez ^ukač, mag. Janez Kocijančič, Anton Slapernik, 
jan„ dr. Ivan Vivod, Marko Stadler, Marcel Štefančič, dnez Gajšek, Ivan Bizjak. 

KOMISIJA SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA ČLOVEKOVE PRAVICE IN DRŽAVLJANSKE 
SVOBOŠČINE 

- spremlja, proučuje in obravnava posamezne vrste in 
področja človekovih pravic in državljanskih svoboščin; 

- obravnava vprašanja varstva in uveljavljanja človekovih pra- 
vic in državljanskih svoboščin; 

- daje pristojnemu zboru in delovnemu telesu predloge za 
urejanje vprašanj s področja varstva in uveljavljanja človekovih 
pravic in državljanskih svoboščin ter poročila in mnenja v zvezi 
z akti, soglasji in drugimi vprašanji s tega področja; pri tem zlasti 
skrbi, da Republika Slovenija z normativno dejavnostjo in uresni- 
čevanjem le-te prevzema mednarodne pravne standarde glede 
varovanja človekovih pravic in državljanskih svoboščin; 

- spremlja delo republiških upravnih organov, zlasti izvajanje 
v skupščini sprejete politike in izvrševanja predpisov in drugih 
aktov s področja varstva in uveljavljanja človekovih pravic in 
državljanskih svoboščin. 

predsednik: dr. Lev Kreft 
podpredsednik: Jože Magdič 
člani: Darja Lavtižar Bebler, Milan Balažic, Roman Jakič, 
Tone Kramarič, Miloš Urbančič, dr. Irena Keber, Aleksandra 
Pretnar, dr. Avguštin Mencinger, Majdica Slokan. 

KOMISIJA SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

- spremlja in ugotavlja stanje na področju varstva človekovega 
okolja: v okviru te naloge spremlja stanje naravne dediščine 
Republike Slovenije; 

- v zvezi s svojimi ugotovitvami daje pristojnim zborom poro- 
čila, mnenja, stališča, predloge o vprašanjih varstva in izboljševa- 
nja človekovega okolja in predlaga obravnavanje posameznih 
vprašanj in delegatskih pobud ter sprejemanje ukrepov za prepre- 
čevanje pojavo žarišč onesnaževanja okolja ter za ohranjanje 
naravne dediščine; 

- v okviru dejavnosti varstva naravne dediščine obravnava 
predloge za ohranjanje naravnega ravnovesja, bioenergetske 
skladnosti in značilno podobo pokrajine; proučuje sisteme ustvar- 
janja ugodnih okoliščin za njen obstoj, vzdrževanje in dostopnost; 
spremlja preprečevanje posegov, s katerimi bi se utegnila spreme- 
niti njena lastnost, vsebina, oblika, narava ali neposredno okolje 
in predlaga ustrezne ukrepe; 

- sprotno spremlja vprašanja, povezana z odlaganjem nizko in 
srednje radioaktivnih odpadkov v Republiki Sloveniji, tekoče 
obvešča zbore Skupščine Republike Slovenije o svojih ugotovi- 
tvah v zvezi s tem vprašanjem ter predlaga zborom skupščine 
potrebne ukrepe; 

- tekoče spremlja delo, rezultate ter namembnost uporabe 
sredstev za sofinanciranje programov varstva okolja; 

- spodbuja sodelovanje z društvi, univerzama in znanstveno 
raziskovalnimi institucijami na ravni republike, zlasti pri oblikova- 
nju in uresničevanju večjih ekoloških projektov; obravnavi vpra- 
šanj varstva in izboljševanja človekovega okolja spodbuja medna- 
rodno sodelovanje in daje pobude za tako sodelovanje. 

predsednik: Vane Gošnik 
podpredsednik: dr. Hubert Požarnik 
člani: Franc Avberšek, Maria Pozsonec, dr. Drago Plešivčnik, 
mag. Franc Perko, mag. Viktor Žakelj, Mihaela Bauman, dr. 
Stanko Buser, Matjaž Jež, dr. Anton Žunter, Ivan Mešiček, 
Alojz Metelko. 

KOMISIJA SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA POMORSTVO 

- proučuje zakone in druge splošne akte in druga vprašanja 
s področja pomorstva in spremlja izvajanje politike ter izvrševanje 
zakonov in drugih splošnih aktov s svojega delovnega področja; 

- ugotavlja obseg in vrste primerjalnih prednosti slovenskega 
morja; 

- sodeluje pri svojem delu z drugimi delovnimi telesi Skupš- 
čine Republike Slovenije, ki v svojem delokrogu proučujejo posa- 
mezne elemente, ki vključujejo primerjalne prednosti morja; 

- na podlagi ocene primerjalnih prednosti morja in ob sodelo- 
vanju z drugimi skupščinskimi komisijami predlaga Skupščini 
Republike Slovenije sprejem ustreznih ukrepov, s katerimi se 
ovrednoti in zagotovi vpliv morja in obale na strategijo razvoja 
Republike Slovenije; 

- obravnava druga vprašanja s področja pomorstva. 
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predsednik: Danijel Starman 
podpredsednik: Aurelio Juri 
člani: Franco Juri, Marino Domio, Danijel Božič, dr. Hubert 
Požarnik, Valentin Prelovec, Žarko Pregelj, Marjan Stare, 
Dejan Peršolja, Jurij Pirš. 

KOMISIJA SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA ŽENSKO POLITIKO 

Komisija za žensko politiko ima zlasti naslednje naloge: 
- spremlja, proučuje in obravnava vprašanja v zvezi s položa- 

jem, enakopravnim vključevanjem in uresničevanjem pravic žensk 
na vseh področjih družbenega življenja in dela; 

- obravnava zakone in druge akte, ki zadevajo položaj žensk 
ter spremlja njihovo izvrševanje; 

spremlja uresničevanje mednarodnih dokumentov, ki nepo- 
sredno zadevajo položaj žensk in pogoje za ukinitev vseh oblik 
diskriminacije med spoloma; 

- daje pristojnim zborom Skupščine Republike Slovenije in 
delovnim telesom ter Izvršnemu svetu Skupščine Republike; 

Slovenije in republiškim upravnim organom ter organizaci- 
jam predloge za vzpostavitev enakih možnosti žensk za vstopanje 
v sfere dela, izobraževanja, politike, prehajanje iz privatne v javne 
sfere in obratno, predlaga ukrepe proti marginalizaciji in diskrimi- 
nalizaciji žensk, predlaga strokovno raziskovanje položaja žensk 
in podporo avtonomnim ženskim iniciativam. 

predsednica: Metka Mencin 
podpredsednica: Mihaela Logar 
člani: Darja Lavtižar-Bebler, Vojka Štular, Aleksandra Pretnar, 
Nada Bolcar, Angelca Žerovnik, Marija Markeš, Majdica 
Slokan. 

KOMISIJA SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA DRUŽINO 

Komisija za družino ima zlasti naslednje naloge: 
proučuje zakone in druge akte ter druga vprašanja 

s področja družinskih razmerij, varstva materinstva ter pravic in 
interesov otrok in mladine ter spremlja njihovo izvrševanje; 

- obravnava socialne, ekonomske, pravne in druge ukrepe 
družinske politike za zagotavljanje pogojev za nastanek, ohranitev 
in kvaliteto življenja družine, za izboljšanje materialnega položaja 
družin z otroki in za razvoj storitev za pomoč družini; 

- daje pobude, predloge in mnenja pristojnim izborom Skupš- 
čine Republike Slovenije, Izvršnemu svetu Skupščine Republike 
Slovenije ter republiškim upravnim organom in organizacijam 
v zvezi z uresničevanjem družbene skrbi za otroke in družino. 
predsednik: Ignac Polajnar 
podpredsednik: Franc Potočnik 
člani; mag. Dušan Semolič, Vojka Štular, Zdenka Vidovič 
Alojz Jamnik, Janez Lampret, dr. Janez Remškar, Drago 
Štruc. 

KOMISIJA SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA MIROVNO POLITIKO 
V okviru nalog iz prejšnjega odstavka komisija za mirovno politiko 
predvsem: 

spremlja in proučuje razmere, načrte in ukrepe na področju 
varnostne politike v Jugoslaviji in v svetu in Skupščini Republike 
Slovenije predlaga koncepte varnosti, ki temeljijo na sodelovanju 
in nenasilju, vključno z vzpostavljanjem demilitariziranih območij 
v Evropi; 

- obravnava in predlaga spremembe in revizije zakonodaje 
s področja varnostne oziroma mirovne politike; 

- obravnava in predlaga zakonodajo s področja vzgoje in izo- 
braževanja, ki zadeva mirovno vzgojo, predlaga raziskovanje, 
spremlja, proučuje, obravnava vprašanja v zvezi s pogoji, podro- 
čij, posledicami vojaške dejavnosti in konverzijo te dejavnosti 
v civilne namene; 

Skupščini Republike Slovenije in njenim delovnim telesom 
daje mnenja o aktih iz pristojnosti skupščine, ki zadevajo 
področje varnostne oziroma mirovne politike; 

spremlja delo republiških upravnih organov, izvajanje 
v skupščini Republike Slovenije sprejetih sklepov in predpisov 
s področja varnostne politike. 

predsednica: Vika Potočnik 
podpredsednik: Ivan Mešiček 
člani: Borut Šuklje, Milan Balažic, Metka Mencin, Miloš 
Urbančič, dr. Janez Remškar, Franc Ogris, dr. Primož Rode. 

KOMISIJA SKUPŠČINE REPUBLIKE ZA 
INFORMIRANJE 
Komisija za informiranje ima predvsem naslednje naloge: 

- skrbi za spremljanje usklajenega razvoja na področju 
sistema informiranja; 

- spremlja stanje in razvoj na področju javnega obveščanja ter 
družbenoekonomski položaj sredstev javnega obveščanja; 

- obravnava zakonske in druge akte, ki urejajo področje infor- 
miranja in javnega obveščanja ter daje Skupščini Republike Slo- 
venije svoje predloge glede sprememb in dopolnitev teh aktov; 

- sodeluje pri vključevanju sistema informiranja in javnega 
obveščanja v jugoslovanski, evropski in svetovni informacijski 
prostor; 

- obravnava druga vprašanja s svojega delovnega področja. 
predsednik: Franček Rudolf 
podpredsednik: Borut Pahor 
člani; Maria Pozsonec, Jože Smole, Roberto Battelli, Barbara 
Zupane, Ignac Polajnar, Marcel Štefančič, dr. Ivan Vivod, 
Zvone Žagar, mag. Matjaž Šinkovec. 

KOMISIJA SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA PRIPRAVO IN SPREMLJANJE IZVAJANJA 
POSLOVNIKA SKUPŠČINE 

- Pri pripravi novega poslovnika naj komisija izhaja iz potreb 
pluralno sestavljene skupščine in v okviru možnosti vključi reši- 
tve, ki so uveljavljene v poslovnikih sodobnih demokratičnih par- 
lamentov. 

- V ta namen naj komisija za proučitev posameznih vprašanj 
povabi k delu strokovne, znanstvene in druge institucije, državne 
organe in druge javne službe ter posameznike. 

- Na sejo komisije so vabljeni predstavniki institucij in društev, 
ki so skupščini ali komisiji posredovali svoja stališča in pobude 
glede posameznih vprašanj, o katerih razpravlja komisija. 

predsednik: Anton Tomažič , 
podpredsednik: Peter Reberca 
člani: Darja Lavtižar Bebler, Miran Potrč, Majda Oblak, Matjaž 
Peskar, Janos Bukovec, Janez Lampret, Andrej Šter, Bruno 
Podveršič, Franc Ogris, Ivan Pučnik, Bogo Rogina. 

KOMISIJA SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE^ 
ZA SVETOVNI SLOVENSKI KONGRES 

- spremlja pobude, predloge in ideje za delovanje Svetovnega 
slovenskega kongresa; 

- povezuje delovanje Svetovnega slovenskega kongresa 
z državnimi organi Republike Slovenije; 

- skrbi za uresničevanje tistih pobud Svetovnega slovenskega 
kongresa, ki se uresničujejo preko državnih organov Republike 
Slovenije, ki jih more in mora uresničiti legalna oblast; 

- skrbi za pogoje delovanja Svetovnega slovenskega kon- 
gresa; 

- daje pobude Svetovnemu slovenskemu kongresu, ki jih le-ta 
lahko uresničuje kot samostojna, nadstrankarska ustanova; 

- usklajuje različne interese, ki obstajajo glede Svetovnega 
slovenskega kongresa, njegovega namena in delovanja. 
predsednica: Spomenka Hribar 
podpredsednik: Borut Šuklje 
člani: dr. Ciril Ribičič, Jože Zupančič, dr. Lev Kreft, Jaša L. 
Zlobec, Peter Reberc, mag. Rudi Šeligo, mag. Matjaž 
Šinkovec, Danijel Starman, Franček Rudolf, Franc Golija, dr. 
Irena Keber. 

KOMISIJA SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA OBRAMBO 

- obravnava temeljna vprašanja s področja obrambe iz 
pristojnosti Skupščine Republike Slovenije in daje o tem 
mnenja in predloge; 

- obravnava predloge zakonov in drugih aktov s področja 
obrambe; 

- spremlja stanje in uresničevanje politike na področju 
obrambe, ki jo je določila Skupščina Republike Slovenije ter 
drugi pristojni organi na tem področju; 

- proučuje dejanske in pravne podlage za proučitev 
skupščinskih stališč, zlasti po deklaraciji o suverenosti države 
Republike Slovenije v zvezi s samostojnim urejanjem zadev 
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na področju obrambe v Republiki Sloveniji; 
~ obravnava druga vprašanja s svojega delovnega po- 

dročja. 

Predsednik: Ivan Kuhar 
Podpredsednik: Slavko Kmetič 
£'ani: Milan Aksentijevič, Milan Balažic, Andrej Železnik, 

ranče Tomšič, Tone Kramarič, Marjan Vilfan, mag. Ervin 
^iton Schvvartzbartl, Slavko Dragovan, Ivan Tomše, dr. 

nmož Rode, Andrej Verlič. 

^OMISIJA SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 
VOLITVE, IMENOVANJA IN 

administrativne ZADEVE 

Dnrfdsedn"<: Janez Lampret ^predsednik: Andrej Verlič 
Lo"

,: dr- Franc Zagožen, Ivan Krefl, dr. Katja Boh, Sonja ar, Dušan Semolič, Maria Pozsonec, Anton Roječ, Branko 
°vak, Peter Jamnikar, Jože Zakon jšek, Leopold Frelih, 

*hdrej šter, Irena Keber, Angelca Žerovnik, Boštjan Kovačič, 
ar'n°Domio, Franc Lovrenčič. 

^OMISIJA SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Pno L0VIT0 PREUČITEV OKOLIŠČIN, 
^SLEDIC IN POJAVOV OŠKODOVANJA 

"UZBENEGA PREMOŽENJA 

Poia ^orTI'siia na) prouči in oceni sistemske vzroke, značilne °šL
Vne oblike in materialne, socialne ter moralne posledice 

Pom nia dr"žbenega premoženja. Ugotovi naj, kje gre za 
Ličink n'k'''v°sti Pravnega sistema, zaradi katerih ni zagotovljeno 
družh''0 vars,vo družbenega premoženja, kje pa je oškodovanje 
tosti e9a premoženja posledica kršitev ustavnosti in zakoni- 

0rqa^
a Pripravo poročila zagotovijo pristojni republiški upravni 

cije v"' 0^inski upravni organi ter druge javne službe in institu- 
potrpP°9'ed v vse dokumente in dostop do vseh podatkov, ki jih 
oseba komisija ali po naročilu komisije za to pooblaščena 

rave ^°m's'ia lahko zahteva vsa gradiva, tudi če so zaupne na- 
Rep1^ svojih ugotovitvah komisija poroča zborom Skupščine 
ocene s'ovenije in v končnem poročilu poda tudi predlog 
Posarri V ^a,er' se posebej oceni odgovornost organov, služb in 
*akornn'kov, se U90,0V'' da so podane kršitve ustavnosti in 
rešitev t?*' ,er °Pozori ria nujne spremembe tistih sistemskih 
driijkso bile podlaga za morebitno protipravno oškodovanje oene lastnine. 

komisija naj posebej oceni pojavne oblike oškodovanja 

družbenega premoženja kot dela narodnega bogastva, kot so: 
izsiljeni stečaji, transfer družbenega premoženja v tujino, nabava 
repromateriala in blaga nad svetovno ceno, vprašljive privatizacije 
s strani vodilnih delavcev, transfer pravic intelektualne lastnine in 
industrijske lastnine brez cene ali pod ceno in podobno. 

- Komisija naj posebej oceni socialne, pravne in moralne 
vzroke kakor tudi posledice morebiti ugotovljenih pojavnih oblik 
zlasti grozečo brezposelnost delavcev, beg kreativnih izobražen- 
cev v tujino ter druge socialne in moralne posledice. 
predsednik: dr. Ludvik Toplak 
podpredsednik: Janez Lukač 
člani: Janko Halb, France Tomšič, Vitomir Gros, Ervin Anton 
Schvvarzbartl, Slavko Dragovan, Anton Tomažič, Miloš 
Šenčur, Danilo Toplek, Ludvik Gumilar, Marjan Stare, Mile 
Šetinc, Pavel Ledinek, Zdenka Vidovič. 

KOMISIJA SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA RAZISKAVO MNOŽIČNIH POBOJEV, 
PRAVNODVOMLJIVIH PROCESOV IN DRUGIH 
NEPRAVILNOSTI 
Komisija naj: 

ugotovi vsa relevantna dejstva v zvezi s povojnimi množič- 
nimi poboji, ugotovi kje so grobišča, najde ali rekonstruira sez- 
name žrtev, ter ugotovi odgovornost za ta dejanja; 

- ugotovi, kateri povojni procesi v Sloveniji so bili konstruirani 
oziroma zrežirani na podlagi političnih ali ideoloških interesov ter 
ob sodelovanju ustreznih drugih državnih organov naredi vse, da 
se bodo takšni procesi razveljavili, žrtve pa moralno, politično, 
pravno in materialno rehabilitirale; 

- razišče vse druge povojne dogodke, ki bi lahko imeli vpliv na 
vprašanje narodne sprave. 

Komisija naj tudi: 
- razišče dogajanja na zaprtem območju Kočevske Reke, 

usodo vojnih in političnih zapornikov, ki so delali na tem ob- 
močju; 

- razišče morebitne nepravilnosti in protizakonitosti v poslova- 
nju organizacij in posameznikov na varovanem območju ter more- 
bitne poskuse nezakonitega prilaščanja materialnih dobrin iz tega 
področja; 

- razišče ali je bilo v novejšem času to območje predvideno za 
morebitno izolacijo političnih nasprotnikov; 

- razišče ali je bilo to območje predvideno za deponijo ekolo- 
ško nevarnih odpadkov, oziroma ali se je v te namene varovano 
območje že izkoriščalo. 

predsednik: Ignac Polajnar 
podpredsednik: Jože Zakonjšek 
člani: Marjan Dvornik, Marcel Štefančič, dr. Franc Zagožen, 
Spomenka Hribar, Andrej Šter, Bogo Rogina, Jože Smole. 

odbori zborov in odbori na ravni skupščine republike Slovenije 

r>ODS? nalo9e odborov 6nake, jih objavljamo le pri Družbe- 
PrM zboru' Pr* ostalih dveh zborih Da vedno le 
D ®sed"//ta in člane odbora. Na koncu objavljamo tudi 

dsednika odbora na ravni Skupščine 
NePublike Slovenije. 

SP|BrvF družbenopolitičnega ZBORA ZA L(JSNO GOSPODARSKE ZADEVE 

2adevp°r DružbenoPolitičnega zbora za splošno gospodarske 
skuniA- v skladu z ustavnimi funkcijami in pristojnostmi 

oh'8 'n zl30r0V Skupščine Republike Slovenije: 
spremi avnava sistem in politiko razvojnega načrtovanja ter 
in sfrj3 IZVaianie razvojnih dokumentov Republike Slovenije 

tike ,gPrem|ia in nadzoruje uresničevanje aktov tekoče poli- 
d°hodka S'<'a<^u s tem tuc'' usmerjanje delitve nacionalnega 

dročy Preml'a s,anje in razvoj posameznih gospodarskih po- 

- obravnava sistem in politiko ekonomskih odnosov 
s tujino in zunanjetrgovinske menjave; 

- spremlja stanje in razvoj posameznih področij gospodar- 
ske in družbene infrastrukture ter obravnava nacionalne pro- 
grame področij energetike, cestnega prometa, železniškega 
in luškega prometa, zračnega prometa ter vodarstva; 

- obravnava organiziranost gospodarskih združenj; 
- obravnava temeljna lastninsko-pravna razmerja; 
- daje pobude, predloge in mnenja pristojnim zborom in 

Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije in republi- 
škim upravnim organom in organizacijam v zvezi s stanjem in 
razvojem gospodarstva v Republiki Sloveniji in SFRJ. 

predsednik: mag. Viktor Žakelj 
člani: mag. Janez Kocijančič, Tone Anderlič, Božo Kuharič, Janko 
Halb, Janez Gajšek, Zvone Žagar 

ODBOR DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA ZA 
KREDITNO MONETARNI SISTEM IN POLITIKO 

Odbor Družbenopolitičnega zbora za kreditno-monetarni 
sistem in politiko: 

- proučuje zakone in druge akte s področja kreditno 
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monetarnega sistema; pri tem se opredeljuje tako do aktov, ki 
so v pristojnosti Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ, 
kakor tudi do aktov, ki se s tega področja sprejemajo v Zvez- 
nem zboru Skupščine SFRJ oziroma v republiški pristojnosti; 

- tekoče proučuje problematiko izvajanja kreditno-mone- 
tarne politike ter po potrebi predlaga ustrezne spremembe 
v sistemu oziroma v politiki. 

predsednik: mag. Štefan Korošec 
člani: dr Ludvik Toplak, Ivan Krefl, Roberto Battelli, Janko Halb 

ODBOR DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA ZA 
PRORAČUN IN JAVNE FINANCE 
Odbor Družbenopolitičnega zbora za proračun in javne 
finance proučuje zakone in druge splošne akte ter druga 
vprašanja s svojega delovnega področja; spremlja izvajanje 
politike in izvrševanja zakonov in drugih splošnih aktov, ki se 
nanašajo na: 

davčni sistem in davčno politiko; 
sistem javnih financ in zavarovalstva; 
spremljanje izvajanja republiškega in zveznega prora- 

čuna in zaključnega računa; 
spremljanje izvajanja ukrepov racionalizacije in smotr- 

nega razpolaganja s proračunskimi sredstvi Republike Slove- 
nije in njenim premoženjem ter predlaganje ustreznih ukre- 
pov na teh področjih; 

obračunski sistem in dejavnost službe družbenega knji- 
govodstva. 

predsednik: Janez Kopač 
člani: dr. Hubert Požarnik, Peter Reberc, Franci Pivec, Marjan 
Podobnik 

ODBOR DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA ZA 
KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO 

Odbor Družbenopolitičnega zbora za kmetijstvo in gozdarstvo 
proučuje zakone in druge akte ter druga vprašanja s svojega 
delovnega področja ter spremlja izvajanje politike in izvrševanje 
zakonov in drugih aktov, ki se nanašajo predvsem na: 

organizacijo, razvoj in strukturo kmetijske proizvodnje, goz- 
darstva in gozdnega gospodarstva; 

status družbenega in zasebnega sektorja za kmetijstvo in 
gozdarstvo; 

- položaj individualnega kmetijskega gospodarstva; 
temeljna premoženjsko-pravna razmerja, lastninske odnose, 

davčni sistem in kreditno politiko, ki se nanašajo na področja 
kmetijstva in gozdarstva; 

rabo, izkoriščanje in varstvo kmetijskih zemljišč in gozdnih 
površin; 

varstvo kakovosti kmetijskih proizvodov in kmetijskega 
reprodukcijskega materiala; 

politiko in sistem cen osnovnih kmetijskih proizvodov; 
varstvo rastlin in živali pred škodljivci in kužnimi boleznimi. 

predsednik: Franc Potočnik 
člani: Maria Pozsonec, Zdenka Vidovič, dr. Hubert Požarnik, Mar- 
jan Podobnik 

ODBOR DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA ZA 
UREJANJE PROSTORA TER STANOVANJSKA IN 
KOMUNALNA VPRAŠANJA 

Odbor Družbenopolitičnega zbora za urejanje prostora ter sta- 
novanjska in komunalna vprašanja proučuje zakone in druge akte 
ter druga vprašanja s svojega delovnega področja ter spremlja 
izvajanje politike in izvrševanje zakonov in drugih aktov, ki se 
nanašajo predvsem na: 

prostorsko planiranje: varovanje in smotrno rabo zemljišč in 
dobr-in v splošni rabi. usmerjanje razvoja dejavnosti v prostoru in 
odločanje namenske rabe prostora; 

urbanistično načrtovanje naselij in drugih posegov v prostor 
ter krajinsko načrtovanje; 

- pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč; 
urejanje graditve in rekonstrukcije objektov; 
gospodarjenje z vodami, geodetsko in hidrometeorološko 

službo; 
razvoj stanovanjske graditve, gospodarjenje s stanovanji in 

stanovanjskimi hišami, stanovanjska razmerja ter določanje naci- 
onalnega programa v stanovanjskem gospodarstvu; 

- izvajanje komunalnih dejavnosti in organiziranost komunal- 
nih podjetij. 
predsednik: Ciril Kolešnik 
člani: Marija Markeš, dr. Stanko Buser, Andrej Magajna, mag Julij 
Nemanič 

ODBOR DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA 
ZA PROMET IN ZVEZE 

Odbor Družbenopolitičnega zbora za promet in zveze proučuje 
zakone in druge akte ter druga vprašanja s svojega delovnega 
področja ter spremlja izvajanje politike pri čemer zlasti obrav- 
nava: 

- programe izgradnje prometne infrastrukture; 
- sistem gospodarjenja in upravljanja s prometno infrastruk- 

turo, kot javne dobrine; 
- odnose med državo in javnimi podjetji, ki gospodarijo in 

upravljajo s prometno infrastrukturo in ureditev lastninskih odno- 
sov na tem področju; 

- sistem financiranja naložb v prometno infrastrukturo; 
- ureditev finančnih virov za pokrivanje fiksnih stroškov pro- 

metne infrastrukture. 
predsednik: Mojmir Ocvirk 
člani: Janez Lampret, Slavko Kmetič, Janez Gajšek, Alojz Grabnef 

ODBOR DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA ZA 
ZDRAVSTVO 

Odbor Družbenopolitičnega zbora občin za zdravstvo proučuje 
zakone ter druge akte ter druga vprašanja s svojega delovnega 
področja in spremlja izvajanje politike in izvrševanje zakonov in 
drugih aktov, ki se nanašajo zlasti na: 

- oblikovanje razvojne politike na področju zdravstvenega var- 
stva ter opredelitev nacionalnega programa na tem področju; 

sistem zdravstvenega zavarovanja; 
- organiziranje in izvajanje zdravstvene dejavnosti; 
- financiranje zdravstvenega varstva, predvsem v okviru 

sistema javnih financ; 
dajanje pobud, predlogov in mnenj zborom Skupščine Repu- 

blike Slovenije in Izvršnemu svetu Skuščine Republike Slovenije 
ter republiškim upravnim organom in organizacijam v zvezi z raz- 
vojem in stanjem na tem področju, 
predsednik: dr. Božidar Voljč 
člani: dr. Drago Plešivčnik, mag. Boris Gerl, Jože Magrič, d" 
Hubert Požarnik 

ODBOR DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA 
ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE TER TELESNO 
KULTURO 

Odbor Družbenopolitičnega zbora za vzgojo in izobraževanje 
ter telesno kulturo proučuje zakone in druge akte ter druga 
vprašanja s svojega delovnega področja ter spremlja izvajanj 
politike in izvrševanje zakonov in drugih aktov, ki se nanašaj 
zlasti na: 

oblikovanje razvojne politike na področju predšolske vzgo)e' 
osnovnega in srednjega šolstva ter telesne kulture in opredelite 
nacionalnega programa na teh področjih; 

- organiziranje in izvajanje teh dejavnosti; 
- financiranje teh dejavnosti v okviru sistema javnih financ, 

dajanje pobud, predlogov in mnenj zborom Skupščine ReP^e 
blike Slovenije, Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenij 
ter republiškim upravnim organom in organizacijam v zvezi z raz- 
vojem in stanjem na tem področju. 
predsednik: Ciril Kolešnik 
člani: Maria Pozsonec, Franci Pivec, Bogomir Vaupotič, ZarKo 
Pregelj _ 

ODBOR DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA ZA 
VISOKO ŠOLSTVO 

Odbor Družbenopolitičnega zbora za visoko šolstvo proučuje 
zakone in druge akte ter druga vprašanja s svojega delovneg 
področja; spremlja izvajanje politike in izvrševanje zakonov 
drugih aktov, ki se nanašajo zlasti na: 
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SKUPŠČINA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

OSNUTEK 

ustavnih amandmajev k ustavi Republike Slovenije 

Skupščina Republike Slovenije je na sejah Zbora združe- ne9a dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora dne 31. 
Ju|ija 1990 na podlagi 3. točke amandmaja LXXXVIII določila 
naslednji 

OSNUTEK USTAVNIH AMANDMAJEV K USTAVI 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ti amandmaji so sestavni del ustave Republike Slovenije in 
ženejo veljati z dnem njihove razglasitve. 

AMANDMA XCVI 
1 Slovenski narod in ljudstvo Republike Slovenije uresni- 

čujeta svoje suverene pravice v Republiki Sloveniji; začasno, 
Qo uveljavitve nove ustave Republike Slovenije, pa tudi v Soci- 
al|stični federativni republiki Jugoslaviji v skladu z določbami 

s'ave SFRJ, ki niso v nasprotju z ustavo Republike Slovenije. 

SFd ^ Republiki Sloveniji se ne uporabljajo določbe ustave F^J, ki so v nasprotju z ustavo Republike Slovenije. 
Zvezni zakoni, drugi predpisi in splošni akti zveznih orga- 

1 0v veljajo v Republiki Sloveniji, če niso v nasprotju z ustavo n zakoni Republike Slovenije. 
3- Skupščina Republike Slovenije z ustavnim zakonom 

°'°čj, kateri zvezni zakoni, drugi predpisi in splošni akti eznih organov, ki so bili izdani pred uveljavitvijo deklaracije 
2 

SUverenosti države Republike Slovenije, so v nasprotju 
ustavo in zakoni Republike Slovenije in se zato ne uporab- 

jajo v Republiki Sloveniji. 

nc? Zve5ni zakoni, sprejeti po uveljavitvi deklaracije o suvere- 
če n' dr*ave Republike Slovenije, veljajo v Republiki Sloveniji, 013 k njim soglasje Skupščina Republike Slovenije. 

5- S 1. točko se nadomesti četrti odstavek 1. točke amand- 
aia XCII k ustavi Republike Slovenije. 

Ren ? se dopolni 1. točka amandmaja XCII k ustavi Publike Slovenije in V. poglavje drugega dela ustave Repu- 
Slovenije. 

s 4* J°^ko se dopolni 322. člen ustave Republike Slovenije, točko pa se dopolni 1. točka amandmaja LXIX k ustavi 
Republike Slovenije 

aMANDMA XCVII 

SlJ ■ Skupščina Republike Slovenije z zakonom ureja način 
s(. ^nja vojaškega roka in druga vprašanja vojaške obvezno- 

te^i Pfe£*sedstvo republike imenuje in razrešuje komandanta '°rialne obrambe Slovenije. 
3 o 1 

us»a '• 'očko se dopolni 3. točka prvega odstavka 321. člena 
u Republike Slovenije, z 2. točko pa se dopolni 378. člen Ve Republike Slovenije. 

aMANDMA XCVIII 

rJd 'uvedba ustavnih amandmajev XCVI in XCVII k ustavi 
^Publike Slovenije se uredi z ustavnimi zakoni. 

Re^dlog ustavnega zakona predloži zborom Skupščine 
3 . i "ke Slovenije Komisija za ustavna vprašanja. 

Slov ,avn' zakon sprejmejo vsi zbori Skupščine Republike 
Sui ,eniie enakopravno. Ustavni zakon je sprejet, če zanj gla- 

a dve tretjini vsakega zbora. 
č, 
^'evilka: 001-02/90-2 ESA 103Ljubljana, 31.7.1990 

OBRAZLOŽITEV USTAVNIH 
AMANDMAJEV XCVI DO XCVIII 
K USTAVI REPUBLIKE SLOVENIJE 

i. 
Sedanja ustavna ureditev Slovenije na temelju ustave iz leta 

1974 in 95—tih ustavnih amandmajev, sprejetih v letih 1981, 
1989 in 1990, ne ustreza več zahtevam slovenske ustavnosti. 
Proces demokratizacije slovenske družbe omogoča in zah- 
teva, da slovenski narod s svojo ustavo svobodno izrazi svojo 
voljo, da živi v suvereni državi, zgrajeni na svobodnih, demo- 
kratičnih, socialnih, gospodarskih in političnih načelih. V Slo- 
veniji je že doseženo politično soglasje in potreba po takšni 
ustavni ureditvi Republike Slovenije, ki bo temeljila na suvere- 
nosti in samostojnosti slovenske države, na pravici naroda do 
samoodločbe, parlamentarni demokraciji, političnem plura- 
lizmu in enakopravnosti vseh oblik lastnine in ki bo na najvišji 
ravni uveljavila temeljne pravice človeka in državljana. Na teh 
izhodiščih je Predsedstvo Republike Slovenije na seji dne 25. 
junija letos določilo predlog za začetek postopka za sprejem 
nove ustave Republike Slovenije. Zbori Skupščine Republike 
Slovenije so predlog Predsedstva Republike Slovenije sprejeli 
na sejah 18. in 19. julija. 

Skladno z voljo vseh političnih strank in poslanskih skupin, 
ki so zastopane v Skupščini Republike Slovenije, je republi- 
ška skupščina na skupni seji zborov 2. julija letos sprejela in 
razglasila Deklaracijo o suverenosti države RepubliKe Slove- 
nije. Izhajajoč iz pravice slovenskega naroda do samoodločbe 
in v skladu z amandmaji X, XI, LXXXII in XCII k ustavi Repu- 
blike Slovenije je določila, da politični, gospodarski in pravni 
sistem Republike Slovenije temelji na ustavi in zakonih Repu- 
blike Slovenije. Ustava SFRJ, zvezni zakoni in drugi predpisi 
veljajo na območju Slovenije, če niso v nasprotju z ustavo in 
zakoni Republike Slovenije. S tem v zvezi je v deklaraciji 
izrecno poudarjeno, da zakoni, ki jih Skupščina SFRJ sprejme 
po sprejemu te deklaracije, veljajo za območje Republike 
Slovenije le, če k njim izreče soglasje Skupščina Republike 
Slovenije. Obenem je bilo v deklaraciji sprejeto jasno poli- 
tično stališče, da Skupščina Republike Slovenije z ustavnim 
zakonom določa, kateri zvezni predpisi se na območju Repu- 
blike Slovenije ne uporabljajo, ker so v nasprotju z njeno 
ustavo in zakoni. Ob sprejemu deklaracije pa je Skupščina 
sprejela tudi sklep, s katerim je zavezala Izvršni svet Skupš- 
čine Republike Slovenije, da najkasneje do začetka septem- 
bra 1990 pripravi predlog ustavnega zakona, s katerim se bo 
ugotovilo, kateri zvezni zakoni na podlagi te deklaracije ne 
veljajo na območju Republike Slovenije. 

II. 
Za popolno uveljavitev deklaracije kot političnega akta 

o uresničevanju pravice do samoodločbe in do državne suve- 
renosti treba čimprej oblikovati in sprejeti novo ustavo Repu- 
blike Slovenije kot samostojne suverene države, hkrati pa 
pripraviti vse potrebne elemente za oblikovanje konfederalne 
pogodbe. Da bo možno z ustavnim zakonom pravno urediti 
tudi prehodno obdobje do sprejema nove ustave države Slo- 
venije pa je treba nujno sprejeti ustrezno spremembo in 
dopolnitev veljavne republiške ustave za uveljavitev stališč iz 
deklaracije o suverenosti države Republike Slovenije. Takšna 
sprememba in dopolnitev je predlagana z osnutkom amand- 
maja XCVI. 

III. 
Poseben problem, ki ga je treba rešiti v prehodnem obdobju 

do sprejema nove ustave Republike Slovenije in ureditve 
njenega konfederalnega položaja v Jugoslaviji, je način služe- 



nja vojaškega roka in druga določena vprašanja vojaške ob- 
veznosti. 

Na podlagi 301. člena republiške ustave Republika Slove- 
nija v skladu s temelji sistema ljudske obrambe ureja in 
organizira ljudsko obrambo na svojem območju ter med dru- 
gim pripravlja vse prebivalstvo za udeležbo v Oboroženem 
boju. Sestavni del priprav na obrambo je tudi izvajanje voja- 
ške obveznosti, ki jo po 6. točki 281. člena ustave SFRJ ureja 
federacija. V zvezni ustavi in v zakonu o vojaški obveznosti 
(Uradni list SFRJ, št. 64/85 in 26/89), ki kot temeljni zakon 
ureja vojaško obveznost, ni določeno, da se obveznost služe- 
nja vojaškega roka izvršuje praviloma izven republike, v kateri 
je vojaški obveznik vpisan v vojaško evidenco. Nasprotno pa 
je v 118. členu zakona o splošni ljudski obrambi (Uradni list 
SFRJ, št. 21/82) določeno, da se JLA popolnjuje s celotnega 
ozemlja SFRJ. V 120. členu tega zakona je dano Zveznemu 
sekretariatu za ljudsko obrambo pooblastilo, da določa načrt 
za nabor in popolnjevanje ter številčno razporeditev naborni- 
kov v JLA. Na tej podlagi je Zvezni sekretariat za ljudsko 
obrambo v navodilu za nabor in popolnitev JLA v miru 
(zaupno 1843-57 z dne 10/6-1986, zaupno 1515-1 z dne 17/ 
7-1989 in zaupno 1515-10/89 z dne 5/2-1990) v 59. točki 
določil, da naborniki oziroma vojaki služijo vojaški rok pravi- 
loma zunaj ozemlja republike oziroma avtonomne pokrajine, 
v kateri so vpisani v vojaško evidenco. 

Takšna ureditev povzroča, da se letno povprečno napoti na 
služenje vojaškega roka na območje Slovenije okoli 8% 
nabornikov; določeno število pa jih je razporejeno v Repu- 
bliko Slovenijo v posredni popolnitvi. Večina nabornikov iz 
Republike Slovenije pa vojaški rok služi v drugih republikah in 
avtonomnih pokrajinah, čeprav skupno letno število naborni- 
kov iz Slovenije predstavlja le okoli 70% vseh potreb, ki jih ima 
JLA na tem območju. Služenje vojaškega roka izven matične 
republike otežuje prilagajanje vojakov novemu okolju, še 
posebej ker večina nabornikov služi vojaški rok med 18. in 21. 
letom starosti. Pri sedanjem načinu služenja vojaškega roka 
se tudi zato povečuje število predčasno odpuščenih iz JLA, 
nastajajo pa tudi druge negativne posledice, ki bi bile manjše, 
če bi večina obveznikov vojaški rok služila v matični republiki. 

V zadnjih letih je bilo zaradi navedenih razlogov danih več 
pobud in predlogov, da bi se načelo eksteritorialnega služe- 
nja vojaškega roka odpravilo, vendar so do njih pristojni 
zvezni organi zavzeli odklonilno stališče. Tako je Skupščina 
Republike Slovenije zahtevala od zveznih organov naj bi se 
merila za razporeditev nabornikov na služenje vojaškega roka 
spremenila tako, da bi večina nabornikov služila v matični 
republiki 8/3 in 29/3-1990. Delegati iz Republike Slovenije 
v Zveznem zboru Skupščine SFRJ so dne 29/5-1990 vložili 
zahtevo za spremembo zakona o vojaški obveznosti, tako da 
bi se v zakonu določilo, da se praviloma vojaški rok služi 
v matični republiki. Skupščina Republike Slovenije je na sejah 
zborov 18. in 19. julija letos ponovno zahtevala od Predsed- 
stva SFRJ, da preko Zveznega sekretariata za ljudsko 
obrambo zagotovi spremembo meril za napotitev nabornikov 
na služenje vojaškega roka, tako da bi že v septembru 1990 
večino nabornikov iz Slovenije napotili na služenje vojaškega 
roka na 5. Vojaško območje. Dokončno pa naj se uveljavi 
teritorialno služenje vojaškega roka, razen v primerih, ko to ni 
mogoče zaradi potreb službe, do konca leta 1990. Na te 
zahteve Skupščine Republike Slovenije je Zvezni sekretariat 
za ljudsko obrambo za septembersko napotitev povečal šte- 
vilo nabornikov, ki bodo služili vojaški rok v Republiki Slove- 
niji od prvotnih 8% na 15%, kar je bistveno manj kot je bila 
zahteva. 

Z zakonom o vojaški obveznosti iz leta 1985 je bilo za 
nabornike študente uvedeno služenje vojaškega roka po kon- 
čani srednji šoli, kljub številnim utemeljenim pomislekom. 
V naslednjih letih je zato prišlo do slabšega popolnjevanja 
JLA, otežen in moten je študijski proces ipd. S spremembami 
in dopolnitvami omenjenega zveznega zakona iz lanskega 
leta je bilo omogočeno, da se študentom na določenih fakul- 
tetah oziroma visokih in višjih šolah služenje vojaškega roka 
lahko odloži po študiju, če to zahtevajo potrebe oboroženih 
sil. Večina nabornikov tako še vedno odhaja na služenje 
vojaškega roka po končani srednji šoli in zato še vedno 
ostajajo negativne posledice take ureditve tega dela vojaške 
obveznosti. 

Zaradi nepripravljenosti zveznih organov, da bi začeli reše- 
vati navedena vprašanja, je Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije predlagal, da Republika Slovenija začne že v pre- 
hodnem obdobju sama urejati določena vprašanja vojaške 
obveznosti, na način kot je predlagano z 1. točko osnutka 
amandmaja XCVII. 

Medzborovska skupina delegatov za pripravo predloga 
ugotovitev, stališč in sklepov k celoviti oceni posledic premo- 
stitve orožja TO v objekte JLA je predlagala, da zbori predla- 
gajo Predsedstvu Republike Slovenije in Komisiji Skupščine 
Republike Slovenije za ustavna vprašanja, da oblikujeta pred- 
log ustavnega dopolnila k republiški ustavi, s katerim naj se 
omogoči ustavna podlaga za imenovanje in razrešitev koman- 
danta TO Slovenije. Zato je bil ta predlog vključen v predlog 
za začetek postopka za spremembo ustave Republike Slove- 
nije in uvrščen kot 2. točka osnutka amandmaja XCVII. 

Skupščina Republike Slovenije je na sejah zborov dne 31- 
julija 1990 sklenila posredovati v javno razpravo ob osnutku 
amandmajev XCVI do XCVIII tudi delovno besedilo osnutka 

USTAVNEGA ZAKONA ZA IZVEDBO 
USTAVNEGA AMANDMAJA XCVII K USTAVI 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

1. člen 
S tem zakonom se urejajo v skladu s XCVII amandmajem 

določena vprašanja uresničevanja obveznosti in uporaba 
zveznih predpisov v zvezi s tem. 

2. člen 
Obveznost služiti vojaški rok se izvršuje praviloma na 

območju Republike Slovenije razen, če naborniki niso napo- 
teni v šolske centre ali šole za rezervne oficirje, v katerih se 
izvaja usposabljanje za popolnjevanje JLA na celotnem držav- 
nem ozemlju. 

Obveznost služiti vojaški rok se lahko izvršuje tudi v teritori- 
alni obrambi in organih za notranje zadeve pod pogoji in na 
način, določenim z zakonom. Opravljanje vojaških in drugih 
dolžnosti v teritorialni obrambi in organih za notranje zadeve 
med službenjem vojaškega roka se šteje za vojaško službo. 

V Republiki Sloveniji je priznana pravica do ugovora vesti 
vojaški obveznosti. Način uresničevanja te pravice določa 
zakon. 

3. člen 
Naborniki, ki so vpisani na fakulteto oziroma na drugo 

visoko ali višjo šolo, se pošiljajo na služenje vojaškega roka, 
ko končajo šolanje; najpozneje pa do konca koledarskega 
leta, v katerem dopolnijo 27 let starosti, če redno opravljaj0 

izpite v rokih, predpisanih s statutom fakultete, visoke ali višje 

šole. 
4. člen 

Za predsednika naborne komisije je lahko imenovana tudi 
oseba, ki ni vojaška oseba. 

Rod oziroma službo, določeno ob naboru, lahko naborna 
komisija spremeni, poleg razlogov določenih z zveznim zako- 
nom tudi, če je to potrebno za uresničevanje določb tega 
zakona. Kriterije za spremembo rodu oziroma službe v tem 
primeru določi Republiški sekretariat za ljudsko obrambo. 

5. člen 
Republika Slovenija financira izvajanje vojaške obveznosti 

v JLA in druge izdatke za JLA v višini, ki je sorazmerna številu 
vojaških obveznikov iz Republike Slovenije, ki so na služenju 
vojaškega roka v JLA. Višina teh sredstev se določa na pod- 
lagi obveznosti Republike Slovenije po zakonu o skupnem 
obsegu proračunskih odhodkov federacije za tekoče leto ter 
števila vojaških obveznikov iz Republike Slovenije, ki so na 
služenju vojaškega roka v JLA. 

6. člen 
V skladu s tem zakonom se na območju Republike Slove- 

nije ne uporablja določba 6. točke 281. člena ustave SFRJ. P° 
kateri izključno federacija ureja izvajanje vojaške obveznosti- 
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7. člen 
Na območju Republike Slovenije se ne uporabljajo določbe 

Jeznih predpisov, ki so v nasprotju s tem zakonom: 
. ~ v zakonu o splošni ljudski obrambi (Ur. list SFRJ, št.21/ a2): 18.člen, 12. točka prvega odstavka 106. člena, tretji odsta- 
Ve* 118.člena, 1. točka 120. člena in 124. člen; 
„ ~ v zakonu o vojaški obveznosti (Ur. list SFRJ, št. 64/85 in 
^d/89): drugi odstavek 4.člena, četrti odstavek 16.člena, 
'9 člen drugi in četrti odstavek odstavek 24. člena, prvi odsta- 
vek 30. člena in 31. člen; 

~ v kazenskem zakonu SFRJ (Ur. list SFRJ, št. 44/76, 34/84, 
5, 7' 57/89, 3/90 in 38/90): 201. in 214. člen, če je dejanje st°rjeno v zvezi s tem zakonom; 

~ z zakonom o financiranju federacije (Ur. list SFRJ, št. 16/ 
ot>. 71/86, 10/88, 31/88, 16/89, 41/89 in 60/89); 33. člen; 
o ~ v pravilniku o izvrševanju vojaške obveznosti (Ur. list 
24 * 40/86 in 43/89); 2. in 17a.člen, drugi odstavek polena, 2. točka 28.člena, prvi, drugi, tretji in četrti odstavek 

člena; 
~ v nav°dilu za nabor in popolnitev JLA v miru, Zvezni 

ine tar'at za 'iudsko obrambo št. zaupno 1843-57 z dne "6.1986 zaupno 1515-1 z dne 17.7.1989 in zaupno 
nr?' 10/89 z dne 5.2.1990); 58., 59., 60., 61., 62.in 67.točka, 
J; Vl odstavek 69.točke, drugi odstavek 76.točke, 78.točke, 

Podtočka drugega odstavka 107. točke. 
R 8. člen 

s, HePubliški sekretariat za ljudsko obrambo na podlagi izpi- 
s ?v iz načrta pošiljanja nabornikov v JLA, ki jih določi Zvezni 
0r 

etariat za ljudsko obrambo, zagotovi preko upravnih 
9an°v za ljudsko obrambo napotitev nabornikov na služe- 

vojaškega roka v skladu s prvim odstavkom 2. člena tega 
te °na in na način, določen z navodilom za nabor in popolni- JLA, tako da bo do 31.12.1990 večina vojaških obveznikov, 

vpisanih v vojaško evdienco v Republiki Sloveniji, napotena 
na služenje vojaškega roka na območje republike. 

Republiški sekretariat za ljudsko obrambo izvrši napotitev 
nabornikov na način in v obsegu po prejšnjem odstavku tudi, 
če se z izpiski Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo iz 
načrta pošiljanja nabornikov v JLA zahtevajo večje napotitve 
izven Republike Slovenije in ne glede na to, če bi bilo možno 
napotitev izvršiti tudi številčno v celoti. 

Nabornik, ki prosi, da bi bil poslan na služenje vojaškega 
roka, se napoti na služenje vojaškega roka ne glede na 
določbe tega zakona. 

9. člen 
Naborniki, ki so se vpisali na fakultete oziroma druge visoke 

ali višje šole, se v skladu s 3. členom tega zakona pošiljajo na 
služenje vojaškega roka v štirih letih po uveljavitvi zakona 
glede na možnosti za njihov sprejem na šolanje. Merila za 
določanje nabornikov, ki bodo po končani srednji šoli nada- 
ljevali šolanje na fakulteti oziroma visoki ali višji šoli, določijo 
pristojni organi fakultet oziroma šol. 

Naborniki, ki so imeli pravico služiti vojaški rok po študiju 
na fakultetah oziroma drugih visokih in višjih šolah, določenih 
s pravilnikom o izvrševanju vojaške obveznosti, se napotijo na 
služenje vojaškega roka na način,določen s tem pravilnikom. 

10. člen 
Za izvjanje vojaške obveznosti v skladu z drugim odstavkom 

2. člena tega zakona bo sprejet ustavni zakon v treh mesecih 
od dneva uveljavitve tega zakona. 

11. člen 
Določba 5. člena tega zakona se uporablja za vse napotitve 

na služenje vojaškega roka v JLA od 1.11.1990 dalje. 
12. člen 

Ta zakon se razglasi in začne veljati istočasno z ustavnimi 
amandmaji. 

SKLEP 

določitvi amandmajev XCVI do XCVIII k ustavi Republike Slovenije na sejah zbora 
Ofuženega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike 

Avenije 

dfe.ščina Republike Slovenije je ob 
Xcv-tvi osnutka amandmajev XCVI do 
seiah ? ustavi Republike Slovenije na 
čin bora združenega dela, Zbora ob- 
31 7ln Družbenopolitičnega zbora dne 
ReDiihr na P°dlagi 438 člena ustave 
rciaia i v e Slovenije in 3. točke amand- 
niio ■ XVIII k ustavi Republike Slove- sPrejela naslednji 

s K L E P 
jev y?yna razprava o osnutku amandma- 

' do XCVIII k ustavi Republike 

Slovenije Slovenije traja do 10. septem- 
bra 1990. 

2. Osnutek ustavnih amandmajev XCVI 
do XCVIII k ustavi Republike Slovenije 
z obrazložitvijo in delovni osnutek ustav- 
nega zakona za izvedbo ustavnega 
amandmaja XCVII se objavijo v sredstvih 
javnega obveščanja. 

3. Pripombe in predlogi na osnutek 
ustavnih amandmajev in delovni osnutek 
ustavnega zakona se posredujejo Komi- 
siji za ustavna vprašanja Skupščine Re- 
publike Slovenije. 

4. Komisija za ustavna vprašanja 
Skupščine Republike Slovenije predloži 
predlog ustavnih amandmajev za seje 
zborov Skupščine Republike Slovenije 
v mesecu septembru 1990. 

5. Komisija za ustavna vprašanja bo 
skupaj s predlogom ustavnih amanflma- 
jev XCVI do XCVIII predložila tudi pred- 
log ustavnega zakona za izvedbo teh 
amandmajev. 

Predsednik 
dr. France Bučar l.r. 
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oblikovanje razvojnih usmeritev visokega šolstva in opredelitev 
nacionalnega programa te dejavnosti; 
celovito sistemsko ureditev visokošolske dejavnosti z opredeli- 
jo statusa univerze in njenega položaja v družbi; 
°r9aniziranje in izvajanje višjega in visokega izobraževanja; 
'manciranje visokošolske dejavnosti v okviru sistema javnih fi- 
nanc; 
dajanje pobud, predlogov in mnenj zborom Skupščine Republike 
Slovenije in Izvršnemu svetu skupščine Republike Slovenije in rePubliškim upravnim organom in organizacijam v zvezi z razvo- 
lem in stanjem te dejavnosti. 

Predsednik: dr. Stanko Buser C|ani: mag. Dušan Semolič, dr. Ciril Ribičič, Tone Peršak, Spo- 
menka Hribar 

2DbOR družbenopolitičnega zbora za 
rAZISK0VALN0 dejavnost in tehnologijo 
P^bor Družbneopolitičnega zbora za raziskovalno dejavnost in 

"nologijo proučuje zakone in druge akte ter druga vprašanja 
svojega delovnega področja ter spremlja izvajanje politike in 

^vrševanje zakonov in drugih aktov, ki se nanašajo zlasti na: 
■'"kovanje razvojnih usmeritev in opredelitev nacionalne raz- 

0°|ne Politike na področju raziskovalne dejavnosti in tehnologije; 
fi[?aniz'ranie in izvajanje te dejavnosti; 
"anciranje te dejavnosti v okviru sistema javnih financ; 
aianje pobud, predlogov in mnenj zborom skupščine Republike 
°venije in Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije ter 

i Publiškim upravnim organom in organizacijam v zvezi z razvo- 
r" in stanjem na tem področju. 

^edsednik: Franci Pivec 
Buse ^m'' ^'lan P'ntar' Gregor Golobič, Janez Gajšek, dr. Stanko 

JDBOR družbenopolitičnega zbora za 
KULTURO IN VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE 

de^<6*0r Družbenopolitičnega zbora za kulturo in varstvo kulturne 
s 

Q|sčine proučuje zakone in druge akte ter druga vprašanja 
i ®v.°le9a delovnega področja ter spremlja izvajanje politike in 

sevanje zakonov in drugih aktov, ki se nanašajo zlasti na: 
kuCkovanie nacionalne razvojne politike posameznih zvrsti 
t,,' organiziranje in izvajanje s področja kulture in varstva kul- 

tne dediščine; 
~ 'inanciranje te dejavnosti v okviru sistema javnih financ; 

blik oa'an'e P0bud, predlogov in mnenj zborom Skupščine Repu- 
ter r

e Slovenije in Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije 
jerT1 epubliškim upravim oragnom in organizacijam v zvezi z razvo- ln stanjem na tem področju. 

zak()b°r Družbenopolitičnega zbora za zdravstvo proučuje pod°ne 'er druge akte ter druga vprašanja s svojega delovnega 
drua°h in sPreml)a izvajanje politike in izvrševanje zakonov in 9'n aktov, ki se nanašajo zlasti na: 
st oblikovanje razvojne politike na področju zdravstvenega var- 

__ er opredelitev nacionalnega programa na tem področju; 
__ sistem zdravstvenega zavarovanja; 

°r9aniziranje in izvajanje zdravstvene dejavnosti; 
eip. nanciranje zdravstvenega varstva, predvsem v okviru 

javnih financ; 
bilke <^'an'e P°bu^' predlogov in mnenj zborom Skupščine Repu- 
ter r„ ovenije in Izvršnega svetu Skupščine Repubike Slovenije 
voio»vP^ upravnim organom in organizacijam v zvezi z raz- na tem področju. 
članiSeMnik: ma9- Rudi šel'9° A • Maria Pozsonec, Borut Suklje, Franci Pivec, Bogomir Va- 

upotič 

odbor družbenopolitičnega zbora za 
utLo, zaposlovanje in socialno politiko 

Socni>0r Družbenopolitičnega zbora za delo, zaposlovanje in 
nja a « politiko proučuje zakone in druge akte ter druga vpraša- nj svoiega delovnega področja ter spremlja izvajanje politike in 

_ rta,n'e zakonov in drugih aktov, ki se nanašajo na: 
selnncf na razmerja, zaščito in zavarovanje za primer brezpo- 

~ akt 'n vars(vo pri delu; Politih *no politiko zaposlovanja in ukrene za njeno izvajanje ter 0 štipendiranja: 

- sistem socialnega varstva, zdravstvenega, pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja ter socialnega skrbstva, varstva otrok, 
mladine in družine in varstva invalidov ter financiranje in organizi- 
ranje izvajanja teh dejavnosti; 

- dajanje pobud, predlogov in mnenj zborom, Skupščini Repu- 
blike Slovenije ter republiškim upravnim oraganom in organizaci- 
jam v zvezi z urejanjem delovnih razmerij in vseh oblik socialnega 
varstva. 
predsednica: Sonja Lokar 
člani: mag. Dušan Semolič, Franc Pipan, Metka Mencin, Štefan 

Kociper, France Tomšič, Janez Lampret 

ODBOR DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA 
ZA PRAVOSODJE IN UPRAVO 

Odbor Družbenopolitičnega zbora za pravosodje in upravo pro- 
učuje zakone in druge akte ter druga vprašanja s svojega delov- 
nega področja ter spremlja izvajanje politike in izvrševanje zako- 
nov in drugih aktov. Pri tem odbor zlasti: 

- obravnava vprašanja pravosodnega sistema in sistema 
državne uprave in ustanavljanja ter organizacije republiških 
upravnih organov ter njihovih služb; 

- spremlja in skrbi za uresničevanje ustavnosti in zakonitosti 
v pravosodju in upravi, ter ugotavlja stanje na teh področjih; 

- obravnava predlagane rešitve, mnenja, pripombe in pobude 
za normativno ureditev vprašanj s področja pravosodja in uprave; 

- spremlja in proučuje družbene odnose in pojave, ki so 
pomembni za uresničevanje pravosodnih funkcij in delovanje 
uprave; 

- obravnava vprašanja financiranja upravnih in pravosodnih 
organov; obravnava pomembnejša vprašanja s področja pravoso- 
dja in uprave, ki zahtevajo širše sodelovanje zunaj Republike 
Slovenije. 
predsednik: Peter Reberc 
člani: mag. Dušan Semolič, Janez Lampret, Vitodrag Pukl, Peter 

Bekeš 

ODBOR DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA ZA 
PODJETNIŠTVO IN OBRT 
Odbor Družbenopolitičnega zbora za podjetništvo in obrt 
proučuje zakone in druge splošne akte ter druga vprašanja 
s svojega delovnega področja; spremlja izvajanje politike in 
izvrševanja zakonov in drugih splošnih aktov, ki se nanašajo 
na: 

- spremljanje in proučevanje možnosti razvoja podjetni- 
štva ter analiziranje in ocenjevanje rezultatov uvajanja podjet- 
ništva v Republiki Sloveniji ter obravnavanje problematike 
oblikovanja skladov za spodujanje podjetniške in inovativne 
dejavnosti; 

- analiziranje možnosti spodbujanja podjetništva in pode- 
ljevanja koncesij v korist podjetnikov s področja javnega 
sektorja; 

- obravnavanje normativne ureditve zasebnih poklicev 
(umetniška dejavnost, kulturna, odvetniška ali druga poklicna 
dejavnost) ter pravic in obveznosti nosilcev teh poklicev; 

- dajanje pobud, predlogov in mnenj pristojnim zborom 
Skupščine Repubike Slovenije in Izvršnemu svetu Skupščine 
Republike Slovenije in republiškim upravnim organom in 
organizacijam v zvezi z razvojem in stanjem podjetništva in 
obrtnih dejavnosti. 
predsednik: mag. Viktor Žakelj, 
člani: Franc Golija, Vano Gošnik, Franc Pipan, Borut Pahor 

ODBOR DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA ZA 
VARSTVO POTROŠNIKOV 

Odbor Družbenopolitičnega zbora za varstvo potrošnikov zlasti: 
sodeluje pri pripravi zakonskih podlag za pravno varstvo potrošni- 
kov in skrbi za izvajanje politike in izvajanje zakonskih določb na 
tem področju; 

Ob analiziranju in kritični presoji obstoječe zakonodaje, pri 
čemer upošteva tudi tuje izkušnje, predlaga ustrezne rešitve za 
pravno ureditev varstva potrošnikov. 

predsednik: mag. Viktor Žakelj, 
člani: mag. Štefan Korošec, Alojz Grabner, mag. Julij Nemanič, 

Franc Pipan 
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ODBOR DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA 
ZA MLADINSKA VPRAŠANJ 

Odbor Družbenopolitičnega zbora za mladinska vprašanja 
obravnava vprašanja v zvezi z otroci in mladino, njihovim položa- 
jem v družbi ter njihovimi organizacijami ter predlaga zakonske in 
druge ukrepe in spodbuja dejavnost za oblikovanje in izvajanje 
celovite politike na tem področju. V okviru teh nalog odbor pred- 
vsem: 
skrbi za celovito in stalno pozornost slovenske države do otrok in 
mladine, njihove dejavnosti in izražanja; 

- sodeluje z ustreznimi mladinskimi organizacijami in zagotav- 
lja uveljavitev interesov prostovoljnih organizacij otrok in mla- 
dine; 

- predlaga raziskovanja, spremlja, proučuje in obravnava vpra- 
šanje v zvezi s pogoji delovanja dejavnosti za otroke in mladino ter 
mladinskih organizacij; 

- spremlja delo republiških upravnih organov, katerih dejav- 
nost se nanaša na otroke in mladino in izvajanje v skupščini 
sprejetih sklepov in aktov s tega področja. 
predsednik: Borut Pahor 
člani: mag. Dušan Semolič, Bogomir Vaupotič, Peter Reberc, 

Tone Peršak 

ODBOR ZBORA OBČIN ZA SPLOŠNO 
GOSPODARSKE ZADEVE 

predsednik: dr. Slavko Gregurec 
člani: Aleksander Lovec, Edvard Oven, Marjan Dvornik, Jože 
Grdadolnik, Janos Bukovec, Zvonko Ivanušič 

ODBOR ZBORA OBČIN ZA KREDITNO 
MONETARNI SISTEM IN POLITIKO 

predsednik: Janko Deželak 
člani: Alojz Metelko, Alojz Jamnik, mag. janež Jug, mag. Ervin 
Anton - Schvvarzbartl 

ODBOR ZBORA OBČIN ZA PRORAČUN IN JAVNE 
FINANCE 

predsednik: Ivan Vodopivec 
člani: mag. Janez Jug, Janko Deželak, Branko Novak, Stanislav 
Bevc 

ODBOR ZBORA OBČIN ZA KMETIJSTVO IN 
GOZDARSTVO 

predsednik: Stanislav Bevc 
člani: Ivan Črnej, Miloš Šenčur, Leopold Frelih, mag. Jože Protner 

ODBOR ZBORA OBČIN ZA UREJANJE 
PROSTORA TER STANOVANJSKA IN 
KOMUNALNA VPRAŠANJA 

predsednik Fedja Klavora 
člani: Janez Ftežun, Alojz Jamnik, Niko Rainer, Marjan Dvornik 

ODBOR ZBORA OBČIN ZA PROMET IN ZVEZE 

predsednik: Anton Roječ 
člani: Ivan Atelšek, Marjan Dvornik, Janez Stariha, Branko Novak 

ODBOR ZBORA OBČIN ZA ZDRAVSTVO 

predsednik: dr Anton Žunter 
člani: Matjaž Peskar, dr. Cvetko Gradišar, Ljubo Jakelj, dr. Avgu- 

štin Mencinger 

ODBOR ZBORA OBČIN ZA VZGOJO IN 
IZOBRAŽEVANJE TER TELESNO KULTURO 

predsednik: dr. Avguštin Mencinger 
člani: Vojka Štular, Isabella Flego, Miloš Urbančič, Marcel Šte- 

fančič 

ODBOR DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA ZA 
LOKALNO SAMOUPRAVO 

Odbor Družbenopolitičnega zbora za lokalno samoupravo pro- 
učuje, spremlja in obravnava vsebine in oblike lokalne samou- 
prave, zlasti pa: 

- pripravlja podlage za ustavne in zakonske opredelitve občin 
in drugih oblik lokalne samouprave; 

- spremlja, svetuje in nudi pomoč pri uresničevanju novega 
sistema lokalne samouprave v praksi; 

- analizira in presoja obstoječo zakonodajo ter na tej podlag' 
predlaga ustrezne rešitve glede vključevanja občin in drugih oblik 
lokalne samouprave v pravno ureditev; 

- spodbuja strokovno in znanstveno delo na tem področju; 
- sodeluje z ustreznimi organi in organizacijami doma in v tu- 

jini. 

predsednica: Darija Lavtižar-Bebler 
člani: Zdenka Vidovič, Andrej Magajna. Marija Markeš, Aleksan- 

dra Pretnar, Ivan Pučnik, Peter Bekeš 

ODBOR ZBORA OBČIN ZA VISOKO ŠOLSTVO 

predsednik: Ivan Bizjak 
člani: Stanislav Bevc, Marjan Mlaker, Peter Jamnikar, mag. Ervin 

Anton Schvvarzbartl 

ODBOR ZBORA OBČIN ZA RAZISKOVALNO 
DEJAVNOST IN TEHNOLOGIJO 

predsednik: mag. Ervin Anton Schvvarzbartl 
člani: dr. Peter Glavič, Vili Žižek, Janez Stariha, Jože Grdadolnik 

ODBOR ZBORA OČIN ZA KULTURO IN VARSTVO 
KULTURNE DEDIŠČINE 

predsednik: Tomaž Pavšič 
člani: Isabella Flego, Anton Partljič, Bruno Podveršič, Franc Fel- 

trin 

ODBOR ZBORA OBČIN ZA DELO, 
ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNO POLITIKO 

predsednik: Franc Ogris 
člani: Leopold Grošelj, Albin Kac, Tone Kramarič, dr. Ivan Vivod. 

Vili Žižek, Stanislav Bevc 

ODBOR ZBORA OBČIN ZA PRAVOSODJE IN 
UPRAVO 

predsednik: Franc Lovšin 
člani: Janos Bukovec, Branko Novak, Bruno Podveršič, Dani)®' 

Starman 

ODBOR ZBORA OBČIN ZA PODJETNIŠTVO IN 
OBRT 

predsednik: Marjan Dvornik 
člani: Janos Bukovec, Vladimir Slejko, Marko Stadler, Vitom« 

Gros 

ODBOR ZBORA OBČIN ZA VARSTO 
POTROŠNIKOV 

predsednik: Borut Razdevšek 
člani: Ivan Mešiček, Jože Grdadolnik, Ljubo Jakelj, Ivan Kuhar 
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ODBOR zbora občin za mladinska 
VpRASANJA 

č[ad'Setlnik: Erv'n Kokošinek an': Vojka Štular, Tomaž Štrumbelj, Janko Deželak, Franc Fel- 
trin 

ODBOR ZBORA OBČIN ZA LOKALNO 
SAMOUPRAVO 

predsednik: Tone Kramarič 
člani: Jože Grdadolnik, Ivan Bizjak, Branko Novak, mag. Ervin 

Anton Schwarzbartl, dr. Slavko Gregurec, Boris Jež 

qc?BOR ZBORA ZDRUŽENEGA DELA ZA 
bpLOSNO GOSPODARSKE ZADEVE 

tednik: Franc Grašič 
Davor Bizjak, Majdica Slokar, Jože Berlec, Jože Studenčnik, Vlad° Puc, Franc Erce 

9j>BOR ZBORA ZDRUŽENEGA DELA ZA 
KREDITNO MONETARNI SISTEM IN POLITIKO 

tlaniSernik: Franc Lovrenčič 
PusJlik Avberšek, Franc Ban, Draško Veselinovič, Jože 

pgBOR ZBORA ZDRUŽENEGA DELA ZA 
PORAČUN IN JAVNE FINANCE 

4i#niSe
c
dnlk: Marino Domio Franc Grašič, Vilijem Sekereš, Marija Lončar, Joše Pušnik 

9.DBOR ZBORA ZDRUŽENEGA DELA ZA 
^ETIJSTVO IN GOZDARSTVO 

SSe
A
d"'k : mgr. Franc Perko • Anton Horvat, Franc Zalar, Dejan Peršolja, Jože Berlec 

UocOR ZBORA ZDRUŽENEGA DELA ZA 
kr^.JANjE PROSTORA TER STANOVANJSKA IN 
^UMUNALNAVPRAŠANJA 

SiSe,d"ikL Marko Jaklič ■ J°že Smole, Stanislav Brglez, Franc Gačnik, Tanja Dular 

pjJgOR ZBORA ZDRUŽENEGA DELA ZA 
R°MET IN ZVEZE 

83?»!? : Jurij Pirš • olivo Berdajs, Stanislav Brglez, Božo Kočevar, Anton Horvat 

^dravstv°RA združenega dela za 

tiaraheJ?nik: dr- J9že Arzenšek 
Prirriož R ^n,on Židanik, Tatjana Prešern, dr. Irena Keber, dr. 

JDBOR ZBORA ZDRUŽENEGA DELA ZA 

K^LTUFK)N izobražEVANJE TER TELESNO 

''""'Mvo n: Jože ZuPan4lč - u uaneu, Rudi Moge, Vlasta Sagadin, Angelca Zerovnik 

ODBOR ZBORA ZDRUŽENEGA DELA ZA VISOKO 
ŠOLSTVO 

predsednik dr. Janez Remškar 
člani: Franc Boštjančič, Dejan Murko, Roman Jakič, dr. Dimitrij 
Mikuš 

ODBOR ZBORA ZDRUŽENEGA DELA ZA 
RAZISKOVALNO DEJAVNOST IN TEHNOLOGIJO 

predsednik: Angelca Žerovnik 
člani: Jože Smole, Franc Lovrenčič, Drago Štruc, Andrej Muren 

ODBOR ZBORA ZDRUŽENEGA DELA ZA 
KULTURO IN VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE 

predsednik: Franček Rudolf 
člani: Jaša L. Zlobec, Peter Kraner, dr. Primož Rode, Majdica 
Slokan 

ODBOR ZDRUŽENEGA DELA ZA DELO, 
ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNO POLITIKO 

predsednik: Marko Jaklič 
člani: Pavel Ledinek, Nevenka Ahčan, Silvo Berdajs, dr. Janez 
Remškar, Marija Lončar, Andrej Šter 

ODBOR ZBORA ZDRUŽENEGA DELA ZA 
PRAVOSODJE IN UPRAVO 

predsednik: Andrej Šter 
člani: Marino Domio, Tanja Dular, Franc Ban, Jože Pušnik 

ODBOR ZBORA ZDRUŽENEGA DELA ZA 
PODJETNIŠTVO IN OBRT 

predsednik: Bogo Regina 
člani: Leopold Drame, Jože Furlan, Franc Erce, Vlado Puc 

ODBOR ZBORA ZDRUŽENEGA DELA ZA 
VARSTVO POTROŠNIKOV 

t 
predsednik: dr. Dimitrij Mikuš 
člani: Franc Zalar, Franc Erce, Stanislav Eržen, Božo Kočevar 

ODBOR ZBORA ZDRUŽENEGA DELA ZA 
MLADINSKA VPRAŠANJA 

predsednik: dr. Janez Remškar 
člani: Marija Lončar, Vlasta Sagadin, Andrej Šter, Roman Jakič 
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ODBORI NA RAVNI SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ODBOR ZA SPLOŠNO GOSPODARSKE ZADEVE 
NA RAVNI SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

predsednik: Franc Grašič 

ODBOR ZA KREDITNO MONETARNI SISTEM IN 
POLITKO NA RAVNI SKUPŠČINE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

predsednik: Janko Deželak 

ODBOR ZA PRORAČUN IN JAVNE FINANCE NA 
RAVNI SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

predsednik: Janez Kopač 

ODBOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO NA 
RAVNI SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

predsednik: Franc Potočnik 

ODBOR ZA UREJANJE PROSTORA TER 
STANOVANJSKA IN KOMUNALNA VPRAŠANJA 
NA RAVNI SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

predsednik: Fedja Klavora 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO NA RAVNI SKUPŠČINE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

predsednik: dr. Božidar Voljč 

ODBOR ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE TER 
TELESNO KULTURO NA RAVNI SKUPŠČINE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

predsednik: Jože Zupančič 

ODBOR ZA VISOKO ŠOLSTVO NA RAVNI 
SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 
predsednik: dr. Stanko Buser 

ODBOR ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST IN 
TEHNOLOGIJO NA RAVNI SKUPŠČINE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

predsednik: Franci Pivec 

ODBOR ZA KULTURO IN VARSTVO KULTURNE 
DEDIŠČINE NA RAVNI SKUPŠČINE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

predsednik: mag. Rudi Šeligo 

ODBOR ZA DELO, ZAPOSLOVANJE IN 
SOCIALNO POLITIKO NA RAVNI SKUPŠČINE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

predsednica: Sonja Lokar 

ODBOR ZA PRAVOSODJE IN UPRAVO NA RAVNI 
SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

predsednik: Peter Reberc 

ODBOR ZA PODJETNIŠTVO IN OBRT NA RAVNI 
SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

predsednik: Bogo Rogina 

ODBOR ZA VARSTVO POTROŠNIKOV NA RAVNI 
SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

predsednik: Borut Razdevšek 

ODBOR ZA MLADINSKA VPRAŠANJA NA RAVNI 
SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

predsednik: Borut Pahor 

ODBOR ZA LOKALNO SAMOUPRAVO NA RAVNI 
SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

predsednik: Darja Lavtižar-Bebler 

DELEGACIJA SKUPŠČINE REPUBLIKE 
SLOVENIJE V ZBORU REPUBLIK IN 
POKRAJIN SKUPŠČINE SFRJ 
Jože Smole, Tone Anderlič, mag. Janez Jug, 
Franci Feltrin, Franc Lovšin, mag. Matjaž 
Šinkovec, dr. Ivan Vivod, Tone Peršak, Bruno 
Podveršič, Tone Kramarič, Borut Pahor, Peter 
Bekeš. 
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'ZVRŠNI SVET SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

°i*e PETERLE, predsednik Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije 

ar. Jože MENCINGER, podpredsednik Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije 

Matija MALEŠIC, podpredsednik Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije r- Leo ŠEŠERKO, podpredsednik Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije 

r Marko KRANJEC, član Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije 
~ Republiški sekretar za finance, 

, Ljubljana Župančičeva 3 
JANŠA, član Izvršnega sveta 

^upščine Republike Slovenije, 
Republiški sekretar za ljudsko obrambo, 

lftl"
|ubljana, Župančičeva 3 

aor BAVČAR, član Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije 
^Republiški sekretar za notranje zadeve 

rirLJubljana, Kidričeva 2 
'^aik° PIRNAT, član Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije 
~ Republiški sekretar za pravosodje in upravo, 

, Ljubljana, Župančičeva 3 
'ca PUHAR, članica Izvršnega sveta 

skupščine Republike Slovenije 
j~. Predsednica Republiškega sekretariata za delo, 

Ižirt 'jana, Levstikova 15 
REJC, član Izvršnega sveta 

^kupščine Republike Slovenije 
~ Predsednik Republiškega sekretariata 
a 'ndustrijo in gradbeništvo, 

Miha *'an%' Gregorčičeva 25 
o i™ T°MŠIČ, član Izvršnega sveta 

kupščine Republike Slovenije 
Predsednik Republiškega sekretariata za energetiko, 

ln0'
u.,'iana, Gregorčičeva 25 
UNIEK, član Izvršnega sveta 

J^Jpščine Republike Slovenije 
Predsednik Republiškega sekretariata 

Lii,uiUžbeno planiranje, 
Stan i!ana. Gregorčičeva 25 

STANIČ, č|an |zvršnega sveta 
_ ^Psčine Republike Slovenije 

Predsednik Republiškega sekretariata 
^ntormiranje, 

Loj!« ,?na' Levstikova 10 
Sk, - NK0> £|an Izvršnega sveta upsčine Republike Slovenije 
Lii,/pdsednik Republiškega sekretariata za zakonodajo 

dr. Dill'.an.a' Kardeljeva 25 
Sk,, L .i RUPEL, član Izvršnega sveta 
- n 'ne RePublike Slovenije 
za m Republiškega sekretariata 
Li,,Kiednarodno sodelovanje, 'iana, Gregorčičeva 25 

Miha JAZBINŠEK, član Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije 
- predsednik Republiškega sekretariata 
za varstvo okolja in urejanje prostora, 
Ljubljana, Župančičeva 6 

Maks BASTL, član Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije, 
- predsednik Republiškega sekretariata 
za tržišče in splošne gospodarske zadeve, 
Ljubljana, Prešernova 27 

prof. dr. Jože OSTERC, član Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije 
- predsednik Republiškega sekretariata 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Ljubljana, Parmova 33 

Marjan KRAJNC, član Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije 
- predsednik Republiškega sekretariata 
za promet in zveze, 
Ljubljana, Prešernova 23 

Franc GODEŽA, član Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije 
- predsednik Republiškega sekretariata 
za borce in vojaške invalide, 
Ljubljana, Župančičeva 6 

dr. Katja BOH, član Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije 
- predsednica Republiškega sekretariata 
za zdravstvo in socialno varstvo, 
Ljubljana, Kidričeva 5/II 

dr. Peter VENCELJ, članica Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije 
- predsednik Republiškega sekretariata 
za vzgojo in izobraževanje, 
Ljubljana, Župančičeva 3 

dr. Andrej CAPUDER, član Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije 
- predsednik Republiškega sekretariata za kulturo, 
Ljubljana, Cankarjeva 5 

dr. Peter TANCIG, član Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije 
- predsednik Republiškega sekretariata 
za raziskovalno dejavnost in tehnologijo, 
Ljubljana, Cankarjeva 5/III. 

Igor PAŠ, član Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije 
- predsednik Republiškega sekretariata 
za turizem in gostinstvo, Ljubljana, Prešernova 8 

Viktor BREZAR, član Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije 
- predsednik Republiškega sekretariata 
za drobno gospodarstvo, Ljubljana, Kidričeva 5 

Janez DULAR, član Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije 
Ljubljana, Prešernova 8 

'°9a poročevalca 75 



OPOMBE: 

' 

■t : i '•>' ■ ' i ■ 
» 

. 

« 

, 

:• 

. 

■ 

, 

' 

,u - ' 

' ' 

V šij:' ■/ 

' . ... Ir' 
■ 

• •• 

t • 
' 

  
16 

— 
priloga poročevalk 









OPOMBE: 

7 

. 

. - 
' 1 

mw g? 
i • 

' 

' 

. 

■ 

> 
■ 

> . 

' 
I     I ■   
20 
    

priloga poročevalk 

:' I 


	ZAČETNE STRANI
	Sklepi, stališča in priporočila zborov skupščine republike Slovenije
	IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE
	VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV
	POBUDE DELEGATOV
	PRILOGA
	Konstituiranje skupščine REPUBLIKE SLOVENIJE
	Osnutek ustavnih amandmajev k ustavi Republike Slovenije
	SKLEP določitvi amandmajev XCVI do XCVIII k ustavi Republike Slovenije na sejah zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije




