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SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILAZBOROVSKUPŠČINE RS 

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora skupščine 
Republike Slovenije o urejanju bodočih mednacionalnih odnosov na območju 
Jugoslavije 

Na podlagi 4. točke ustavnega amand- 
maja LXXII k ustavi Republike Slovenije so 
Zbor združenega dela, Zbor občin in Druž- 
benopolitični zbor Skupščine Republike 
Slovenije na skupni seji dne 28. septembra 
1990 sprejeli 

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN 
SKLEPE O UREJANJU BODOČIH 
MEDNACIONALNIH ODNOSOV 
NA OBMOČJU JUGOSLAVIJE 

i. 
1. Skupščina Republike Slovenije ugotavlja, 
da ustavne krize v SFRJ in vprašanj urejanja 
novih odnosov med narodi ni mogoče raz- 
rešiti v okviru določb sedanje ustave SFRJ. 
Obstoječe ustavne krize tudi ni mogoče raz- 
rešiti z dodatnimi ustavnimi amandmaji 
k ustavi SFRJ od XUX do LXXII, ki jih je 
sprejel Zvezni zbor avgusta letos in na kate- 
re naj bi Skupščina Republike Slovenije da- 
la soglasje. 

Skupščina Republike Slovenije je z Dekla- 
racijo o suverenosti države Republike Slo- 
venije že izrazila politično voljo za uresniči- 
tev pravice do samoodločbe tudi z oblikova- 
njem nove ustave Republike Slovenije. 
Takšno pravico Republika Slovenija spoštu- 
je tudi pri vseh drugih narodih, ki žive 
v SFRJ. Zavedajoč se odgovornosti pred 
lastnim narodom je Skupščina Republike 
Slovenije pripravljena sodelovati pri preo- 
blikovanju odnosov z narodi v SFRJ demo- 
kratično in po mirni poti. 

2. Republika Slovenija se bo kot suverena 
država odločala o bodočih odnosih z drugi- 
mi državami narodov Jugoslavije v skladu 
s svojimi interesi na podlagi odločitve nje- 
nih državljanov na referendumu. 

Za uresničitev teh interesov skupščina. 

daje pobudo za enakopravne razgovore 
z legitimnimi predstavniki vseh narodov Ju- 
goslavije. V teh razgovorih želimo iskati 
skupne rešitve, ki bodo v skladu z interesi in 
odločitvami državljanov Republike Sloveni- 
je, pri čemer je tudi kontederalni položaj 
Slovenije ena od možnih rešitev. 

3. Skupščina Republike Slovenije meni, 
da bodo z večstrankarskimi svobodnimi vo- 
litvami v vseh republikah na podlagi njiho- 
vih lastnih odločitev ustvarjeni pogoji za 
skupno dogovarjanje legitimnih predstavni- 
kov vseh jugoslovanskih narodov o urejanju 
njihovih bodočih odnosov. Skupščina Re- 
publike Slovenije ne bo izvedla volitev dele- 
gatov v Zvezni zbor Skupščine SFRJ in 
predlaga Skupščini SFRJ, da teh volitev ne 
razpiše. 

Za dogovarjanje v tem vmesnem času do 
volitev v republikah naj republike pooblasti- 
jo delegacijo ali organ, ki bo zastopal njiho- 
ve interese pri sporazumevanju z drugimi 
republikami. Kot izhodišče za bodoče ureja- 
nje odnosov med republikami v Jugoslaviji 
naj se opredelijo: načelo priznavanja obsto- 
ječih meja med republikami, pravica do 
ustavne ureditve in odnosov v vsaki republi- 
ki v skladu z interesi njenih narodov in na- 
rodnosti, pripravljenost za sporazumno ure- 
ditev bodočih odnosov med narodi Jugosla- 
vije ter spoštovanje načel in pravil medna- 
rodnega prava. 

4. Skupščina Republike Slovenije ne 
sprejema in bo za nelegitimne štela odloči- 
tve, ki bi bile sprejete s preglasovanjem 
v sedanjih organih SFRJ, še posebej če bi 
vsebovale nesprejemljive pogoje in grožnje, 
ali rešitve, da so lahko mednarodno-pravne 
naslednice SFRJ le posamezne ne pa ena- 
kopravno vse njene sedanje republike ne- 
glede na njihov bodoči državni status in 
medsebojne odnose. Skupščina Republike 

Slovenije zato ne bo dala soglasja k more; 
bitnim odločitvam Skupščine SFRJ o razp'' 
su referenduma o preoblikovanju SFRJ. 0°' 
ločitev o referendumu lahko sprejmejo 'e 

skupščine republik. 
5. Delegati Republike Slovenije bodo 

v obeh zborih Skupščine SFRJ v bodo& 
sodelovali le na podlagi stališč Skupščin 
Republike Slovenije. 

1. Skupščina Republike Slovenije spo - 
rna informacijo o dosedanjih aktivnostih " 
razgovorih predstavnikov Republike S10,,, 
nije v zvezi z urejanjem odnosov v Jug°sl 

viji. 
2 Skupščina pooblašča Predsedstvo ° . 

publike Slovenije, Izvršni svet, predsedtj** 
Skupščine Republike Slovenije in vodje k' 
bov delegatov v Skupščini republike Sf° ,     i nSC' 

r / f i» i uf 11 pi I////* 
Skupščine Republike Slovenije in vodje 
bov delegatov v Skupščini republike 
nije, da na podlagi sprejetih stališč Skupr 
ne Republike Slovenije usklajeno sodel%j 
jo pri nadaljnjih razgovorih v organih Sr' ^ 
ter z vsemi drugimi republikami o bodoo 
odnosih med narodi Jugoslavije. ne- 

pooblaščeni predstavniki Skupščin0 

publike Slovenije sproti seznanjajo ž 
no teh razgovorov. ^ 

3. Predloge odločitev o vsebinskih usjjL. 
ritvah in postopkih urejanja odnosov z d' ^ 
vami narodov Jugoslavije lahko sprejetfi* 
Skupščina Republike Slovenije. ^ 

O možnih odločitvah bo Skupščina Pu- 
blike Slovenije razpisala referendum " 
Ijanov Republike Slovenije. dir 

4. Izvršni svet Skupščine Republik j 
venije naj nadaljuje s pripravami 
rešitev urejanja razmerij med jug°s,°M 
skimi republikami. O svojem delu naj w $ 
svet sproti obvešča Skupščino RePu 

Slovenije. 

SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije Ob predlogu 
Socialistične stranke Slovenije, da je treba v Skupščini Republike Slovenije začeti 
razpravo o pobudi za razpis plebiscita o samostojnosti Republike Slovenije 

Družbenopolitični zbor Skupščine Repu- 
blike Slovenije je na seji dne 4. 10. 1990 na 
podlagi 260. člena poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 

1. Delegati Družbenopolitičnega zbora 

Skupščine Republike Slovenije soglašajo 
s predlogom Socialistične stranke Sloveni- 
je, da je treba v Skupščini Republike Slove- 
nije začeti razpravo o pobudi za razpis ple- 
biscita o samostojnosti Republike Slove- 
nije. 

2. Družbenopolitični zbor predlaga, da se 
vprašanje celovite uresničitve pravice slo- 

i/ 
venskega naroda do samoodločbe 
dokončne osamosvojitve Slovenije w ^ 
dnevni red naslednjega rednega za g te?, 
skupščine, predvidoma konec °^0?un$ ,t 
leta. Izvršni svet in delovna telesa s n„oie • 
naj proučijo pravne možnosti in P"tLid' 
različne možne rešitve, med njim1 

možnost izvedbe plebiscita. 
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SKLEPI 
zborov Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi interpelacije, naj se obravnava 
odgovornost republiškega sekretarja za pravosodje in upravo Rajka Pirnata 

Družbenopolitični zbor je na S. seji 27. 9. 
1990 ob obravnavi Interpelacije, na/ se 
obravnava odgovornost republiškega se- 
kretarja za pravosodje in upravo Rajka Pir- 
nata v zvezi z informacijami o poskusu 
vplivanja na predsednico Vrhovnega so- 

dišča Republike Slovenije Francko Strmo- 
le Hlastec, naj ponudi svoj odstop, na pod- 
lagi 235. člena poslovnika Skupščine Re- 
publike Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 
Zbor ugotavlja, da ni pravne podlage za 
uvedbo postopka obravnave interpelacije, 
ker se ta ne nanaša na delo Izvršnega sveta, 
ampak samo na ravnanje enega njegovega 
člana. 

Družbenopolitični zbor je na S. seji 27. 9. 
1990 ob obravnavi interpelacije, naj se 
obravnava odgovornost republiškega se- 
kretar/a za pravosodje in upravo Rajka Pir- 
nata v zvezi z Informacijami o poskusu 
vPllvanja na predsednico Vrhovnega so- 
dišča Republike Slovenije Francko Strmo- 
'® Hlastec, naj ponudi svoj odstop, na pod- 

lagi 235. člena poslovnika Skupščine Re- 
publike Slovenije sprejet naslednji 

DODATNI SKLEP 

Izvršni svet Skupščine Republike Sloveni- 

je naj v ustreznem zakonu opredeli tudi 
postopek za ugotavljanje odgovornosti čla 
nov Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije, Komisija Skupščine Republike 
Slovenije za pripravo in spremljanje izvaja- 
nja poslovnika Skupščine pa naj ustrezne 
določbe vnese v nov poslovnik Skupščine 
Republike Slovenije. 

Zbor občin Skupščine Republike Slove- 
nje je na 5. seji dne 27. 9. 1990 obravnaval nterpelacijo, naj se obravnava odgovor- 
nost republiškega sekretarja za pravoso- 
Je in upravo dr. Rajka Pirnata v zvezi 

Informacijami o poskusu vplivanja na 

predsednico Vrhovnega sodišča Republi- 
ke Slovenl/e Francko Strmole-Hlastec, naj 
ponudi svoj odstop in na podlagi 235. čle- 
na poslovnika Skupščine Republike Slove- 
nije sprejel naslednji 

SKLEP: 
Zbor ugotavlja, da ni pravne podlage za 

uvedbo postopka obravnave interpelacije, 
ker se ta ne nanaša na delo Izvršnega sveta, 
ampak samo na ravnanje enega njegovega 
člana 

sklep 
Zbora občin Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi odgovorov na delegatska 
Vprašanja na predlog delegatke Vike Potočnik 

m/ .or ot,čin Skupščine Republike Slove- 
bra 'e na nadaljevanju 5. seje dne 4. okto- „ ® ,990 ob obravnavi odgovorov na deie- 
*e d a vPraiania na predlog delegatke VI- potočnik na podlagi 260. člena poslov- 

nika Skupščine Republike Slovenije spre- 
jel naslednji 
sklep: 
Izvršni svet Skupščine Slovenije naj 

v čimkrajšem možnem času pripravi in 
predloži Skupščini Republike Slovenije ce- 
lovito poročilo o problematiki na področju 
vzgoje in izobraževanja v skladu z že dano 
pobudo. 

DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

JjfNenje 
,{°rnisije Skupščine Republike Slovenije za varstvo okolja in naravno dediščino 

o Predlogu Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da se Skupščina Republike 
oven i je ponovno opredeli glede uporabe jedrske energije v SFRJ 

Mnenje 

SCT'°9u Zbora republik in pokrajin is e SFft Jugoslavije, da se Skupšči- 
9'e(je 

PtJbiike Slovenije ponovno opredeli 
S'9W), Uporabe jedrske energije v SFR Jugo- 

%om 
**Varl?'ia Skupščine Republike Slovenije s6;i (jn ° okolja in naravno dediščino je na 
s'ovu ® 3 oktobra 1990 obravnavala v na- 
^e?oao 

ec'eno gradivo. Komisija je bila 
^rSnJHna tud'2 ugotovitvami in mnenjem 'le, sveta Skupščine Republike Slove- 
a K°rnis

le v celoti podprla. i%iu 'la je v prejšnjem mandatnem ob- 
r5fieo a" ,ako okvirno podprla mnenje 98 sveta in ob tem ugotovila, da je 

°o r 

poročilo delovne skupine zvezne komisije 
za varstvo in zboljševanje človeškega okolja 
takšno, da na njenih temeljih ni možno 
sprejeti nobenih odločitev. Skladno s takš- 
no ugotovitvijo so bila sprejeta v prejšnjem 
mandatnem obdobju tudi ustrezna stališča 
in sklepi Skupščine Republike Slovenije 
(29. 3. 1990). 

Komisija je glede na pobudo oziroma 
predlog za ponovno obravnavo te tematike 
na zborih skupščine menila, da ni dodatnih 
in utemeljenih razlogov za ponovno obrav- 
navo in opredelitev zborov Skupščine Re- 
publike Slovenije glede uporabe jedrske 
energije v SFR Jugoslaviji, ki izhaja iz poro- 
čila delovne skupine Komisije Skupščine 
SFR Jugoslavije za varstvo in zboljševanje 

človekovega okolja, ker so tudi njihove ugo- 
tovitve in sklepi nespremenjeni; odločitve 
o uporabi jedrske energije v Sloveniji pa bo 
sprejela Republika Slovenija sama. v okviru 
svojih državnih kompotenc. 
Zato komisija predlaga, da zbori Skupščine 
Republike Slovenije tega zveznega gradiva 
ne uvrstijo ponovno na dnevne rede svojih 
sej. Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije naj se posredujejo samo 
ugotovitve in mnenje Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije, skupaj 
z mnenjem Komisije Skupščine Republike 
Slovenije za varstvo okolja in naravno de- 
diščino: o tem pa naj se obvesti tudi delega- 
te Skupščine Republike Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugo- 
slavije. 

r°čevaiec 



POROČILO 
Komisije Skupščine Republike Slovenije za varstvo okolja in naravno dediščino 
k poročilu o jedrski varnosti pri obratovanju jedrskih objektov v letu 1989 

Komisija Skupščine Republike Slovenije 
za varstvo okolja in naravno dediščino je na 
zahtevo predsednika skupščine (163. člen 
poslovnika skupščine Republike Slovenije) 
na svoji seji dna 3. oktobra 1990 obravnava- 
la Poročilo o jedrski varnosti pri obratova- 
nju jedrskih objektov v letu 1989, ki ga je 
predsedniku skupščine Republike Slovenije 
posredoval Izvršni svet Skupščine Republi- 
ke Slovenije. 

Predstavnik Republiške uprave za jedrsko 
varnost je članom komisije dodatno obra- 
zložil vsebino poročila in zagotovil, da je 
bilo obratovanje JE Krško varno, hkrati pa je 
elektrarna v obravnavanem letu dosegla re- 
kordno proizvodnjo električne energije De- 
lež JE Krško v Sloveniji pri porabi električne 
energije je približno 21,6 %, v Hrvatski pa 
17,4 %. Prav tako so v Sloveniji v letu 1989 
varno obratovali ostali jedrski objekti. Oce- 
njene obremenitve okolja zaradi emisij JE 
Krško so bile pod upravno dopuščenimi 
vrednostmi. Ocenjene obremenitve posa- 
meznikov iz privzetih kritičnih skupin prebi- 
valstva pa dajejo v letu 1989 vrednosti za 
efektivne doze, ki so manjše od 0,5 % letne 
doze, ki jo povprečno prejme človek v nor- 
malno obremenjenem okolju iz naravnih in 
umetnih virov. Zagotovljena je bila varnost 
pri odlaganju nizko in srednje-radioaktivnih 
odpadkov iz JE Krško in drugih manjših 
proizvajalcev odpadkov. 

Iz obširne razprave o poročilu so evident- 
ni naslednji poudarki: 

1. Poročilo obravnava tematiko, do katere 
ima verjetno vsak svoj osebni odnos bolj ali 
manj strokoven, pa tudi na vprašanje o jedr- 
ski energiji še nimamo celovitih strokovnih 
odgovorov. Veliko je vprašanje, kako poj- 
mujejo varnost? Opredeljena definicija var- 
nosti ne zagotavlja zanesljivo človekovo 
zdravje. Ali so dovoljene mejne doze zane- 
sljivo merilo? Kdo jih postavlja? Le-te se 
letno spreminjajo in to navzdol prav zaradi 
tega, ker se čez nekaj let izkaže, da so bile 
nezanesljive in niso v dovoljni meri ščitile 
človekovega zdravja in vse to pri normal- 
nem delovanju jedrskih objektov. Kaj se pa 
zgodi ob eventualnih katastrofah (na primer 
Černobil), za katere vedno znova slišimo, da 
niso možne. Pri varnosti moramo vedno ra- 
čunati z nekim rizikom za zdravje in življe- 
nje, pri čemer velikost rizika še danes ni 
v celoti znana. Tako imenovana tehnična 
varnost ne zadostuje, ne morejo jo določe- 
vati samo fiziki in protagonisti jedrskih elek- 
trarn — nujna je povezava z drugimi stroka- 
mi, kot na primer biologijo, genetiko itd. 
Tudi na primer JE Krško ne sofinancira ta- 
kih raziskav, ki potekajo na onkološkem in- 
štitutu. 

Poročilo lahko deluje tudi nekoliko uspa- 
vajoče, ker je še vrsta odprtih problemov, za 
katere še danes niso znani odgovori. Zato 
lahko ugotovimo le, da jedrska elektrarna 
po kriterijih, ki vladajo v svetu, od njih ne 
odstopa. Ne moremo pa reči, da je to varno 
za človekovo zdravje, zlasti še ker imamo 
opraviti še s skladiščenjem nizko in srednje- 
radioaktivnih in visokoradloaktivnih odpad- 
kov. Zanimivo je tudi, da rudnik urana Zirov- 
ski vrh po zakpnski opredelitvi ne šteje med 
jedrske objekte, čeprav v rudniku prideluje- 
jo in odlagajo (jalovina) radioaktivne snovi 
raznih stopenj. Ne glede na vse okoliščine 
pa je potrebno do zaprtja jedrske elektrarne 

Krško zagotoviti varno obratovanje ob- 
jektov 

2. Za natančnejšo oceno takšnih poročil 
bi bilo potrebno angažirati tudi posamezne 
neodvisne strokovnjake oziroma strokovne 
inštitucije iz tujine. V poročilu manjkajo po- 
datki na primer o geološki prelomnici na 
tem področju, ki naj bi potekala pod lokaci- 
jo jedrske elektrarne, nadalje za primere 
nesreč bi morali biti izdelani tudi dodatni 
načrti za evakuacijo ljudi; na razpolago bi 
morala biti določena zdravila (jodove table- 
te); vseh teh in podobnih sporočil poročilo 
ne vsebuje. Razmišljanja o potrebnosti oce- 
ne poročil s strani drugih strokovnjakov oz. 
Inštitucij so se v nadaljnji razpravi izrazila 
v zahtevi za oceno zdravstvenega vidika var- 
stva pri obratovanju jedrskih objektov glede 
na predmetno poročilo. 

3. Velik obseg jedrskih elektrarn v Evropi 
povzroča precejšnjo zaskrbljenost. Ob tem 
se postavlja dilema o uveljavitvi nadomest- 
ne energije, ki bi bila varnejša Vse vrste 
strupov, ki jih človek lahko prejme preko 
prehrambene verige v določenih tolerantnih 
stopnjah, ob določenem času, vendarle lah- 
ko presegajo dopustno mejo pri posamez- 
nih kritičnih skupinah prebivalstva. Vpraša- 
nje je ali se temu približujemo ali ni dolgo- 
ročno gledano vsaka dodatna radioaktiv- 
nost ali druga oblika zastrupljenja močno 
škodljiva za okolje? Zato mora biti pristop 
pri tovrstnem ocenjevanju škodljivosti na 
okolje komplementaren. 

4. V letu 1990 je bil potres, ki ga naprave 
v jedrski elektrarni Krško na zaprepaščenje 
javnosti niso zaznale; o tem problemu pa 
v poročilu ni dodatnih pojasnil. Prav tako ni 
dodatno pojasnjen zaplet v zvezi z vodno- 
gospodarskim dovoljenjem glede dovoljene 
stopnje segrevanja reke Save. Odprta so 
vprašanja o nadaljnjem delovanju Sveta za 
jedrsko varnost, ker je odgovarjajoč družbe- 
ni svet v novem mandatnm obdoju prenehal 
delovati. Komisija je menila, da je ne glede 
na oblike nadzora nujno vzpostaviti širši 
nadzor države nad delovanjem jedrskih ob- 
jektov. Zanimivi bi bili tudi podatki, katere 
firme sodelujejo pri remontih jedrske elek- 
trarne, število delavcev in njihov izvor, de- 
lovni pogoji, redna delovna razmerja ali ob- 
časna in tako dalje. 

Izpostavljeno je bilo tudi mnenje o tesni 
povezanosti znotraj jedrskega lobija glede 
zaposlovanja nekaterih strokovnjakov za je- 
drsko energijo v smislu nekakšnega krogo- 
toka njihovega delovanja, od angažmaja 
v jedrskem objektu, preko državne uprave, 
do mednarodne agencije za jedrsko energi- 
jo na eni strani — nato pa s prevzemom 
kontrolne funkcije postanejo ti strokovnjaki 
hkrati tudi poročevalci o stanju posameznih 
jedrskih objektov v svetu. To ustvarja dvom 
v njihovo kritičnost oziroma zadostno neod- 
visnost mnenja ali realnost posameznega 
poročila o stanju varnosti. 

5. Prisotna je bila tudi ocena, da je poroči- 
lo enostransko, ker je usmerjeno pretežno 
na sam energetski objekt v Krškem. Zaskrb- 
ljujoča so nerešena vprašanja glede iskanja 
odlagališč RAO v Sloveniji ali kjerkoli drug- 
je. Izraženi so bili pomisleki glede števila 
sodov v elektrarni, v katerih so deli radioak- 
tivnih odpadkov, nadalje glede kompaktira- 
nja standardnih sodov, domnevnega odvo- 
za jedrskih odpadkov iz bolnice v gnojno 

jamo, neprimerno ravnanje z radioaktivnih 
odpadki iz termoelektrarn in podobno O", 
tem so prisotna tudi vprašanja o kakovostt> 
kontroli raznih inšpekcijskih služb. 

6. Zaradi medsebojne, predvsem tehnlC' 
no-tehnološke soodvisnosti , ki je prezir 
na, bi k poročilu o varnosti pri obratoval 
jedrskih objektov sodilo tudi adekvatno P° 
ročilo o delovanju rudnika urana ŽirO&* 
vrh. Znano je, da je Skupščina Repub 
Slovenije v prejšnjem mandatnem obdovl 
(t. 1988) imenovala posebno delegati* 
skupino za pripravo poročila o vplivih 
riščanja RUŽV na okolje. Skupina deleg3' 
je z vmesnim poročilom o vplivu izkorisc 

nja RUŽV na okolje seznanila skupš&n j 
prav tako pa tudi s svojimi ugotovitvi'' 
stališči in predlogi Na zadnjem zasedaj 
(28. 3 1990) v prejšnjem mandatnem 
dobju, je skupščina sprejela tudi sklep■ 
Izvršni svet Skupščine Republike Slove1 

takoj pristopi k izdelavi akcijskega P 
ma za izvedbo predlogov in stališč skUP,t. 
delegatov. Komisiji ni znano ali je v se « 
njem mandatnem obdobju Izvršni svet 
pristopil k izdelavi takega programa V s"". 
jih usmeritvah je takratna skupina ^ 
tov opredelila naloge tudi širše: na p" ^ 
z zahtevo za raziskavo o družbeno-ekoV 
ski upravičenosti nadaljnjega razvoja 
ka; izdelavi idejnega projekta zaP'\se' 
z oceno zmanjševanje potencialnih v'f0rilQ(i 
vanja, ki še ostanejo ter zaščite in nB?klip

:' 
pred sevanjem (zlasti na jaloviščih) 
na je predlagala tudi vrsto drugih na M 
pa zadevajo ravnanje oziroma možno 
panie na področju celotne Slovenije ^ 

7. Člani komisije so opozorili tudi % itr 
časen potek aktivnosti izbora Pnrr,er„rn$lf 

kacij za odlaganje RAO Potrebno je .far 
zirati javno predstavitev prve faze ' O" 
lokacij ter pospešiti potek druge 'a e\jitr 
tem je še vedno odprto vprašanje rrl0'„ jP 
širitve skladišč v JE Krško, kot začasn^if 
tev, kar je pogojeno delno tudi z ^ 
obratovanjem jedrske elektrarne do 
ga zaprtja (leto 1995). I*: 

Ne glede na različnost in 
prav do poročila in do same temat^e.. t', 
ski energiji in njenih objektov, Pa ' rt 
komisija mnenja, da takšna razprt .„00' 
smela izzveneli v to, da so predložen ^ 
ki ponarejeni, da jim ne gre verle ^$0 ' 
naši strokovnjaki ne trudijo, da je i1 

evropski ali svetovni ravni ali pa■ }t'j 
ska elektrarna Krško pod evrops*' pt^ 
dardi. Dejstvo je, da vsebuje P°r rpO^J 
vsem opis tehnično-tehnološke va 0di f 
poročila pa ni možno zaključiti, dal 
tako varen, da se nikoli ne m°' ^ 
nobena katastrofa, kar pomeni, 
smislu ni 100% varnosti. Poročilo 
more odgovoriti na dolgoročne 
delovanja tega jedrskega objekta 
gih na zdravje ljudi. /nl 

Predstavnik predlagatelja je us 
njeval posameznim razpravljale. jpO 
vprašanja in dileme o problemat' j 
jedrske energije. „e Z*1 , 

Komisija je sprejela poročno j 
oblikova/a pa tudi naslednje ^ j 

"•d rs" Republiška uprava za 
naj pripravi posebno poročilo i J 
rudnika urana Žirovski vrh. z' ^eP/ 
s sklepom skupščine glede 'z ^edb° 
nega akcijskega programa za 12 

pO' rote 

\ 
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logov sklepov in stališč skupine delegatov 
iz prejšnjega mandatnega obdobja. Nadalje 
naj uprava tekoče obvešča komisijo o vpra- 
šanjih delovanja JE Krško in drugih uporab- 
nikov jedrskih objektov; 

- medrepubliška koordinacija za jedrsko 
energijo naj sproti seznanja komisijo s svo- 
jim delovanjem in sprejetimi sklepi; 

- Republiški sekretariat za energetiko naj 
posreduje komisiji gradivo, ki se nanaša na 
javno predstavitev prve faze iskanja lokacij 
in informacijo o poteku druge faze. 

Komisija bo predlagala novoustanovljeni 
Komisiji Skupščine Republike Slovenije za 
proučitev okoliščin izgradnje JE Krško in 
posledic njenega obratovanja, da v okviru 
svojih del in nalog prouči tudi problemati- 
ko, na katero v svoji zahtevi opozarja dele- 
gat Družbenopolitičnega zbora Skupščine 
Republike Slovenije in član komisije dr. 
Stanko Buser, glede ponovne ocene seiz- 
motektonskih in seizmičnih parametrov na 
območju JE Krško. 

Podpredsednik komisije bo do naslednje 
seje komisije pripravil predlog o tem, katera 

strokovna mštituciia oziroma strokovnjak 
naj bi izdelal ekspertizo o zdravstvenem vi- 
diku varnosti pri obratovanju jedrskih ob- 
jektov glede na predloženo poročilo. 

Komisija bo v skladu s svojim okvirnim 
programom dela redno spremljala energet- 
sko politiko in možnosti oziroma prizadeva- 
nja za izstop iz jedrsko energetske opcije, 
probleme substitucije proizvodnje električ- 
ne energije za zaprtje JE v Krškem v skladu 
z odločitvijo Republike Slovenije in proble- 
matiko skladiščenja RAO. 

POROČILO 
Komisije Skupščine Republike Slovenije za varstvo okolja in naravno dediščino 
k poročilu o stanju gozdov in možnostih za zagotavljanje sredstev za ohranitev 
gozdov z ugotovitvami in sklepi 

Komisija Skupščine Republike Slovenije 
za varstvo okolja in naravno dediščino je na 
seji dne 3. 10. 1990 obravnavala poročilo 
o stanju gozdov in možnostih za zagotavlja- 
nje sredstev za ohranitev gozdov z ugotovi- 
tvami in sklepi, ki ga je v obravnavo predlo- 
žil Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije. 

Komisija je sprejela poročilo na znanje, 
okvirno pa je podprla ugotovitve in sklepe 
^vršnega sveta. Obravnavala je tudi zahte- 
vo Skupščine občine Mozirje za čimprejšnji 
sprejem zakona o lovstvu. Komisija je ugo- 
tovita, da je zahteva vključena tudi med 
sklepe izvršnega sveta. Komisija je bila pis- 
n° seznanjena z informacijo o gospodarje- 
nju z gozdovi oziroma o razmerah v gozdo- 
vih in gozdarstvu na Kočevsko-Ribniškem 
Sozdno-gospodarskemu območju od 
Skupščine občine Kočevje in Skupščine ob- 
line Ribnica. Informacija v tem primeru po- 
sluje opisano stanje v poročilu. Predlogi, ki so nakazani v informaciji, pa so v glavnem 
s*ladni s sklepi Izvršnega sveta, kar komisi- la Prav tako podpira. 

V sklepih izvršnega sveta je opredeljena 
, sloga o pripravi strokovnih podlag za us- 
l'ajevanje odnosov v gozdnem ecosistemu 
P *a usklajevanje interesov v prosotoru. 
^misija je menila, da moramo v ta sklep 

*rstiti prav tako zakonsko varstvo gob. 
ravijigč borovnic, in podobnih bioloških 

r zaradi nujne preprečitve vse večjega 
la

Ser>ja naravnih spojev. Komisija je oceni- 
ta ?a 'e Predloženo poročilo dobra osnova 
sfcu 0 obravnavo, tako v delovnih telesih pr

uPSčine, kakor tudi na zborih skupščine; 
Sp^iagaia pa je, da se zaradi širokega 
/a , fra problemov pri varstvu gozdov izde- Clrnpre/e še dodatek k poročilu, v kate- 

rem bi obdelali v krajših sestavkih še neka- 
tera odprta vprašanja, in sicer glede: 

- načina vzpostavitve celovitega sistema 
financiranja, z viri sredstev, za dosego nove 
kakovosti učinkovitejšega varstva gozdov 
glede na njihovo katastrofalno stanje v Slo- 
veniji; 
. - načina rešitve problemov biloške enote 
gobe-gozd, kot posledica vpliva kislega 
dežja, svinca, dušikovih oksidov, rušitve na- 
ravnih spojev med gljivami in drevesnimi 
vrstami, vplivi subjektivnih činiteljev itd.; 

- posledic obstoja raznih koridorjev (le- 
talski, cestni, železniški, elektrovodi raznih 
napetosti, žičniški, nevihtni itd.) - možni 
načini ukrepanja; 
- problemov kraškega sveta, vplivi in po- 

sledice izpustov elektrarn iz Tržiča (Italija), 
Plomina I in II (umiranje bora). 

Zahteva za proučitev navedenih vprašanj 
je bila s strani komisije že izražena v prejš- 
njem mandatnem obdobju. 

V razpravi so bila ponovno izpostavljena 
znana dejstva in ugotovitve. Lahko smo za- 
dovoljni s poročilom, vsekakor pa nemore- 
mo biti zadovoljni s stanjem gozdov, ki je 
kritično. Gozd je pomembna prvina narav- 
nega okolja, zato mora biti misel o njegovi 
nepogrešljivosti za preživetje in razvoj v za- 
vesti slehernega. Gozd ima pomembno go- 
spodarsko, okolje-tvorno in obrambno vlo- 
go, ki jo spoznamo le, če ga obravnavamo 
kot nepogrešljivi sestavni del zdravega oko- 
lja. Gozd ni pomemben le zaradi proizvod- 
nje lesa. Zaradi splošnih koristnih funkcij ne 
moremo skrbi za njegovo ohranitev prepu- 
stiti le gozdarstvu; zanj mora skrbeti tudi 
država. Država mora preprečiti tisto prido- 
bitništvo gozdarstva, ki sledi le kratkoroč- 
nim ciljem V onesnaženem okolju je s pri- 

padajočimi gozdovi gospodarjenje vse 
dražje, z osveščanjem pa se veča pomen 
ostalih funkcij gozda pred lesno Gozdar- 
stvu je bilo že dalj časa znano negativno 
stanje in težave, premalo pa je bil v doseda- 
njem času poudarjen pomen splošno 
- družbenih koristnih funkcij. 

V citogenetskih raziskavah so ugotovlje- 
ne poškodbe genetskega materiala pri vseh 
doslej analiziranih vzorcih rastlin s podro- 
čij, kjer so opazne poškodbe gozda zaradi 
onesnaženosti zraka Umiranje gozdov že 
lahko označimo kot elementarno katastro- 
fo. Zrak je najpomembnejši naravni ekolo- 
ški dejavnik za življenje človeka, pa tudi 
gozdov, postaja pa v lokalnem in globalnem 
merilu vse bolj smetišče za odlaganje trdnih 
lebdečih delcev in plinastih odpadkov, iz 
procesa sežiganja in tehnologij K temu pri- 
pomore še konfiguracija pokrajine in vre- 
menske razmere, ki vplivajo na razredčenja, 
koncentracijo in prenos na velike daljave 
vse številnejših poznanih kontaminentov 
zraka Posledice so poznane, degradacija 
okolja narašča, v na|bolj izpostavljenih bi- 
valnih prostorih se slabša kakovost gibanja, 
tako. da postaja to vprašanje tudi element 
socialne diferenciacije. 

Komisija predlaga, da se poročilo o stanju 
gozdov in možnostih za zagotavljanje sred- 
stev za ohranitev gozdov z ugotovitvami in 
sklepi, uvrsti na dnevne rede sej zborov 
Skupščine Republike Slovenije, in sicer ta- 
koj, ko bodo znana še stališča drugih delov- 
nih teles, ki bodo obravnavala predmetno 
poročilo (npr. odbor za kmetijstvo in goz- 
darstvo na ravni skupščine, odbor za prora- 
čun in javne finance na ravni skupščine, 
odbor za raziskovalno dejavnost in tehnolo- 
gijo na ravni skupščine) in po predložitvi 
zahtevanega dodatka k poročilu. 

q°ROČILO 
J^bora Skupščine Republike Slovenije za pravosodje in upravo k pobudi bivših 
°venskih zapornikov 

°br, 
0r /e na seji dne S. oktobra 1990 

s/t i ^naval pismo s podpisom »bivši sloven- 
0^^Pomiki«, ki ga je prejel predsednik 
l$na ra za pravosodje in upravo. V njem je 
$6bei

Pobuda, da se bivšim zapornikom, po- v ' Pa političnim zapornikom, šteje delo 
0a°

ru v pokojninsko dobo. 
,0r je ugotvil, da take pobude niso n da zaslužijo pozornost, zlasti kadar 

gre za primere, ko so se v preteklosti dolo- 
čenim osebam z obsodbo zgodile krivice. 
Odbor je pri tem opozoril na rešitve v prav- 
kar sprejetem ustavnem zakonu za izvedbo 
ustavnega amandmaja XCVI k ustavi Repu- 
blike Slovenije, po katerem se v Republiki 
Sloveniji ne uporabljata več določbi 561. in 
562. člena zakona o kazenskem postopku. 
Tako bodo lahko uveljavljale povrnitev ško- 

de ter priznanje delovne oziroma zavaroval- 
ne dobe tudi tiste kategorije oseb, ki jim je 
zaradi neupravičene obsodbe ali neuteme- 
ljenega odvzema prostosti prenehalo delov- 
no razmerje ali lastnost zavarovanca social- 
nega zavarovanja, čeprav jim je bila pravno- 
močna sodba izrečena pred prvim januar- 
jem 1954. Prav tako bo to možno tudi v pri- 
meru, če gre za kazenski postopek, ki je bil 
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pravnomočno končan, preden je začel ve- 
ljati zakonik o kazenskem postopku iz leta 
1953 Odbor je opozoril tudi na vprašanje 
realnih materialnih možnosti za izpolnitev 

upravičenih zahtevkov za povrnitev škode 
oziroma za priznanje delovne oziroma zava- 
rovalne dobe. Ker bo to vprašanje povzroči- 
lo v praksi precejšnje težave, zlasti če bo teh 

zahtevkov veliko, se bo treba o vprašanjih 
v zvezi s povrnitvijo škode čimprej dogovo- 
riti in sprejeti ustrezne rešitve 

DELEGATSKA VPRAŠANJA 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

Problematika odkupa živine 

Delegat Marjan Podobnik je 
v Imenu poslanskega kluba Slo- 
venske kmečke zveze postavil 
vsakdanje delegatsko vpra- 
šanje: 

Pred kratkim je po dolgotraj- 
nem prizadevanju SKZ in odloč- 
nem posredovanju Izvršnega 
sveta Skupščine Republike Slo- 
venije prišlo do povišanja od- 
kupne cene živine pri večini slo- 
venskih odkupovalcev na 25 
din/kg ž. t., kar je še vedno pre- 
cej pod izračunanimi stroški pri- 
delave. Hkrati pa je bilo prema- 
lo narejenega za preprečitev 
dumpinškega uvoza živine Iz 
drugih držav, ki potrošnlkon ne 
prinaša ničesar, kmetom in 
kmetijstvu dela veliko škodo, 
uvozniki pa si kujejo dobičke. 
Ta uvoz je eden izmed glavnih 
razlogov, da se je po povišanju 
odkupne cene živine odkup na 
nekaterih področjih praktično 
ustavil. 

Zahtevamo, da vlada nemu- 

doma poišče način, s katerim 
bo preprečila monopolistični In 
kmetom odtujeni klavnlčni In 
predelovalni Industriji, da mani- 
pulirajo in ogrožajo eksistenco 
rejcev živine. Hkrati zahtevamo 
natančne podatke o količini in 
ceni uvoženega mesa in drugih 
kmetijskih proizvodov. 

Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije je bil na seji 27. 9. 
1990 seznanjen s problematiko 
pri uvozu mesa in drugih kmetij- 
skih proizvodov ter ravnanjem 
klavnične in predelovalne indu- 
strije v Sloveniji. Sprejet je bil 
sklep, da Republiški sekretariat 
za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano in Republiški sekretariat 
za tržišče in splošne gospodar- 
ske zadeve pripravita poročilo 
o obsegu uvoza in stanju v klav- 
no predelovalni industriji. Na 
podlagi tega poročila bo Izvršni 
svet o problemu razpravljal pred 
naslednjim zasedanjem Skupšči- 
ne Republike Slovenije in predla- 
gal ustrezne ukrepe. 

- Usklajevanje pokojnin 

Franci Pivec, delegat Družbe- 
nopolitičnega zbora Skupščine 
Republike Slovenije je postavil 
naslednje delegatsko vpra- 
šanje: 

Sredstva obveščanja so nam 
priobčila podatek, da je Pred- 
sedstvo skupščine Skupnosti 
pokojninskega In invalidskega 
zavarovanja dne 17. 9. 1990 
umaknilo z dnevnega reda raz- 
pravo o uskladitvi pokojnin in 
denarnih nadomestil. 

»Denarja za višje pokojnine 
tako enostavno ni. Konec mese- 
ca bodo upokojencem izplačali 
samo avgustovsko pokojnino... 
Po zakonu morajo pokojnine 
v rasti slediti osebnim dohod- 
kom... Glede na povečanje 
plač v gospodarstvu bi se sep- 
tembrske pokojnine sicer mora- 
le povečati za 5,2 odstotka, ob 
izplačilu konec tega meseca pa 
naj bi upokojenci prejeli še raz- 
liko za julij in avgust. 

Upokojencem se obeta zamu- 
da pri izplačilu sredstev, ki so 
njihova in ki so jih pošteno za- 
služili. Ena od karakteristik 
pravne države je, da se zamude 
pri z zakonom odločenih izplači- 
iih obrestujejo. 

Potrebno je, da Skupščina 

ke izvajanja invalidskega zavaro- 
vanja, razviden tudi gmotni polo- 
žaj upokojencev in gibanje po- 
kojnin v zadnjem obdobju 
s strukturo pokojnin in vrstami 
dajatev v okviru pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja 

Izvajanje pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja ni mogo- 
če pomembno spreminjati na 
krajša časovna obdobja, prav ta- 
ko pa tudi ni možno čez noč za- 
gotavljati bistveno spremenjene- 
ga obsega sredstev, zato je izvrš- 
ni svet Skupščine Republike Slo- 
venije na zasedanju dne 27. 9. 
1990 sprejel intormacijo na zna- 
nje, obravnaval pa jo bo na pri- 
hodnji seji Izvršnega sveta in tudi 
predlagal rešitve za zagotavlja- 
nje pokojninskega varstva do 
konca tega leta.-Pri tej svoji odlo- 
čitvi se je Izvršni svet zavedel 
resnosti problema pa tudi pravo- 

časnega izplačevanja pokojnin, 
zato je v okviru možnosti reagira' 
takoj, vendar z namero resne 
obravnave in iskanja rešitev. 

Pri izvršnem svetu je že pričela 
z delom tudi posebna komisij8, 
za pripravo novega pokojninsko 
invalidskega zakona, ki bo v ok* 
viru zakonskih rešitev iskal3 

možnosti uravnoteženja tega s'* 
stema z drugimi sistemi ob sed&' 
njih spremembah zakonodalf 
v republiki. Komisijo vodi P0"' 
predsednik Izvršnega sveta 9_ 
Matija Malešič. v sestavi pa s 

predstavniki za to področje rele' 
vantnih institucij v republik' 1 

predstavniki upokojencev. y 
Osebni dohodki funkcionarje 

v državnih organih so se v 
mesecu povečali za 20% tako 

tei" 
«o' 
ni" je to veljalo za delavce v državi 

organih in v družbenih dejavn 
stih. 

- Financiranje kulture 

Slovenije, oziroma njena vlada 
in sodstvo takoj ukrepajo v tem 
primeru, ter, da se upokojen- 
cem pravočasno Izplačajo po- 
kojnine, oziroma obresti, v koli- 
kor pride do zamude. 

Istočasno naj se ugotovi, kaj 
se je dogajalo s plačami vodil- 
nih struktur v tem istem obdobju 
v katerem se ugotavlja, da za 
eno od najbolj ogroženih kate- 
gorij prebivalsta nI dovolj sred- 
stev. Javnost ima pravico biti 
obveščena o višini in vseh po- 
večanjih osebnih dohodkov na- 
ših najvišjih funkcionarjev. 

Republiški sekretariat za delo 
je posredoval naslednji odgovor: 

Skupnost pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja je Izvršni 
svet Skupščine Republike Slove- 
nije obvestila o problematiki na- 
daljnjega izvajanja pokojninske- 
ga in invalidskega zavarovanja in 
zagotavljanja sredstev v zaostre- 
nih gospodarskih razmerah. 

Sekretariat za delo, kot pristoj- 
ni resorni organ, je informacijo 
skupnosti dopolnil s podatki o iz- 
vajanju pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja v letu 1990, 
tako. da je v okviru obeh infor- 
macij, poleg ekonomskega polo- 
žaja skupnosti in globalne politi- 

Rudi Šeligo, delegat v Druž- 
benopolitičnem zboru Skupšči- 
ne Republike Slovenije je po- 
stavil naslednji vprašanji: 

I. Predlog za zmanjševanje 
sredstev za kulturo ima nasled- 
nje pomanjkljivosti: 

1. Predlog ne upošteva upra- 
vičene zahteve delavcev po 
enakem (primerljivem) vredno- 
tenju OD zaposlenih v kulturi 
z zaposlenimi v drugih družbe- 
nih dejavnostih, ki se financira- 
jo iz republiškega proračuna. 
Kaj namerava storiti vlada gle- 
de izenačevanja vrednotenja 
dela delavcev v kulturi? 

2. Predlog ne upošteva struk- 
ture stroškov v programih 
družb, dejavnosti. Iz priložene 
tabele je razvidno, da se kulturi 
zmanjšujejo sredstva v absolut- 
nem znesku skoraj enako kot 
izobraževanju. Če bi Imeli enak 
odnos do obeh dejavnosti In bi 
bila tudi struktura sredstev za 
programe enaka (razmerje med 
OD in materialnimi stroški) bi se 
morala sredstva za kulturo 
zman|šati za 4 krat manj kot v 
izobraževanju ali za 7 krat manj 
kot v zdravstvu. Pa vendar je Iz 
tega vidika predlog do kulture 
bistveno bolj restriktiven. Ker 
pa so v kulturi prevladujoči ma- 
terialni stroški - podobno kot 
v zdravstvu (70% je cca 60% in- 
flaciji) bi se morala sredstva za 
kulturo zmanjšati Iz tega vidika 
za 6-7 krat manj kot v šolstvu 
oziroma za enak procent kot 
v zdravstvu. 

3. Pri zmanjševanju sredstev 
za kulturo se tudi ne upošteva, 

da je kultura na republiški '* .0 
z letošnjim letom prevzela » ci 
obveznosti od občin. Ta k® 
morali k sredstvom lanskeg 
ta v višini 174.457.000 din P" j 
ti še nad 60.000.000 din * 
stev za nove naloge ter ta* ^ 
hajati iz osnove 234.457.00 
v letu 1989. To je pomeJVpfi- 
zaradi tega, ker indeksi P %e\c 

merjavi s preteklimi let' * i* 
potem drugačno sliko kot I 
janska. 

4. Ne nazadnje pa je p0' njJ' 
pogledati kaj pomenijo "\fejt 
sredstva za izvajanje že 
tega programa kulture na 1> 
bliški ravni v letošnjem edr 

ko zmanjšanje, kot že eo>' 
no, ne omogoča P'lbli*n,Jve'| 
kega vrednotenja dela oe 

v kulturi v nrimeriavi Z 0 jjVl1^ v kulturi v primerjavi 
delavci v družbenih 
stih. Pomeni pa tudi 

mov. Ker sredstva za < 

pa tuoi 
zmanjšanje kulturnih P no9 

, de I® r 

s septembrom povsem ,ei<>< 
vilo medrepubliško 30 c\t»™r 
nje, ukinilo se bo sofina ,tftf 
gostovanj gledališč I" »n||U 
nih ansamblov po SI'0 b||K' a 
s tem bodo v naši rep f 
stveno osiromašene fj 
prireditve, pa tudi 0tVej 
gram bo zmanjšan za gtfi 
en celovečerni film. F.gn 
spomenikov pa bodo * 
na samo začeta dela- 9,il* t 

S čim je mogoče P 
utemeljiti strukturne P u(1u 'jI 
so se zgodili v prora ,il», j OU ac tyuuin • f ,rt09' ./)! 
traj »družbenih delaVHej»v 

so se sredstva za te 

poroti 



v celoti zmanjšala za 0,3%, za 
kulturo pa kar za 11,5%. 

II. 
Te dni programski odbor Se- 

kretariata za kulturo razpošilja 
Po kulturnih institucijah »Sez- 
nam črtanih programov oz. pro- 
gramov z zmanjšanimi subven- 
cijami«. Tako smo na DSP »izve- 
deli«, da nam sekretariat s tem 
aktom črta Srečanje pesnikov 
v Kranju in »Propagiranje slo- 
yenske literature v tujini« (oboje 
le ovrednoteno z zneskom cca 
20.000 din). Strinjam se, da se 
institucijam znižajo sredstva v globalu - če je to nujno, ven- 
dar ne strinjam pa se s pose- 
9om v program, torej v ukinjanje 
|vtonomije kulturnih institucij. Se celo prejšnja oblast si - vsaj 
v Zadnjih štirih letih ni kaj take- 

dovolila. Ne zahtevam pojas- n"a, protestiram In zahtevam u,nik tega akta. 

Izvršni svet Skupščine Repu- 
°"ke Slovenije je posredoval na- 
slednji odgovor: 

Skupščina Republike Sloveni- |e ie v mesecu decembru 1989 
.Prejela osnutek proračuna za 

'o 1990, v katerem so bila pred- 
ana finančna sredstva za re- 

publiški program kulture v zne- 
808.507.687,00 din. Istočas- 

ie 16 Ku,,urna skupnost Sloveni- sprejela program, ki je bil 
^ednoten z 847.100.000,00 din. 
Qra^ramu k0t ,ud' v pr0" 
So [vU republiškega proračuna predvideni na republiko, 
Qat L1' ie opredeljeno v dele- 

Oh vPrašanju. 
blitu sPrejetju rebalansa repu- 
v n?e9a Proračuna za leto 1990 
skun«^.ecu 'ul''u 'e RePubliska 

Sreii t 2aradi primanjkljaja 
nu , v republiškem proraču- 
na rnanišala ,inanfina sredstva žriesP^kliški program kulture za 
Seqaf

k' kl nai bi v letu 1989 pre- 
bil, do9ovorjen okvir na repu- 
9ram ;ar.ni Za republiški pro- l4»/ Ku'ture |e bilo predvideno 

° ani sredstev kot znaša va- 

lorizirana vrednost osnutka pro- 
grama kulture, sprejetega v re- 
publiški skupščini v mesecu de- 
cembru 1989 leta 

Ob tako zmanjšanih razpolož- 
ljivih finančnih sredstvih se je 
nujno posledično spremenila fi- 
nančna struktura republiškega 
programa kultur. Delež finančnih 
sredstev za redno dejavnost je 
bil v osnutku programa za leto 
1990 46-odstoten. Glede na 
usmeritve Kulturne skupnosti 
Slovenije do leta 1989, Program- 
skega odbora za kulturo, kot tudi 
Komiteja oz. Sekretariata za kul- 
turo v letošnjem letu se v republi- 
škem programu kulture pred- 
nostno zagotavljajo sredstva za 
redno dejavnost v višini kot je 
opredeljeno v sklepih Zavoda RS 
za družbeno planiranje. 

Delež sredstev za redno dejav- 
nost, v katerem je upoštevana 
delna uskladitev osebnih dohod- 
kov in materialnih stroškov od 1. 
januarja 1990 dalje, se je tako 
povečal na 63%. 

Zaradi navedenega je Sekreta- 
riat za kulturo skupaj s Program- 
skim odborom za kulturo sprejel 
usmeritev, da se drugi programi 
oziroma takoimenovane akcije 
ne valorizirajo, ter da se nekateri 
programi, za katere ni dokončno 
potrjeno da se že oziroma se bo- 
do v kratkem začeli izvajati, črta- 
jo iz programa za financiranje na 
republiški ravni. 

Na sekretariatu za kulturo se 
zavedajo rigoroznosti postopka, 
zato bodo v kolikor se bodo 
sprostila finančna sredstva na 
kateremkoli delu programa skrb- 
no proučili možnost ponovnega 
vključevanja črtanega dela pro- 
grama oziroma valorizacije sred- 
stev na najbolj ključnih področ- 
jih kulturne dejavnosti. Slednje 
pa je v bistvu tudi odgovor na 
delegatsko vprašanje postavlje- 
no v točki II. 

a * G 

Za obravnavo v Izvršnem sve- 
tu je gradivo pripravil Republi- 
ški sekretariat za kulturo. 

pa je tudi vzrok njihove invalid- 
nosti, to je orožje. Civilnih inva- 
lidov vojne je v Sloveniji nekaj 
prek 3000; to res ni številka in 
obremenitev, ki je slovenska 
družba ne bi mogla prenesti in 
urediti njihovega materialnega 
položaja - vsaj zdaj, ko zaradi 
starosti in še posebej zaradi in- 
validnosti ne morejo dobiti do- 
datnega vira dohodkov. Menim, 
da so »ovire« za to kvečjemu 
v miselnosti in ideologiji, ki fa- 
vorizira vojaške vojne invalide 
in podcenjuje nedolžne žrtve 
vojne. 

Res je absurdno, da petinštiri- 
deset let od konca vojne te za- 
deve še niso urejene, zato ape- 
liram na Izvršni svet, da se te 
zadeve loti kar najhitreje, in 
vprašujem, kdaj bomo ta pro- 
blem oziroma osnutek zakona 
poslanci dobili v obravnavo? 

Na delegatsko vprašanje Spo- 
menke Hirbar, delegatke Družbe- 
nopolitičnega zbora Skupščine 
Republike Slovenije, ki se nana- 
ša na izenačitev pravic civilnih 
invalidov vojne s pravicami voja- 
ških vojnih invalidov po evrop- 
skem zgledu ter na predložitev 
zakona o spremembah in dopol-. 
nitvah zakona o civilnih invalidih 
vojne Skupščine Republike Slo- 
venije, odgovarja Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije 
takole: 

Republiški sekretar za borce in 
vojaške invalide je že kmalu po 
prevzemu dolžnosti sprejel dele- 
gacijo Zveze društev civilnih in- 
validov vojne Slovenije, ki ga je 
seznanila s problematiko nevoja- 
ških oseb, ki so postale invalidne 
zaradi vojnih dogodkov ali zaradi 
zapušenega vojaškega materi- 
ala Na razgovoru so ga tudi ob- 
vestili, da je Komisija za vpraša- 
nja borcev NOV Skupščine Re- 
publike Slovenije prejšnjega skli- 
ca 29. 3 1990 predložila Skupš- 
čini Republike Slovenije predlog 
za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o civilnih 
invalidih vojne s predlogom za- 
kona, ki pa doslej v Skupščini 
Republike Slovenije še ni bil 
obravnavan. 

Generalni sekretar Skupščine 
Republike Slovenije je glede na 
to, da predlagatelj zakona - Ko- 
misija za vprašanja borcev NOV 
Skupščine Republike Slovenije 
ne obstaja več, predlagal, da Iz- 
vršni svet Skupščine Republike 
Slovenije prouči problematiko, 
vsebovano v zakonskem predlo- 

- Osebni dohodki v JLA 

Aleksandra Pretnar, delegat- 
ka Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine Republike Slovenije 
je v zvezi z osebnimi dohodki 
v JLA postavila naslednje dele- 
gatsko vprašanje: 

V svojem delegatskem vpra- 
šanju navaja, da je bilo v sobot- 
ni številki Dela (28. 7. 1990) 
v članku z naslovom »Vsesploš- 

gu, in oceni potrebo po spreje- 
mu zakona ter ob pozitivni oceni 
tudi postane njegov predlagatelj. 

Glede na novo sestavo Izvršne- 
ga sveta in Skupščine Republike 
Slovenije je bilo v izvršnem svetu 
sklenjeno, da je treba najprej pri- 
praviti celovito informacijo o do- 
sedanjem urejanju in stanju var- 
stva civilnih invalidov vojne v Re- 
publiki Sloveniji. Na podlagi po- 
datkov iz informacije bo mogoče 
z gotovostjo ugotoviti tako po- 
trebo kot tudi smer nadaljnjega 
urejanja varstva civilnih invali- 
dov vojne. S takim načinom ure- 
janja tega vprašanja so se stri- 
njali tudi predstavniki Zveze dru- 
štev civilnih invalidov vojne Slo- 
venije 

Republiški sekretarjat za bor- 
ce in vojaške invalide je že pri- 
pravil Informacijo o urejanju var- 
stva civilnih invalidov vojne ter jo 
v začetku julija 1990 predložil 
v mnenje Zvezi društev civilnih 
invalidov vojne Slovenije O tej 
problematiki je potekal 2. 8. 1990 
na Otočcu na Krki tudi razgovor 
med predstavniki civilnih invali- 
dov vojne in izvršnih svetov 
Skupščine Republike Slovenije 
in Republike Hrvatske. 

Vse dosedanje ugotovitve ka- 
žejo, da bo treba varstvo civilnih 
invalidov vojne v Republiki Slo- 
veniji in Republiki Hrvatski uredi- 
ti na način, kot ga poznajo so- 
sednje evropske države, ki ne 
razlikujejo med vojaškimi in civil- 
nimi invalidi vojne. 

Informacijo o urejanju varstva 
civilnih invalidov vojne je Repu- 
bliški sekretariat za borce in vo- 
jaške invalide predložil Izvršne- 
mu svetu Skupščine Republike 
Slovenije v obravnavo v septem- 
bru 1990 Po njeni obravnavi bo 
izvršni svet odločil, ali bo predlo- 
žil Skupščini Republike Sloveni- 
je svoj predlog za spremembo in 
dopolnitev zakona o civilnih in- 
validih vojne, ali pa bo prevzel 
predlagateljstvo predloga za iz- 
dajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o civilnih in- 
validih vojne s predlogom zako- 
na, ki je že v Skupščini Republi- 
ke Slovenije. Tako je pričakovati, 
da bo ta zakon v Skupščini Re- 
publike Slovenije obravnavan 
v jeseni 1990. 

XXX 

Za obravnavo v Izvršnem sve- 
tu je gradivo pripravil Republi- 
ški sekretariat za borce in voja- 
ške invalide. 

ne davščine za JLA« med dru- 
gim tudi zapisano, da je predla- 
gano obdavčenje izdelkov, na- 
menjenih za prehrano ljudi In 
živali nujno, ker je mogoče le 
z obdavčenjem izdelkov za širo- 
ko porabo zagotoviti dodatna 
sredstva za financiranje JLA, in 
sicer po najnižji možni stopnji 
3%. Ob tem sprašuje ali je res, 

7 

0 r^
a.kon 0 spremembah in dopolnitvah zakona 

»^^nih invalidih vojne 

^ DrulT.nka Hribar. delegatka Sp*A,5enopolltlčnem zboru 
L6 Pos!„e-.Republike Slovenije anje: 

a naslednje vpra- 
vPraSujem, kdaj 

?Prejem 
bl'' v obravnavo in 

1 fl°Poln7. on 0 spremembah 
Oh dih ^ojne?ak°na ° C'Vilnih 

zakon namreč 
w ^stva89^1)3 nikakrSne- 
Q?'n© s Sno 

c'vilnim invalidom 
4wVar°. km,« •' maniSo telesno 
j,.Vojnim'.)0 Prl*nava voja- 
»r»®!ldl vo n« in,validom Civilni 
lj6nVice d0 kii" '° sistemske 

ln do dnrt,!kega zdrav- 

Oor°6eva7ec   

hova povprečna starost danes 
že okrog 60 let. 

Njihov položaj in pravice se 
odmerjajo v razmerju do voja- 
ških vojnih invalidov in sicer ta- 
ko, da jim je bila doslej priznana 
le 50% invalidnina vojaških voj- 
nih invalidov istega razreda. 
Takšne delitve civilnih invalidov 
vojne in vojaških vojnih invali- 
dov zahodna Evropa ne pozna. 
Celo na Hrvaškem dobivajo ci- 
vilni invalidi vojne, ki imajo priz- 
nano invalidnost izpod 50%, in- 
validnino od občinskih proraču- 
nov. Končno jim bomo morali 
tudi mi priznati enake pravice 
kot vojaškim vojnim invalidom, 
saj je trpljenje invalida, naj bo 
civilni ali vojaški, enako, enak 



IZRAČUN TOČK ZA OD AVO Priloga 

PREDPOSTAVKE: 
Točke po činu Položajna 

skupina 
P.S. št. točk 

Skupaj točke po 
činu in polož. 

skupini 

Armadni dodatek 
% št. točk 

Delovna doba 
% št. točk 

Bazenski dodatek 
% št. točk 

Stev. premestitev 
Š.P. št. točk 

Povečane zaradi 
nezmožnosti 
izbire mesta 
službovanja 

Skupaj točk 

1 2 3(1+2) 4(3x18%) 5 (3x% DO) 6(3x29%) 7 8 9(3+4+5+6+7+8) 
Polkovnik 831 
Višji vodnik 
I. razred 445 

7 1140 

17 556 

1971 

1001 

18% 354,78 

18% 180,18 

17,5% 344,93 

12,5% 125,15 

5 84 
4 66 

25 

25 

3351,3 

1687,62 

NETO OD V/90 NETO OD VII/90 NETO OD VIII/90, če bi izvedli us- 
kladitev 

Polkovnik 3.351,3x3.655,8 din 
12.251,70 din 

3.351,3x6,39 din 
21.414,80 din 

3.351,3x8,43 din 
28.251,40 din 

Višji vodnfk I. razreda 1.687,62x3.655,9 din 
6.169,60 din 

1.687,62x6,39 din 
10.783,90 din 

1687,62x8,43 din 
14.226,60 din 

JNDEKS RASTI 

da se bodo osebni dohodki za- 
poslenih v JLA povišali za 
130%, tako, da bo Imel polkov- 
nik 5.000 DEM, viš|i vodnik 
s srednjo izobrazbo pa 2000 
DEM. Sprašuje tudi ali je možno, 
da ima polkovnik dvakrat višji 
osebni dohodek kot predsednik 
republiške skupščine ter ali je 
takšno povišanje skladno s pro- 
gramom razbremenjevanja go- 
spodarstva in zmanjševanjem 
skupne porabe. 

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

V začetku julija letošnjega leta 
je zvezni sekretar za ljudsko 
obrambo sprejel pravilnik 
o osebnih dohodkih in drugih 
denarnih prejemkih aktivnih vo- 
jaških oseb in vojakov po pogod- 
bi za določen čas (VUL, št. 15/ 
90). S pravilnikom, ki je nadome- 
stil pravilnik z enakim naslovom 
iz leta 1988, se v skladu z določ- 
bami zakona o službi v oborože- 
nih silah opredeljujejo merila za 
določanje osebnih dohodkov in 
drugih denarnih prejemkov ak- 
tivnih vojaških oseb ter vojakov 
po pogodbi za določen čas. 

Z odredbo o določanju denar- 
ne vrednosti točke za obračuna- 
vanje osebnih dohodkov in dru- 
gih denarnih prejemkov aktivnih 
vojaških oseb in vojakov po po- 
godbi za določen čas, objavljeno 
v isti številki Vojaškega uradne- 
ga lista, je bilo določeno da zna- 
ša neto vrednost točke za obra- 
čun osebnih dohodkov in drugih 

174,8 230,0 

prejemkov za junij 1990 4,84 din 
za julij 6,39 din ter za avgust 8,43 
din. Ob upoštevanju junijske 
vrednosti točke pred uveljavitvijo 
te odredbe (3,65 din) bi se tako 
osebni dohodki povečevali za 
32% mesečno oziroma bi skupno 
povečanje znašalo 130%. Uskla- 
ditev osebnih dohodkov aktivnih 
vojaških oseb ter vojakov po po- 
godbi za določen čas je bila de- 
jansko izvedena za junij in julij, 
za avgust pa je bila z aktom Zvez- 
nega sekretariata za ljudsko 
obrambo začasno ustavljena, kar 
pomeni, da so bili doslej osebni 
dohodki aktivnih vojaških oseb 
in vojakov po pogobi povečani 
za 75%. 

Višina osebnih dohodkov ak- 
tivnih vojaških oseb je odvisna 
od čina oziroma razreda, polo- 
žajne skupine, minulega dela, ar- 
madnega dodatka ter posebnih 
dodatkov. 

V prilogi podajamo prikaz pri- 
merjave okvirnih izračunov točk 
za posamezne čine in položaje 
v JLA. 

Razlogi za takšno usklajevanje 
osebnih dohodkov aktivnih voja- 
ških oseb Republiškemu sekre- 
tariatu za ljudsko obrambo niso 
znani, vendar ocenjujemo, da 
v dani ekonomski situaciji nave- 
deno usklajevanje ni v skladu 
s prizadevanji za razbremenitev 
gospodarstva in znižanje obsega 
splošne porabe. 

Za obravnavo v Izvršnem sve- 
tu je gradivo pripravil Republi- 
ški sekretariat za ljudsko 
obrambo. 

ZBOR OBČIN 

- Prevoz živali na ozemlju Republike 
Slovenije 

Janez Žampa, delegat zbora 
občin Skupščine Republike Slo- 
venije je postavil naslednje de- 
legatsko vprašanje. 

Preko ozemlja Slovenije, Itali- 
ja vedno več živali prevaža na 

se pogosto dogodijo nesreče, 
še posebno na slabih cestah, 
kot je to primer v naši občini. 
V zadnjih treh letih beležimo pet 
takih primerov. 

Pri teh nesrečah prihaja do 
prevračanja kamionov in obsež- 
nih poškodb živali. Zaradi nepo- 
sredne nevarnosti vnosa kužnih 
bolezni in Izvajanja veterinar- 
skih ukrepov, je potrebno še ži- 
ve in poškodovane živali vhlevi- 
ti pod karantenskim režimom. 

Takšnih objketov, kjer bi lah- 
ko vhlevili od 20 do 30 živali, 
naša občina nima. 

Ker je nevarnost teh nesreč 
na celotni poti po Sloveniji, 
vprašujemo ali je ta problem 
možno rešiti na nivoju repu- 
blike? 

Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije je posredoval na- 
slednje stališče: 

Transporti živali s tovornjaki 
preko ozemlja naše republike 
predstavljajo res problem, kot 
navaja delegat. 

Predpisi so za mednarodni 
promet živali posebno strogi za- 
radi preprečevanja širjenja kuž- 
nih bolezni iz ene države v dru- 
go. Zvezni zakon o varstvu živali 

pred kužnimi boleznimi, ki ogr°" 
žajo vso državo, predpisuje, da \e 

dovoljen tranzit pošiljk živali pre" 
ko našega ozemlja le, če v drža*" 
izvoznici ali v državah, skozi ka- 
tere gre tranzit pošiljk, ni kužn® 
bolezni oziroma da ni nevarno* 
sti, da se kužna bolezen vnes® 
v našo republiko. Po istem zakO' 
nu opravlja obvezen veterina' 
sko - sanitarni pregled živali p 
vstopu v našo državo zveZ"0 
mejna veterinarska inšpekcija 
določenih mejnih postajah 0. 
vstopu v našo državo. Živali, 
so v tranzitu, ni dovoljeno razk1 

dati oziroma vhlevljati na 0 

močju naše republike. ,g. 
V primeru, ki ga navaja °e 

gat, da pride do prometne nes 
če na naših cestah, lahko n® 
veterinarska služba na kraju 
sreče: ,k0d- 

1. opravi pretovor nepos^fl. 
vanih živali ter izda ustrezno 
kumentacijo; o0ti 

2. poškodovane živali n^o 
v najbližjo veterinarsko ustaj] 
ali v zakol v najbližjo klavni (£). 

Nemogoče pa je zagotovi |j 
liko objektov za karantenep z ki 
v Sloveniji ob glavnih cesta ■ |, 
bi bili pripravljeni za take 
mere. 

- Oskrba s pitno vodo na Dravskefl1 

polju 

kamionih s priklopniki. Na poti 
od Ormoža do Sežane oziroma 
Nove Gorice dolgi okrog 250 
km, kamioni peljejo preko 30 km 
tudi po ozemlju ptujske občine. 

Pri tem tranzitnem transportu 

Delegat Matjaž Jež je na Zbo- 
ru občin Skupščine Republike 
Slovenije postavil delegatsko 
vprašanje v zvezi z izvajanjem 
Zakona o zagotavljanju sred- 
stev za oskrbo s pitno vodo na 
Dravskem polju, ki se glasi: 

V juliju 1989 je Skupščina Slo- 
venije sprejela Zakon o zago- 
tavljanju dela sredstev za nujno 
oskrbo s pitno vodo na Drav- 
skem polju v letih 1989 in 1990 
(Ur. list SRS 27/89) kot odmev na 
močno onesnaženost podtalni- 
ce in pomoč za sanacijo tega 
stanja. 

V skladu s 1. členom citirane- 

ga zakona se je izvajal P'° 
nujne sanacije: 

- zgrajen je bil P0*® (fle9* 
vodovod kot del . 
vodovoda Dobrovci - s 

- dokončana je bila v 
v Slovenski Bistrici in e$n*' 

- delno sanirani viri o ^ 
ženja pitne vode. ... 

V letu 1990 je bil kred11 ■ j« 
za izvajanje programa jP 
čan, sredstva se nemo' cjje P 
rajo dalje, program »a 
stoji. ke ta* 

Sprašujemo za «r0* fls 
jevpri izvajanju profl^V 
cije, saj je 3. alineja 

porO' 



Zakona, t. j. nujna sanacija 
onesnaženosti vodnih virov 
ostala nedokončana. Potrebno 
bi bilo dokončno sanirati Križno 
lamo, v celoti sanirati Kozoder- 
ievo jamo, druge z različnimi 
odpadki obremenjene opušče- 
ne gramoznice, gudronske jame 
na Dravskem polju itd. Menimo, 
da je zaradi izteka Zakona 
* 31.12.1990 nujno definirati na- 
daljevanje sanacije Dravskega 
Polja in s tem doseči osnovni 
namen sprejetja zakona. Veljav- 
nost zakona ni bila preklicana, 
torej je zavest o programu nuj- 
ne sanacije Dravskega polja 
Prisotna in je po našem mnenju 
'e predmet nadaljnjega, ustrez- 
nega dogovora. 
Odgovor izvršnega sveta Skupš- 
j-'ne Republike Slovenije na de- 
le9atsko vprašanje je naslednje: 
, 2 namenom, da se brez odlo- 
čanja zgradijo nujno potrebni 
°t>jekti in naprave, izvede sana- 
®'1° onesnaženih virov in s tem 
^tiogoči čimprejšnjo oskrbo 

neoporečno pitno vodo obča- 
in organizacijam na Drav- 

.K®m polju, ki je bilo onemogo- 
6no zaradi prekomernega ones- 
®2enja s pesticidi in drugimi ne- 
arnimi snovmi, je Skupšii.ia 
®Publike Slovenije v juliju 1989 

0»ie'e'a zakon o zagotavljanju 
s 

la sredstev za nujno oskrbo 
v P'tno vodo na Dravskem polju 

1989 in 1990 (Uradni list 
št. 27 z dne 28. 7. 1989). 

l9g skladu z zakonom se je v letu 
p®9 takoj pristopilo k izgradnji 
br ^ovalnega vodovoda Do- 
v0d

Vci~SkorbEi in dokončanju 
°bi a|,rne v Slovenski Bistrici. Oba i*Q® ta sta v obratovanju. Poleg 

adnje teh dveh objektov so 
la n Judoma pričela izvajati de- 
tU(j| sanaciji Jame pri Križu, ki je ^sanirana, potrebna so le 
0kO|!Sa dela v zvezi z ureditvijo 
0c6JCe 'n ozelenitvijo, za kar se ,Qviii 'e' da b0 potrebno zago- 
0in' 300 000,00 400.000,00 
blii^ ^ni svet Skupščine Repu- 
bra iil'

ovenije je konec decem- 
'"'aci sPrelel Program identi- 

^'lučno^ V°de I-)ravske9a P°'ia. , mm s I fazo prioritetnega 
n0tr[ "'"d nalog in z predraču- 
«9cilo

potrebnih sredstev za reali- 
Pr 

Pr°9rama. Na podlagi te- 
?Sanar^rama so ^'la vzPoredno H na !° onesnaženja v izdelavi 

- p s|ednje naloge: 
r,a ®9led onesnaženosti vo- 

pr„
ravskem polju; 

''ev n= R bidrotehničnih ure- 
,, pa D,ravskem polju; 
i °v. n hidroloških zapi- etih- Pravljenih v zadnjih 10 

h"1 C9led sprejetih varoval- 
v? Dravl°

b zajetjih pitne vode 6,1 treh V1 po'iu za Področje ..°n občin 
r,c®na u ie izdelava naloge: 

«biv djavstvene ogroženosti v "a Dravskem polju, 

°"*We7 

ki bo po pogodbi zaključena 
marca 1991 leta. KIM-Komunalni 
Inženiring Maribor, ki je po stro- 
kovni plati sodeloval pri pripravi 
sanacijskega programa, je bil za- 
dolžen tudi za njegovo izvedbo. 
Na podlagi poročil o zbranih in 
porabljenih sredstvih, ki sta jih 
pripravljala Komunalni inženi- 
ring Maribor in Republiška vod- 
na uprava, je bilo ugotovljeno, 
da do 31 8 1990 znaša realizaci- 
ja sredstev za Dravsko polje 
10 080.223,20 din, od katerih je 
bilo 6.950.214,90 din angažiranih 
za odplačilo kredita KB Maribor, 
3.130.008,30 din sredstev je osta- 
lo neangažiranih na računu pri 
Republiški vodni upravi. Ocenju- 
jemo na podlagi razpoložljivih 
podatkov in pod pogojem, da bo 
priliv sredstev potekal v skladu 
z zakonom, da bo do konca leta 
1990 na razpolago cca 
50.000.000,00 dinarjev. Republi- 
ški sekretariat za varstvo okolja 
in urejanje prostora je 4.10. 1990 
ponovno preveril prioritetni pro- 
gram nalog za sanacijo onesna- 
ženja talne vode na Dravskem 
polju na podlagi že sprejetega 
programa identifikacije in sana- 
cije onesnaževanja talne vode 
Dravskega polja, sprejetega v de- 
cembru 1989 

Program prioritetnih nalog je 
naslednji: 

1 Določitev virov in vzrokov 
onesnaženja na Dravskem polju; 

2. Sanacija Kozoderčeve jame 
in dokončanje del na ureditvi Ja- 
me pri Križu; 

3. Ocena vplivov kmetijstva na 
onesnaženost Dravskega polja; 

4 Pregled stanja gramoznic in 
odlagališč odpadkov na Drav- 
skem polju; 

5. Sanacija gudronskega odla- 
gališča Bohova; 

6. Predhodno delo za zaščito 
podtalnice do faze izdelave pilot- 
nih naprav 

Ker so bile za nekatere naloge 
že predčasno pridobljene po- 
nudbe, vendar zaradi pomanjka- 
nja sredstev ni bilo mogoče skle- 
niti pogodb, je dogovorjeno, da 
se ponudbe dopolnijo oziroma 
pridobijo nove ponudbe in nano- 
vo oceni primernost izvajalcev. 
To delo bo opravljeno do konca 
oktobra 1990. 

Iz navedenega je razvidno, da 
se naloge in delo v zvezi s sana- 
cijo Dravskega polja izvajajo 
v skladu s tekočirr prilivom sred- 
stev. Na podlagi ocene priliva 
sredstev do konca letošnjega le- 
ta, ko preneha veljati zakon o za- 
gotavljanju sredstev, bodo pod- 
pisane ustrezne pogodbe za iz- 
vedbo prioritetnih nalog. Za iz- 
vedbo vseh nalog, ki so potrebne 
za sanacijo Dravskega polja, pa 
bo potrebno angažirati še sred- 
stva, ki so jih dolžne zagotoviti 
prizadete občine iz območja 
Dravskega polja in podjetja ter 
drugi onesnaževalci na tem ob- 
močju. 

- Davčne olajšave za pogonsko gorivo 
D-2 za kmetijstvo 

Leo Frelih, delegat Zbora ob- 
čin Skupščine Republike Slove- 
nije je postavil naslednje dele- 
gatsko vprašanje: 

Zakaj kmetijske organizacije, 
zadruge in vojaške kmetijske 
ekonomije niso deležne olajša- 
ve pri plačevanju povračila za 
ceste, ki je vljučeno v ceno di- 
eselskega goriva D-2, katerega 
za pogon traktorjev in kmetijske 
mehanizacije kupujejo za svoje 
potrebe ali za potrebe svojih ko- 
operantov? 
Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije je posredoval nasled- 
nje odgovore: 

Zakon o cestah (Uradni list 
SRS, št. 2/88, prečiščeno besedi- 
lo) v 42. členu določa, da sred- 
stev za ceste, vsebovanih v malo- 
prodajni ceni bencina in plinske- 
ga olja. ki ga kupujejo na debelo 
od proizvajalcev ali iz skladišč 
trgovskih organizacij združene- 
ga dela, ne prispevajo: 

- enote in zavodi oboroženih 
sil SFRJ in 

- organizacije združenega de- 
la, ki to gorivo uporabljajo za po- 
gon tirnih vozil, plovnih objektov 
in letal. 

Oprostitev plačevanja povrači- 
la za ceste v ceni pogonskih go- 
riv se torej nanaša samo na 

- oborožene sile, ki se financi- 
rajo iz zveznega proračuna in ti- 
ste organizacije oziroma podjet- 
ja, ki opravljajo prevoze s pro- 
metnimi sredstvi, ki niso in ne 
morejo biti koristnik cest. 

Za vsa ostala prometna sred- 
stva, s katerimi se ali se lahko 
opravljajo prevozi po cestah, pa 
je obveznost plačevanja povrači- 
la za ceste uveljavljena v drobno- 
prodajni ceni goriva (motorni 
bencin, plinsko olje, plin), ki ga 
potrebujejo za svoj pogon. 

Strinjamo se z vami, da se 
s traktorji glede na naravo dejav- 
nosti, v kateri se pretežno upo- 
rabljajo, ne koristijo javne ceste 
v sorazmerju s porabljenim gori- 

vom za njihovo delovanje in da 
so zato preobremenjena s tovrst- 
nim povračilom za ceste. Ravno 
iz tega razloga je bilo ob spremi- 
njanju in dopolnjevanju zakona 
o cestah v letu 1987 predlagano 
in sprejeto, da se ta problem raz- 
reši posredno preko letnega po- 
vračila za uporabo cest, ki se pla- 
čuje ob registraciji motornih vo- 
zil, saj je vzpostavitev ustrezne 
evidence o namenu uporabe 
traktorjev in njihovi porabi gori- 
va po posameznih namenih 
praktično neizvedljivo. Tako je 
bilo s spremenjenim in dopolnje- 
nim 40. členom zakona 0 cestah 
določeno: 

prvič, da se višina in način pla- 
čevanja oziroma oprostitev pla- 
čevanja letnega povračila za 
traktorje in njihova priklopna vo- 
zila v celoti določa na ravni obči- 
ne in ne več republike. S tem je 
bilo občini prepuščeno, da s to 
obveznostjo obremenjuje ali raz- 
bremenjuje kmetijsko dejavnost 
glede na lastne razvojne cilje in 
interese, 

drugič, da se zbrana sredstva 
letnih povračil za ceste od trak- 
torjev ne uporabljalo le za vzdr- 
ževanje razvrščenih cest, temveč 
predvsem za vzdrževanje javnih 
poti. Med slednje sodijo tudi va- 
ške. poljske in druge krajevne 
poti, ki so pomembne za razvoj 
kmetijske dejavnosti. 

Za primer naj še dodamo, da je 
bilo v času uveljavitve te zakon- 
ske spremembe višina letnega 
povračila za ceste za traktor mo- 
či 29 - 46 kW 17.460 din, kar je 
bilo enakovredno povračilu za 
ceste v 451 I dieselskega goriva 
D 2. 

★ ★ ★ 

Za obravnavo v Izvršnem sve- 
tu je gradivo pripravil Republi- 
ški sekretariat za promet in 
zveze. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

- Način izvajanja pravilnika o spremem- 
bah in dopolnitvah pravilnika o načinu 
določanja zneska sredstev za izplačilo 
čistih OD 

Jože Berlec, delegat v Zboru 
združenega dela Skupščine Re- 
publike Slovenije je postavil na- 
slednje delegatsko vprašanje 
Dne 21. 9. 1990 je v Uradnem 
listu SFRJ št. 54 pod točko 835, 
izšel PRAVILNIK O SPREMEM- 
BAH IN DOPOLNITVAH PRAVIL- 
NIKA O NAČINU DOLOČANJA 

ZNESKA SREDSTEV ZA IZPLAČI- 
LO ČISTIH OSEBNIH DOHOD- 
KOV, NAČINU SESTAVLJANJA 
OBRAČUNA IN NAČINU POŠI- 
LJANJA / TEGA OBRAČUNA 
SLUŽBI ' DRUŽBENEGA KNJI- 
GOVODSTVA. 
V 1. členu, četrti odstavek piše: 

»Pravna oseba določi znesek 



sredstev za izplačilo mesečne 
situacije čistih osebnih dohod- 
kov tako, da zagotovi na žiro 
računu sredstva najmanj v viši- 
ni seštevka zneska, izkazanega 
na obrazcu OD-1 po zap. št. 15, 
19 in 20, zmanjšanega za zne- 
sek davkov in prispevkov, ki se 
plačajo od delavcem izdanih 
obveznic v rokih dospelosti ob- 
veznic.« 

Ta odstavek je razumeti tako, 
da je potrebno zagotoviti na žiro 
račun ob plačilnem dnevu tudi 
sredstva za davke in prispevke. 
Po republiškem zakonu, ki dolo- 
ča plačila dajatev je to mogoče 

plačevati šest dni po plačilnem 
dnevu. 

Vprašanje je torej, ali mora 
denar za dajatve do šest dni le- 
žati na žiro računu, ali se ta za- 
mik plačila ukinja, ali pa ome- 
njeni zvezni predpis, ki je v na- 
sprotju z republiškim, ne vejja. 

Glede na bližino plačilnih dni, 
prosim za čimprejšnji odgovor. 

Republiški sekretariat za delo 
daje naslednje pojasnilo: 

Na podlagi dogovora med Re- 
publškim sekretariatom za finan- 
ce, Republiškim sekretariatom 
za delo in Službo družbenega 

knjigovodstva - Centrala v Ljub- 
ljani, je Služba družbenega knji- 
govodstva - Centrala v Ljubljani 
dne 3. 10. 1990 posredovala 
vsem podružnicam SDK v Repu- 
bliki Sloveniji spročilo v zvezi 
z izvajanjem tega pravilnika. 

Podružnicam SDK in s tem 
pravnim osebam se s tem sporo- 
ča, da v skladu z določili 314. 
člena ustave Republike Sloveni- 
je, Republika Slovenija odloča 
o sredstvih za skupne in splošne 
družbene potrebe, določenih 
z republiškim zakonom. Način 
obračuna in plačevanja davka in 
prispevkov iz osebnih dohodkov 

je torej izključno v republiški pri- 
stojnosti in zvezni predpisi tega 
vprašanja ne morejo urejati, kar 
pomeni, da se obračun in plačilo 
davka in prispevkov iz osebnega 
dohodka v celoti opravi po repu- 
bliških predpisih. 

To pomeni, da pravni osebni 
na dan izplačila čistih osebnih 
dohodkov ni potrebno imeti 
sredstev za plačilo davka in pri* 
spevkov od čistih osebnih do- 
hodkov na žiro računu, saj j"1 

lahko plača v zakonskem roku, 
to je najkasneje šest dni po obra- 
čunu. 

DELEGATSKE POBUDE - DELEGATSKE POBUDE 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR  

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE 
REPUBLIKE SLOVENIJE DO DELEGATSKE 
POBUDE, KI JO JE PODAL EMIL MILAN PINTAR 
NA SEJI DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA 
SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE DNE 27. 9. 
1990 V ZVEZI Z DELOVANJEM NUKLEARNE 
ELEKTRARNE KRŠKO. 

V pobudi na seji Družbenopolitičnega zbora Skupščine Repu- 
blike Slovenije z dne 27. 9. 1990 Emil Milan Pintar postavlja 
naslednja vprašanja:' 

I. 
Kako je mogel RSVOUP komaj dober mesec po izdaji vodnogo- 

spodarskega dovoljenja spremeniti svoje mnenje in dovoliti NEK 
da do razsodbe Vrhovnega sodišča deluje pod starimi pogoji. 
V tem vmesnem času /e po nekaterih informacijah nastala znatna 
škoda v okolju Ali se RSVOUP ni zavedal, da bo s svojim dovolje- 
njem to škodo povzročil? 

II. 
Prosim Izvršni svet oz. RSVOUP. da precizno odgovori: Kakšne so 
bile dodatne emisije v okolje iz termoenergetskih objektov 
v Šoštanju in Trbovljah zaradi povečanja proizvodnje električne 
energije v teh objektih na račun izpada iz dne: ali je res. da se je 
zaradi delovanja NEK z zmanjšano močjo v avgustu povečala 
količina radioaktivnih odpadkov (za 20 sodov): 

III. 
Iz kakšnih razlogov je RSVOUP odstopil od načela celovitega 
razreševanja problemov v okolju, po katerih z odpravo enega 
problema ne smemo povzročiti drugih. Z izdajo vodnogospodar- 
skega dovoljenja so namreč sproženi številni negativni pojavi. Če 
je to storil na osnovi analize, ki bi tako odločitev utemeljevala, 
prosimo, da nam sporoči nosilca in naslov te analize. 

IV. 
Sprašujem, ali je Izvršni svet oz. RSVOUP naročil in kje kom- 

pleksno študijo o pogojih, načinu in posledicah zapiranja NEK, ali 
pa njegove odločitve še vedno temeljijo zgolj na političnem pre- 
pričanju, ki je parcialno in ustvarja zaradi svoje strokovne nedore- 
čenosti negativno razpoloženje tudi v NEK, s tem pa poslabšuje 
varnostno situacijo. 

Pri oblikovanju omenjenega dovoljenja je RSVOUP očitno upo- 
števal samo interese Republike Hrvaške. Kje je tu tako poveličana 
suverenost Slovenije, ki naj bi bila izhodišče in cilj delovanja 
sedanje vlade. 

Do navedene pobude je Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije oblikoval naslednje stališče: 
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RSVOUP je zahtevi za odločitev izvršitve vodnogospodarske!? 
dovoljenja ugodil v skladu z možnostjo, ki jo določa Za*0 

o upravnem postopku. uj 
Odložitev izvršitve odločbe izhaja iz ocene javne koristi, 

v danih pogojih predstavlja povzročeno škodo tako zaradi zrria ' 
šanja proizvodnje električne energije v NE Krško, kot doda 
obremenitev okolja ob uporabi drugih virov. 0 

NE Krško je v zadnjih 5 letih obratovala pod pogoji, 1° 
dopuščali ogrevanje reke Save do Delta T 3° C. T 3« 

Skoda, ki nastaja v reki Savi zaradi ogrevanja do Delta 1 j 
C namesto 2° C namesto 2° C je nedvomna, vendar z dosednI . 
raziskavami ni bila ovrednotena. Predlogi strokovnih inštij ,0 
Republike Slovenije in Republike Hrvatske se v tem pog1 

razlikujejo. radi 
RSVOPU je bil mišljenja, da z odložitvijo za krajši čas za 

tega ne bo bistveno prizadeta javna korist. sti 
V okviru nadaljnjega sodnega postopka so dane vse mozn 

za uskladitev. 

II. u4a5t) 

Zaradi manjše proizvodnje električne energije v NE Krško ^ 
od 1.8. 1990 do 11. 9. 1990 je po podatkih, s katerimi razpoka 
Republiški sekretariat za energetiko bila zmanjšana proizv ^0 
električne energije v NE Krško za 138 GWh, od tega za Rep 
Slovenijo za 69 GWh. eščefi 1 

Izpad te proizvodnje je bil v Republiki Sloveniji nadome- 
termoelektrarne Trbovlje v eni četrtini 

Pri tem je bila porabljena takšna količina premoga, ki p° 
dodatne lokalne emisije v okolje za 16,3 %. 

Po oceni Republiške uprave za |edrsko varnost je minii pfi 
proizvodnja radioaktivnih odpadkov v NE Krško doseže ^ 
obratovanju na konstantni moči reaktorja. Vsako spre"1 

moči zahteva dodatno proizvodnjo radioaktivnih odp 
V avgustu 1990 je NE Krško spreminjala moč reaktorja za %o^'. 
bi prekoračila omejitev pri segrevanju Save iz vodnogo H ^ 
skega dovoljenja. Moč reaktorja se je zato spreminjala Pr ^ej 
glede na spremembe pretoka reke Save Zaradi tega se I 
sko proizvajalo več tekočih radioaktivnih odpadkov, kar d 
čalo število sicer proizvedenih sodov za najmanj 20. 

III. prO 
RSVOUP ni odstopil od načela celovitega razreševanja 

mov v okolju. Izpad proizvodnje električne energije je bi ^ n 
nadomestiti z različnimi nadomestili, ki imajo manjši 
okolje (plin, kurilno olje, izmenjava presežkov energije s 

IV. vo1 1C 
Za reko Savo razpolagamo s kompletno analizo t,i'an'ines 

količin in stalne kakovosti Save na tem odseku ter virov vpli 
nja. Menimo, da so ti podatki zadostna osnova za ocen ^ 
delovanja NEK na reko Savo in podtalnico. k ga^Ji 

Poraba vode v nuklearki je prevelika glede na preto s0 
tem profilu in iz tega izhajajo vsi ekološki konflikt"- . 
dozdaj obravnavani predvsem na tehnični ravni. BnO^' 0^ 

Vodnogospodarsko dovoljenje je bilo izdano z nam ^ei 
določijo pogoji izrabe vode reke Save v NE Krško, zato 
nje problematike z zapiranjem NE Krško nima noben 

po roče* 



v. 
Izhodišče delovanja sedanje vlade je prilagoditev vseh gospo- 

darskih dejavnosti na raven zmogljivosti okolja. V primeru NE 
Krško gre za predimenzioniran objekt v porabi vode glede na 
pretok reke Save na tem profilu, kar se odraža med drugim 
v negativnih posledicah prevelikega segrevanja Save. 

Tako delovanje NEK pa povzroča ekološko škodo na obeh 
straneh meje. 

Ob tem je potrebno upoštevati kriterije, ki zagotavljajo največjo 
potrebno varnost. 

V odgovoru na postavljena delegatska vprašanja je bila upošte- 
vana samo problematika neradiološke obremenitve okolja. 

Prof dr Stanko Buser, delegat Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine Republike Slovenije je dal v imenu Zelenih Slovenije 
naslednjo pobudo: 

Skupščina Republike Slovenije naj da pobudo za odstranitev 
kipov in slik vodij revolucije, to je tov. Tita in Kardelja. Ker pa so ti 
Predmeti marsikje tudi umetniški izdelki naših znanih umetnikov ne smemo dopustiti, da se uničijo. V večjih krajih naj bodo 
določena mesta za shranitev teh predmetov, ki naj predstavljajo 
Možnost študija kasnejšim generacijam. 

Obenem pa naj Skupščina sproži pobudo tudi za odstranitev 
°ziroma zamenjavo imen Vzgojno-varstvenih ustanov, univerze, 
institutov, tovarn, ulic in trgov, ki nosijo imena po ljudeh iz 
zadnjega revolucionarega obdobja. 

ODGOVOR 
'zvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobudo delegatov v Družbenopolitičnem 
2boru Skupščine Republike Slovenije za 
Odstranitev kipov, slik in imen tovariša Tita in 
Kardelja z javnih površin in institucij 

V zvezi z delegatskimi pobudami delegatov v Družbenopolitič- 
en zboru Skupščine Republike Slovenije (prof. dr. Stanko Buser 

s, Franc Potočnik - SKZ in Peter Reberc - MKD) za odstranitev 
i slik in imen tovariša Tita in Kardelja z javnih površin in 

stitucij Izvršni svet Republike Slovenije odgovarja naslednje: 
qr f

e!'avna zakonodaja ne predpisuje obveznosti namestitve foto- 
Ka h ' ^'pov' skulptul, reliefov ali slik Josipa Broza Tita in Edvarda raelja niti drugih osebnosti kot tudi ne obveznega poimenova- 
J® P° teh osebnostih. V veljavi je le zakon o uporabi imena in 
na?obe Josipa Broza Tita (Uradni list SFRJ, št. 51/84), ki ureja 
Pori"1 'n P°9°ie' P°d katerimi je dovoljeno uporabiti ime in 
(ka 0 Jos'Pa Broza Tita. Po 20. členu navedenega zakona smejo j ^Pomeni, da ni predpisana obveznost) biti predmeti s podobo 
Orr, ^',a v prostorih državnih organov in drugih organov in 9anizacij. 
sto ° 50 členu zakona o urejanju naselij in drugih posegov v pro- 
?6/9olJradni list SRS' št' 18/84' 37/85 in 29/86 in Uradni lis< RS, št. 
otw 'e 'reba pridobiti lokacijsko dovoljenje tudi za odstranitev 

pj°|ečih objektov. 
vejj' odstranitvi kipov, za postavitev katerih so bila potrebna 
PrjJ ,Vreditvena de,a' ,orei lokacijsko dovoljenje - ki je bilo 
''liho ali Pa ne ~ 'e P°,rebn0 lokacijsko dovoljenje tudi za 1aVe^° odstranitev. V tem dovoljenju se skladno z 58. členom 
nitvi 0t

ne9a zakona določi pogoje za ureditev prostora po odstra- 
Hapr Pjekta, če investitor po odstranitvi obstoječega objekta ali 
dovj6 ne namerava na tem zemljišffu postaviti novega. Takšno 
■ninJ-nJe Pa ni potrebno v primerih, ko gre za odstranitev spo- 

Plošč ter nagrobnih in drugih obeležij, ki ne zahtevajo 
'l6na 

Ureditvenih del, ter torej skladno s 4. alineo 1. odstavka 51. lokapiiC!,irane9a zakona tudi za njihovo postavitev ni potrebno 
&° dovoljenje. 

^esnjl1! svet Republike Slovenije meni, da ni nobene ovire za 
?0|°čbp dan'h pobud, pri čemer opozarja na navedene 6ti Pa . zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor. Ob 
'Huitur . cno poudarja, da je treba v skladu z zakonom o naravni 
v' 'td rV??d'ŠCini poskrbeti za shranjevanje spomenikov, kipov, 
St^ošt d 'mai° kulturno, znanstveno-zgodovinsko ali estetsko 
n a|i oh ,al<0 'e po mneniu Izvršnega sveta potrebno spo- 
i s|'i Dof°'e'6 predpise, ki urejajo imenovanje ulic, trgov in .a(ieve . 

katerih postopke za preimenovanje izvede za geodetske 
QlitičnBri?,0'ni or9an. v skladu s predlogom ustrezne družbeno- skupnosti. 
^ XXX 

Sfi|<retarjlV.navo v livršnem svetu je gradivo pripravil Republiški za pravosodje in upravo. 

""'"^alec  

Aleksandra Pretnar, delegatka v Družbenopolitičnem zboru 
Skupščine Republike Slovenije je dala naslednjo delegatsko po- 
budo 

Glede na to, da v zadnjem času porabljamo veliko energije za 
bolj ali manj plodne razprave okoli takoimenovanega ■■zakona 
o medijih«, predlagam, da ostopijo vsi uredniki množičnih medi- 
jev. Ta mesta naj bodo ponovno razpisana, pri ponovni zasedbi pa 
naj upoštevajo izključno strokovne kriterije. 
To bi pomenilo: 
a) prost dostop do vseh delovnih mest, za katera vemo, da niso 
bila vendo zasedena po kriteriju strokovnosti, ampak politične 
primernosti, 
b) manj dela za Nadstrankarsko komisijo pri ZK SDP, ki naj bi 
ugotavljala komu se godi krivica zaradi njegove ideološke oprede- 
ljenosti: 
c) boljše počutje in s tem normalne pogoje za delo tistih uredni- 
kov, ki so ta mesta že sedaj zasedali zaradi svoje strokovnosti. 

ODGOVOR IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

na pobudo Aleksandre Pretnar, delegatke, 
v Družbenopolitičnem zboru Skupščine 
Republike Slovenije za odstop vseh urednikov 
množičnih medijev 

Aleksandra Pretnar, delegatka v družbenopolitičnem zboru 
Skupščine republike Slovenije, je dala pobudo, da odstopijo vsi 
uredniki množičnih medijev in naj se pri ponovni zasedbi teh mest 
upoštevajo izključno strokovni kriteriji. 

1. Pobuda ni natančno definirana, saj predlaga odstop vseh 
urednikov množičnih medijev; v registru javnih glasil je namreč 
vpisanih prek 800 javnih glasil (časopisov, radijskih in TV progra- 
mov) in le manjši del (cca 60) teh glasil je informativno-političnih, 
ostala pa so specializirana za posamezna področja družbenega 
življenja (kultura, gospodarstva, šport, znanost, izobraževanje, 
verski tisk, tkim. tovarniški tisk, itd.) Zato ni jasno, na katere 
urednike je mislila gospa Pretnarjeva. 

2. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije soglaša s temelj- 
nim namenom pobude, da je potrebno pri zasedbi najodogovor- 
nejših funkcij (in to ne le na področju javnega obveščanja) upošte- 
vati izključno strokovne ozir. poklicne kriterije. Ob tem pa želi 
opozoriti, da v vsljavni zakonodaji že obstajajo instituti in meha- 
nizmi, ki omogočajo zamenjavo (razrešitev) urednikov (Zakon 
o javnem obveščanju (Ur. list SRS, št. 2/86, 42/89) in zakon o RTV 
Slovenija (Ur. list RS, št. 14/90) predpisujeta način imenovanja in 
razrešitve glavnih in odgovornih urednikov in urednikov). Ob tem 
je treba povedati, da so v pripravi novi zakoni za to področje, ki 
bodo tudi pri urejanju tega vprašanja prinesli vrsto sprememb 

3. Menimo, da je odstop (iz političnih razlogov) stvar osebne 
odločitve in morale posameznika, ne bi pa smel biti posledica 
političnih pritiskov, kot se je to dogajalo v preteklosti. 

Zamenjava (razrešitev) nesposobnih urednikov in drugih vodil- 
nih delavcev bi moralo po pravilu potekati izključno po kriteriju 
strokovnosti in v skladu s predpisanimi postopki. Znanje in profe- 
sionalnost ob spoštovanju novinarskega kodeksa in etike z ustrez- 
nim delom stanovskih organizacij in častnih razsodišč v njihovem 
okviru kot tudi znotraj posameznih novinarskih hiš bi naj postalo 
edino merilo pri ocenjevanju tako urednikov kot tudi vseh novi- 
narjev. 

★ ★ ★ 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Republiški 
sekretariat za informiranje. 

MNENJE 
IZVRŠNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE 
o pobudi Marjana Podobnika, delegata 
v Družbenopolitičnem zboru Skupščine 
Republike Slovenije v zvezi s plačevanjem 
invalidsko pokojninskega zavarovanja kmetov 

Poslanski klub Slovenske kmečke zveze je dal pobudo, da se 
osnova za plačevanje invalidsko-pokojninskega zavarovanja za 
kmete vrne na januarsko raven. To bi bila kratkoročna rešitev za 
situcijo. ko so se kmetje zaradi višine dajatev prisiljeni odpovedo- 
vati tej osnovni pravici. Hkrati predlagajo preučitev možnosti, da 
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na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje kmetje plaču- 
jejo 50% osnov, gorsko-višinsko pa se oprosti. Po njihovi oceni 
(natančnih analiz nimamo) gre za zelo majhen delež sredstev 
v skupni masi sredstev SPIŽ-a, ukrep pa bi tudi pozitivno vplival na 
zaustavljanje praznjenja precejšnjih območij v Sloveniji. 
K navedeni delegatski pobudi daje Izvršni svet Skupščine Slove- 
nije naslednje 

mnenje 
Navedena pobuda zadeva že dalj časa odprto vprašanje obvez- 

nega pokojninskega in invalidskega zavarovanja kmetov, katerih 
dohodek ne zadošča niti za pokrivnaje minimalnih obveznosti za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. To vprašanje je bilo delno 
razrešeno z spremembo zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, ki jo je skupščina sprejela na svoji julijski seji. Celo- 
vito rešitev tega vprašanja pa bo možno najti le ob reviziji zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki bo po načrtu dela 
Skupščine Republike Slovenije opravljena ob koncu letošnjega 
leta 

★ ★ ★ 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Republiški 
sekretariat za delo. 

ODGOVOR 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE REPUBLIKE 
SLOVENIJE NA POBUDO JANKA HALBA, 
DELEGATA V DRUŽBENOPOLITIČNEM ZBORU 
SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE, DA 
SKUPNA DELEGACIJA IZ SLOVENIJE OBIŠČE 
SEDEŽ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN 
EVROPSKE GOSPODARSKE SKUPNOSTI 
S KONSTRUKTIVNIMI PREDLOGI  

Delegat Janko Halb, poslanec SKZ-DEMOS v DPZ Skupščine 
Republike Slovenije, je dal delegatsko pobudo, »da skupna dele- 
gacija iz Slovenije obišče sedež Evropskega parlamenta in Evrop- 
ske gospodarske skupnosti s konstruktivnimi predlogi « 

Izvršni svet Republike Slovenije ocenjuje pobudo gospoda 
Janka Halba kot zanimivo in koristno, tako s stališčamednarodne 
aktivnosti Republike Slovenije, kot tudi s stališča dosedanjih 
aktivnosti Republike Slovenij ev procesu prilagajanja in vključeva- 
nja v evropske integracijske tokove. 

Ob tem bi Izvršni svet Republike Slovenije želel opozoriti na 
naslednje: Iz delegatske pobude ni povsem jasno razvidno, za 
kakšno skupno delegacijo Slovenije naj bi šlo. Od sestave delega- 
cije je namreč odvisno, s kom bi se lahko ta v Evropski skupnosti 
sestala. 

Skupščina (Evropski parlament) Evropske skupnosti je ena od 
treh osrednjih institucij Evropske skupnosti, ki ima pretežno 
posvetovalno vlogo, šele s sprejetjem tim. Evropske enotne listine 
v letu 1987, pa so mu povečane pristojnosti, predvsem na 
področju proračuna Evropske skupnosti in pri izgrajevanju notra- 
njega trga Evropske skupnosti-projekt Evropa po letu 1992. 
Evropski parlamentarci ne sestavljajo skupin po nacionalni pri- 
padnosti, ampak glede na politično opredelitev - npr. skupina 
demokristijanov, socialistov itd. Skupščina SFR Jugoslavije je 
uradni partner Evropskega parlamenta v Jugoslaviji. Poslanci 
Evropskega parlamenta delujejo sicer tudi samostojno, zlasti 
v okviru svojih političnih grupacij in v takšni vlogi so že večkrat 
obiskali tudi Slovenijo. Doslej Skupščina republike Slovenije še ni 
imela uradnih stikov z Evropskim parlamentom. 

Drugi dve pomembnejši instituciji Evropske skupnosti sta Komi- 
sija Evropske skupnosti, ki je v prvi vrsti izvršni organ Evropske 
skupnosti ter Svet ministrov Evropske skupnosti oz. Svet Evrop- 
ske skupnosti, ki predstavlja tako zakonodajno, kot izvršno oblast 
Evropske skupnosti. Vloga in položaj omenjenih institucij sta 
opredeljena dinamično, z izgrajevanjem politične in monetarne 
unije v Evropi, kot tudi z možnostjo nastanka evropske konfedera- 
cije, pa se bodo vloge institucij tudi spreminjale. Ob tem moramo 
pripomniti, da imata na področju zunanje politike, zaenkrat, naj- 
večje pristojnosti Svet Evropske skupnosti in Komisija Evropske 
skupnosti. S Komisijo Evropske skupnosti oz. posameznimi pred- 
stavniki Sveta Evropske skupnosti komunicira Zvezni izvršni svet 
oz. Zvezni sekretariat za zunanje zadeve. V sedanjem času, ko se 
redefinirajo odnosi med SFR Jugoslavijo in Evropsko skupnostjo, 
so omenjene komunikacije še posebej intenzivne. 

Republika Slovenija je dosedaj z uradnimi institucijami Evrop- 
ske skupnosti sodelovala preko pristojnih zveznih organov 

v okviru enotne jugoslovanske zunanje politike. S svojimi pred- 
logi. stališči in mednarodno dejavnostjo, je Izvršni svet Republike 
Slovenije nedvomno pozitivno pripomogel k vse večji evropski 
orientaciji jugoslovanske zunanje politike, ki je predvsem na 
deklarativni ravni potrjena z Deklaracijo Skupščine SFR Jugosla- 
vije o vključevanju v evropske integracijske procese. 

Republiški izvršni svet je že leta 1989 ocenil, daje informiranost 
naše republike o evropskih integracijskih procesih, kot tudi zasto- 
panje naših interesov na sedežu Evropske skupnosti nezadostno, 
zato je Izvršni svet Republike Slovenije odločil, da je potrebno 
odpreti slovensko predstavništvo v Bruslju. Le to je začelo s 1. 7. 
1990 tudi delovati, financirata pa ga skupno Izvršni Svet Repu- 
blike Slovenije in Ljubljanska banka d. d. Ljubljana. To predstavni- 
štvo pa, tako kot vsa druga predstavništva evropskih regij v Bru- 
slju, nima nobenega uradnega statusa pri Evropski skupnosti. 

Republiški izvršni svet je proučil delegatsko pobudo gospoda 
Janka Halba in meni, da zaenkrat niso izpolnjeni vsi pogoji za 
uradni obisk slovenske delegacije v Evropskem parlamentu oz. 
v ostalih institucijah Evropske skupnosti, še posebej zaradi tega. 
ker Evropska skupnost uradno sodeluje le z organi jugoslovanske 
federacije. Izvršni svet Republike Slovenije zato predlaga, upošte- 
vajoč sestavo, naravo, in delovanje Evropskega parlamenta, kjer 
se parlamentarci združujejo glede na politične interese, da se p° 
možnosti organizira obisk na nivoju sodelovanja posameznih poli' 
tičnih grupacij v obeh parlamentih. 

★ ★ ★ 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Republik' 
sekretariat za mednarodno sodelovanje. 

ODGOVOR 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 
na delegatski pobudi Franca Pipana in Petra 
Bekeša, delegatov v Družbenopolitičnem zboru 
Skupščine Republike Slovenije, ki sta ju podala 
ob obravnavi informacije o stanju v KPZ 
Republike Slovenije - 

1. Delegat Družbenopolitičnega zbora skupščine Republik 
Slovenije, Franc Pipan je ob obravnavi Informacije o s,ar)L. 
v kazenskih poboljševalnih zavodih Republike Slovenije ter oZa 

tevah obsojencev po amnestiji podal tole delegatseko pobudo 
»Če se bo ministrstvo za pravosodje res lotilo neke terneJLo 

analize, bi želel, da bi predvsem ugotovilo, zakaj je t0J' jL#, 
številno povratništvo, ker pred leti je veljal podatek, da le b' ' 
povratništva v petih letih. Predvsem bi bilo treba prevetriti si 
kovnost osebja, ki se ukvarja z resocializacijo zapornikov i" 
seveda dati pobude za spremembo zakona o izvajanju kazenS ^ 
sankcij in dati pobude za številne spremembe pravilniko»■ 
urejajo te režime znotraj kazenskih zavodov.« , no 

Izvršni svet skupščine Republike Slovenije daje na naveo 
delegatsko pobudo tale odgovor: Kriminalno povratništvo je ,0 
zapleten družbeni pojav. Z njegovim raziskovanjem se ukva

l/||liB 
številni znanstveniki in znanstvene institucije po vsem svetu ,^0|j 
temu pa se še niso dokopali do enotne doktrine, ki bi d trle 
prepričljivo in podrobno pojasnila ta pojav, kot pač tudi ni en 

doktrine glede kriminalitete na splošno. Zaradi tega tudi ni m 
izpolniti zahteve, da naj Republiški sekretariat za Pravos°^g p'1 

upravo ugotovi, zakaj je pri nas tolikšna stopnja povratnist 10 
obsojenih osebah. Resna raziskava tega problema bi z k0vfe 

multidisciplinarni znanstveni pristop, ki pa presega stro 
možnosti tega sekretariata, pa še v tem primeru je vprašljiv0' 
takšna raziskava odkrila nekaj, kar ni že znano. ..^a 

Možno pa je izdelati analizo povratništva, ki ne bi tem® i.n $o 
kavzalno-interpretativnem, temveč na opisnem nivoju, 
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo pripravi' k edt 
divo k noveli zakona o izvrševanju kazenskih sankcij. Ta 
ne bo odgovorila na vprašanje, zakaj toliko povratništva, (gre 

bo le osvetlila ta problem z različnih vidikov in prikazala n 
upoštevne statistične podatke. |<ot i1! 

Vsekakor pa velja omeniti, da je stopnja povratništva. no 
ugotavljamo pri nas v Sloveniji (nekaj čez 50%), precei n ^v5tril 
v razvitih državah Evrope in drugod po svetu (V sose 'bSe(r 
npr. preko 75%). To seveda ne pomeni, da smemo biti z o 

ki i° 

povratništva zadovoljni. evz9' ,oi" 
V zvezi s strokovnostjo delavcev, ki se ukvarjajo s p -e j 

obsojencev, velja povedati, da kljub naporom za izboljs 
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brazbene strukture, približno ena četrtina delavcev prevzgojne 
službe v slovenskih kazenskih poboljševalnih zavodih še vedno 
nima ustrezne izobrazbe. Položaj se predvsem v zadnjem času 
izboljšuje, saj že nekaj let zavodi ne sprejemajo delavcev z neu- 
strezno stopnjo in smerjo izobrazbe. Veliko pozornosti posvečajo 
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo in zavodi sami 
stalnemu izobraževanju delavcev, ne le v prevzgojni ampak tudi 
v vseh drugih službah kazenskih poboljševalnih zavodov, saj 
'Tiajo vse službe določeno vzgojno funkcijo. 

Penološka praksa je v marsičem prerasla veljavne zakonske in 
druge predpise, ki urejajo področje izvrševanja kazenskih sankcij 
dostavljajo se tudi nove zahteve pri obravnavi zaprtih oseb, zaradi 
'esar bo predvidoma še v tem letu izvršni svet skupščine Repu- 
blike Slovenije predložil Skupščini Republike Slovenije zakon 
0 spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih Sankcij in na njem temelječe izvedene predpise. 

2. Delegat družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike 
Slovenije, Peter Bekeš je ob obravnavi Informacije o stanju 
" kazenskih poboljševalnih zavodih Republike Slovenije ter o zah- ,evah obsojencev po amnestiji podal tole delegatsko pobudo: 

"Rekel bi, da ni slučajno, da je do take stavke prišlo na Dobu. 
je med vsemi našimi zapori daleč najslabši. Edina resna 

ferspektiva, ki jo jaz vidim, je ukinitev tega zapora in nadomesti- e" z regionalnimi, kjer bodo obsojenci bližje družinam, bližje 
Sv°jemu okolju, kjer bo lažje sodobnejše koncepte s perspektivo 
°dPiranja izvajati.« 1 

d '*vršni svet Skupščine Republike Slovenije daje na navedeno 
e'e9atsko pobudo tale odgovor: 

. Gradnja KPD Dob pri Mirni je začela 1957 in je bila dokončana 
^63, ko je bil zavod tudi uradno ustanovljen. Zmogljivost tega 
avoda je 470 obsojencev, največ pa jih je bilo na prestajanju a*ni 850. V primerjavi z večino drugih kazenskih poboljševalnih 

i®v°d°v v Sloveniji bi težko rekli, da je »daleč najslabši«, prej da 
trd °'i^i kot marsikateri drug zavod te vrste. Posebno velja ta aitev, če vemo, da so bivalne zmogljivosti močno pod mož- 
d saj je v zavodu trenutno okoli 380 obsojencev, bivalni, 
c6 

ni 'n drugi prostori, posebno tisti za prosto gibanje obsojen- 
qr

v in njihovo športno dejavnost, pa so večji kot v kateremkoli 
Odri 6rn Podobnem zavodu V okviru zavoda sta še dva odprta 
Slo elka Slovenska vas in Hotemež, od katerih je odprti oddelek 
gr 

Venska vas povsem prenovljen in daleč nad povprečjem vseh 
9ih zavodov. V njem prestaja kazen 72 obsojencev. 

I<a^e 9lede na povedano pa je dejstvo, da v KPD Dobu prestajajo 
dej®" zapora obsojenci, ki so bili obsojeni za najhujša kazniva 
b<wn'a, se pravi z najdaljšo prostostno kaznijo. Prav zaradi tega 
n6J?0 KPD Dob prav gotovo še nekaj časa potrebovali tudi takš- 
"ajr?' kakršen je v svojem zaprtem delu, kjer prestajajo kazen 

,evarnejši obsojenci, pred katerimi je družbo treba zavarovati, 
Oriaie nekaj časa ne bo sredstev za gradnjo ali adaptacijo regi- 
n6Va

n'h kazenskih zavodov, med katere bi lahko porazdelili tudi 
$t6vj|

rneiše obsojence Ne glede na to, pa nenehno upadanje 
bon® obsojencesv v tem kot tudi v drugih zavodih pogojuje 
o ij ®: Možnosti penalnega tretmana S sprejetjem novele zakona 
t>0d0 

anju kazenskih sankcij pa je predvideno, da obsojenci ne 
*aPor V6' Pres<ajali v regionalnih zavodih kazen do enega leta irtio ?■ 'emveč se bo zgornja meja zvišala skladno s prostorskimi 
Cev v ^os'mi regionalnih zavodov, s čimer se bo število obsojen- 

ko Dob predvidoma še zmanjševalo. 

* * * 

*^ana:.naV0 v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Republiški ar,at za pravosodje in upravo. 

Sl(?w^EGA sveta skupščine republike 
°P0b NlJE 

Dru<h
udi Marjana Podobnika, delegata 

S|0ve e.n°političnega zbora Skupščine Republike 
kiwmie, za priznanje starostnega zavarovanja 

kot delovne dobe —     
6'ne Cuy°bn*. delegat v Družbenopolitičnem zboru Skupš- 
gsPredian e Slovenije, je podal naslednjo delegatsko pobudo: 
Dn9r°Vanial1' da država prizna kmetom leta, ko so bili starostno l°9°ji • ko> delovno dobo. S tem bi bili med drugim izpolnjeni 

ki sic
prid°bitev pravic do italijanske pokojnine tistim kme- 

fJHko ri*P°lnjujejo druge pogoje. 
kmetov, ki jim manjka le nekaj let delovne dobe. 

s predlaganim priznanje teh let pa bi med drugim tudi omogočili 
dodaten vpliv italijanskega kapitala v Slovenijo, tudi na tista 
območja predvsem na Primorskem, ki so za kmetijsko pridelavo 
zelo zahtevna in podvržena intenzivnemu praznjenju « 

K navedeni pobudi daje Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije naslednje mnenje. 
1. Po določbi 164. člena zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju se osebam, ki so bile zavarovanci starostnega zavaro- 
vanja kmetov všteva čas, prebit v tem zavarovanju, v zavarovalno 
dobo. Ta zavarovalna doba se upošteva pri presoji pogojev za 
priznanje pravice do starostna pokojnine kot vse druge oblike 
zavarovalne dobe. Upošteva se tudi pri presoji pogojev za prizna- 
nje pravice do pokojnine priznane po meddržavnem sporazumu 
o socialnem zavarovanju, sklenjenim z Italijo. Zato menimo, da 
vštevanje let, ko so bili kmetje vključeni v starostno zavarovanje 
kmetov, v delovno oziroma zavarovalno dobo, ni sporno. 

★ ★ ★ 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Republiški 
sekretariat za delo. 

MNENJE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 
O POBUDI ALEKSANDRE PRETNAR, 
DELEGATKE V DRUŽBENOPOLITIČNEM 
ZBORU SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
ZAMENJAVO STROKOVNIH DELAVCEV 
V MINISTRSTVIH    

Delegatka v DPS Skupščine Republike Slovenije Aleksandra 
Pretnar je podala naslednjo delegatsko pobudo: 

Velikokrat se sklicujemo na zahodno demokracijo, njihove 
navade in standarde. V tej zahodni demokraciji, pa velja tudi 
načelo, da se po volitvah zamenjajo ne samo ministri, ampak tudi 
strokovni delavci v ministrstvu. Zato predlagam, da si minister za 
uspešno opravljanje svojega dela lahko izbere vsaj pet sode- 
lavcev. 

PS: Celo gospod Markovic je predlagal, da naj imajo direktorji 
možnost, da si izberejo svoje najožje sodelavce. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije v zvezi s podano 
delegatsko pobudo pojasnjuje: 

V državnih organih odloča o pravicah, obveznostih in odgovor- 
nostih iz delovnega razmerja delavcev predstojnik tega organa. 
Tako npr republiški sekretar oziroma drug predstojnik upravnega 
organa predpiše sistemizacijo delovnih mest (s soglasjem izvrš- 
nega sveta) odloča o sklenitvi delovnega razmerja z novimi 
delavci, o razporejanju delavcev na delovna mesta in o preneha- 
nju delovnega razmerja. Pri določenih vrstah delavcev je predvi- 
deno predhodno tudi imenovanje. Tako npr predstojnik sam 
imenuje upravne delavce (to so delavci, ki opravljajo strokovna 
dela s katerimi se zagotavlja izvrševanje funkcij upravnega 
organa) oziroma predlaga izvršnemu svetu imenovanje višjih 
upravnih delavcev (to so tisti delavci, ki pomagajo predstojniku pri 
vodenju dela oziroma opravljaj najzahtevnejša strokovna dela). 

Predstojnik lahko razreši upravnega delavca oziroma predlaga 
razrešitev višjega upravnega delavca v primerih določenih z zako- 
nom, med drugim je razrešitev možna tudi, če se ugotovi, da tak 
delavec po svojih delovnih in strokovnih kvalitetah ni primeren za 
opravljanje dolžnosti. Iz tega izhaja, da ima predstojnik popoln 
vpliv na kadrovsko politiko v organu, ki ga vodi Taka ureditev, 
katere cilj je zagotoviti profesionalno, strokovno stabilno kadrov- 
sko sestavo v državni upravi je povzeta po sistemu in izkušnjah 
drugih držav parlamentarne demokracije in torej omogoča vode- 
nje kadrovske politike v takem smislu, kot jo navaja pobuda. 

★ ★ ★ 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Republiški 
sekretariat za pravosodje in upravo. 

Podpisani delegati zborov Skupščine Republike Slovenije. 
Aurelio Juri, Franco Juri, Darja Lavtižar-Bebler, Viktor Žakelj. Jože 
Smole in Roberto Battelli predlagamo Izvršnemu svetu Skupščine 
R Slovenije, naj čimprej poskrbi za primerno urejanje transporta 
žive klavne živine prek državnih meja republike Slovenije. 

Ker se vprašanje nanaša v glavnem na mejni prehod Škofije, 
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kjer ni pogojev za normalni potek takšnega transporta. Izvršnemu 
svetu predlagamo, da se škofijski mejni prehod: 

- usposobi za odvijanje živinskih transportov, do usposobitve 
pa naj se na tem mejhen prehodu ti transporti ukinejo in preusme- 
rijo na sežanski mejni prehod. 

- če usposobitev mejnega prehoda Škofije za živinske tran- 
sporte iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče, pa naj se ti transporti 
ukinejo. 

Za podrobnejšo informacijo prilagamo mnenje in pobude Dru- 
štva za varstvo živali Koper. 

MNENJE DRUŠTVA ZA VARSTVO ŽIVALI KOPER 

V prilogi vam dostavljamo Uradni zaznamek dd. 28/6-1990 in 
prispevek za objavo občanke R. Jakomin iz Kopra, o dogodku na 
škofijskem mejnem prehodu. 

Vsebina obeh tekstov zagovorno priča o naslednjih dejstvih: 
1. da škofijski mejni prehod v sedanjem stanju ni primeren za 

transporte žive živine, kajti: 
a) v ta namen ni usposobljen oziroma - ne premore niti najnuj- 

nejšo opremljenost in prirejenost, ki je za to potebna. 
b) s prehodi tujcev v obe smeri (pa tudi domačinov) je tako 

obremenjen, da s transportom živine sploh ni združljiv! 
Da bi gornje navedbe podkrepili, vam prilagamo celoten sklop 

aktov v zvezi z našo prijavo Obalnemu vet. inšpektoratu v Kopru 
dd. 13/10-1986, katere kopijo smo takrat poslali v vednosti še: 
predsedniku IS SO Koper, Obmejni veterinarski inšpekciji (ta 
spada pod Zvezni sekretariat za kmetijstvo... s sedežem v Beo- 
gradu) v Sežani, Mejni PM Škofije in svetovalni direktorici Sveto- 
valne zveze za varstvo živali L. E. Muller v Ljubljani. 

Na prijavo nam je odgovoril takratni šef obmejene veterinarske 
inšpekcije dipl. vet. B. Sojer (dne 23/10-86). 

Ne le, da njegov odgovor nedvoumno potrjuje naše ugotovitve, 
temveč v zadnjem odstavku tudi navaja: 

-Kot je razvidno iz navedenega, je to KOMPLEKSEN PRO- 
BLEM in če ga hočemo rešiti, se mora ANGAŽIRATI VELIKO 
LJUDI, predvsem pa SKUPŠČINA OBČINE. Tu ne moremo sami 
napraviti ničesar, ne mi in tudi ne vi. Je pa vaša pobuda pohvale, 
ker na tak način reševanja, se te problematike ne da rešiti. Mora- 
nam biti jasno in vsem zainteresiranim, da cestni mejni prehod 
Škofije tak kot je sedaj NIMA NITI MINIMALNIH POGOJEV ZA 
DELO in če hočemo izvažati živo čez ta prehod, GA JE TREBA ZA 
TO TUDI USPOSOBITI, ker to, kar delamo sedaj so samo gasil- 
ske metodel Naj hkrati omenimo še naslednje: 

Dne 17/7-1990 je na vprašanja novinarja Radia Koper odgovarjal 
recentni šef Obmejne veterinarske inšpekcije dipl. vet Ivan Šte- 
fančič in sicer v oddaji -Na očeh« od 13. do 15. ure. Po končani 
oddaji ga je poklicala podpisana po telefonu v Sežano in mu 
zastavila vprašanje, zakaj so še vedno dovoljeni transporti živine 
čez škofijski mejni prehod, ko pa je vendar že splošno znano, da 
za to tamkaj ni pogojev! 
Dipl. vet. I. Štefaniič je, med ostalim, odgovoril tudi takole: 

1. povsem se strinja, da za odvijanje teh prevozov škofijski mejni 
prehod - nima pogojev; 

2. transporte čez vse tri prehode (vključno škofijskega) izrecno 
zahtevajo in pogojujejo italijanski kupci; 

(TOREJ SE IZVOZ PODREJA VSEM POGOJEM IN ZA VSAKO 
CENO!) 

3. Na vseh tozadevnih posvetovanjih je prisotna ideja, da bi 
lahko bili ti transporti na mejnem prehodu hitrejši, boljše organizi- 
rani, pa tudi bolj humani, če bi bil samo zanje usposobljen en sam 
specializiran mejni prehod, kar pa je v sedanji situaciji iluzorno, 
saj smo »dokaj revna država«. 

In tako se te vrste modrovanje »ko bi, če bi« tukaj tudi konča, 
stvari pa gredo svojo pot, kot pač vidimo, da gredo. 

Po izjavi nekaterih carinskih delavcev na škofijskem mejnem 
prehodu pa so za mukotrpno dolgo čakanje pred prehodom krivi 
(in to nemalo!) tudi zvezni obmejni veterinarski inšpektorji, ki se 
prepozno pojavljajo na pregled živine. Na zadnjem skupnem 
sestanku vseh udeležencev v teh transportih, je bilo sklenjeno 
(dogovorjeno), da mora obmejni veterinarski inšpektor opraviti 
preglede živine do 8., najkasneje do 9. ure, ne pa, da ga čakajo 
tudi tja do 12. ure. 

Kar zadeva dolgotrajno čakanje italijanskih kamionov naloženih 
z govedom (ki ga, med ostalim, obravnava v svojem prispevku 
naša članica R. Jakominova), ki so ponavadi parkirani vzdolž 
kamionske ceste ob novem sodnijskem poslopju, pa smo iz 
neuradnih virov izvedeli naslednje: 

Zasebnik Tripar Nevio iz Belvedurja št. 1 (pri Gračišču), lastnik 
zasebne exportne firme »BELVEDUR« sklepa pogodbe o odkupu 
govedi z Italijani v sodelovanju z zasebnikom Ljubom Skokom 
(izletniška 64, Koper tel. 34-696). 

Neopravičljivo dolgotrajno čakanje kamionov z govedom pa je 
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posledica zavlačevanja izdajanja dokumentacije s strani obalnegs 
vet. inšpektorja, ki opravlja veterinarske preglede za to zvrst 
živinskega transporta (šteje se kot maloobmejni promet). Vodji 
obalne veterinarske inšpekcije je recentno dipl. vet. Silvo Šik. 

Izhajajoč iz navedenega in iz dolga, predolga leta trajajoče 
agonije transportov z živo živino, 

predlagamo: 
da OK ZSM - Liberalna stranka Koper sproži delegatsko 

pobudo v OBČINSKI in prek svojega poslanca tudi v REPUBLIŠK' 
SKUPŠČINI, naj se Škofijski mejni prehod: 

1. usposobi za odvijanje živinskih transportov, do usposobitve 
pa naj se na tem mejnem prehodu ukinejo in preusmerijo nS 

sežanski mejni prehod; 
2. V kolikor usposobitev mejnega prehoda Škofije za živinsK® 

transporte iz kakršnihkoli razlogov ni mogoča, pa naj se ti trs 
športi ukinejo dokončno in nepreklicno. 

Upoštevajoč dejstvo, da je problematika zelo pomembna (9le' 
dano iz vseh vidikov) in nadvse pereča, prosimo, da se je lotite 
brez nadaljnjega odlašanja. 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do pobude skupine delegatov 
v Družbenopolitičnem zboru in Zbora občin 
Skupščine Republike Slovenije za primerno 
ureditev prevoza žive klavne živine čez državi 
meje ^ 

Delegati imajo prav, ko trdijo, da transporti živali včasih Pr®. 
dolgo čakajo na prehod čez državno mejo. Vzrok za to so najv' 
krat špediterji in izvozniki, ker ne poskrbijo pravočasno 
ustrezno dokumentacijo in se ta problematika začne urejati s 
na meji, živali pa morajo čakati na mejnem prehodu. 

Špediterji tudi ne načrtujejo transportov živali skladno z ur . 
nimi urami carinske službe in veterinarske inšpekcije, zato V 
spejo transporti na mejo ob nepravem času. [ ef\ 

Prav tako je res, da mejni prehod Škofije ni ustrezno opre"1^; 
za nemoten prehod živine čez mejo. Po naših ugotovitvah 
mejna prehoda v Sežani in Novi Gorici ne ustrezata, čepf3'e 
razmere na teh dveh prehodih nekoliko boljše. Na neusti" j 
razmere pri izvozu živih živali smo že večkrat opozorili/ ^ 
sekretariat za kmetijstvo, vendar doslej še ni bilo nič storje" 
njihovo izboljšanje j pO 

Če bi zaprli mejni prehod Škofije, kot predlagajo delega ■ 
našem mnenju ne bi premostili težav, saj bi se povečal Prorn

o0ve' 
drugih prehodih, kjer bi se lahko čakanje živali na meji še P 
čalo. jjStV 

V zvezi z navedenim bo Republiški sekretariat za kme1 

gozdarstvo in prehrano sprejel naslednje ukrepe: nre^ 
1. Zveznemu sekretariatu za kmetijstvo smo ponovno P t 

gali, da se sporazumno z Republiko Italijo določi in u'rinenjlJ 

specializiran mejni prehod za živali. S tem bi po našem n1 

rešili sedanje nevzdržno stanje pri prehodu živali čez rnelf^jnS|<0 

2. Obmejno veterinarsko inšpekcijo oziroma SZK ter 0 njZir0'' 
veterinarske inšpekcijo smo opozorili, da mora tako orga po 
dežurno službo na prehodu, da zaradi veterinarske služb 
zastojev. ao'°v!ia 

3. Opozorili smo vse špediterje in izvoznike, da z^jVali,.! 
ustrezno dokumentacijo, ki je potrebna pri nakladanju {0\e 
ne bo prišlo zaradi nepopolne dokumentacije na meji do 

veter'"' 
;K» in mučenja živali. 

4. V okviru predvidenih sankcij in pristojnosti bo . 
inšpekcija predlagala kršitelje predpisov v kaznovanje. S||S 
Za obravnavo v Izvršnemu svetuje gradivo pripravil: P 
sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE 
REPUBLIKE SLOVENIJE DO POBUDE G. 
BORUTA ŠUKLJETA, DELEGATA 
DRUŽBENOPOLITIČENGA ZBORA SKUPSt'" 
REPUBLIKE SLOVENIJE, ZA PROMETNO A 

INTEGRACIJO IN POVEZAVO SLOVENSKE 
PROSTORA V EVROPSKA PROMETNA 
OMREŽJA _____ 

Delegat Družbenopolitičnega zbora Skupščine 
venije g. Borut Šuklje je za prometno integracijo >n y 



slovenskega prostora v evropska prometna omrežja predlagal 
naslednje: 

Slovenija v evropskem komunikacijskem prostoru nastopa kot 
prometna povezava z delom Srednje Evrope, mislim na Madžar- 
sko, in z Vzhodno Evropo; gre kajpada predvsem za blagovni 
transport. 

Zato socialisti sedaj v Skupščini obnavljamo svojo pobudo 
o prometni integraciji slovenskega prostora in ustrezni povezavi 
v evropska prometna omrežja / 

V luči sprememb v Srednji Evropi postaja prometna smer seve- 
rovzhod jugovzhod čedalje pomembnejša. 

Zato dajem pobudo: 
- za rekonstrukcijo železniške proge od madžarske meje in Pra- 
gerskega in 
~ za cestni križ od madžarske in avstrijske meje do Ljubljane, kjer 
bi se vključila v že začete projekte Ljubljana-Razdrto-Koper, 
Nova Gorica; in Karavanški predor Ljubljana. 

Izvršni svet Republike Slovenije naj v skladu s tem naroči 
ustrezne študije, izdela prognozo prometa, stopi v stik z madžar- 
skimi oblastmi in mednarodnimi finančnimi organizacijami, 
skratka naredi vse potrebno za čimprejšnjo realizacijo projekta, ki 
'e vitalnega pomena za Republiko Slovenijo. 
STALIŠČE: 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije se strinja z mnenjem 
delegata, da so družbenogospodarske spremembe v Srednji in 
Vhodni Evropi ustvarile razmere za hitrejši razvoj vseh oblik s°delovanja med državami srednjeevropskega prostora in da se 
Moramo tem pogojem čim bolj in čim hitreje prilagoditi tudi v naši 
rPeubliki, zlasti z razvojem svoje prometne infrastrukture. 

Kot odziv na omenjene spremembe je bilo že v preteklem letu 
^'Postavljeno tako imenovano četverno sodelovanje med Italijo, 
Ostrijo, Madžarsko in Jugoslavijo, s ciljem da se uskladijo skupni 
'n'eresi v spremenjenih razmerah nadaljnjega razvijanja gospo- 
darskih in drugih odnosov. Tem državam se je letos formalno 
Pridružila še Češka in slovaška federacija, njihovo sodelovanje pa 16 znano pod imenom PENTAGONALE. 

tno od najpomembnejših področij usklajevanja razvojnih inte- 
?Sov je ravno promet. Ta naloga je bila poverjena posebni delovni uPini, ki je uskladila interese posameznih držav ob upoštevanju 
®n<ralno evropskega prometnega sistema ter razumevnaju 

. ^stoječega stanja v različnih tehničnih razmerah v prometni 
. rastrukturi posameznih držav. Med drugim so bile predložene 

j avne kopenske prometne smeri, med katerimi je za Jugoslavijo, 
®ti pa tuc|j za sivoenijo, pomembna železniška in cestna pove- 
lj v smeri Trst-Ljubljana-Budimpešta. 

ne Republiko Slovenijo, ki ima s sosednjimi državami po več 
ias°Sredn'^ železniških povezav in le z Madžarsko v povojnem k ^ Hi URtroTno 7olo7ni£nn\/P7aup ^nh^tnip^i ?filfi7ni&ki nre- hoir n' ustre*ne železniške povezave (obstoječi železniški pre- 
ste preko Hodoša in Redisca so bili po letu 1945 ukinjeni), je ■ 111 okviru pomembna železniška povezava v smeri Trst Koper- ^1 . 
trJ.Vkljana-Pragersko-Ormož/Murska Sobota Martinje (Szen- 9p'hard) / Kotoriba. 
pre®rPsektivni razvoj tranzitnega prometa Madžarske s Slovenijo, 

SerT> 2 Luk0 K°Per in nadalje z Italijo, narekuje ponovno ria °Sredn° železniško povezavo Slovenije z Madžarsko V ta 
iig .®n ie bila v sodelovanju s strokovnjaki madžarskih železnic 
ain6 ana Posebna študija, ki iz tehničnega in transportno komerci- 
0r^®a vidika dokazuje potrebo po novi železniški povezavi od 
pQsta Preko Murske Sobote Martinja (skupna obmejna H1 t:r\u mursKt: c 
*UPar|

a> do Szentgotharda 

bo kakovost transportnih storitev predvsem med 
i^Lko' češko in Slovaško, Poljsko in SZ ter severnojadran- 

✓ 
& 
/ 

A 

Sombateja (glavno mesto Železne 

Učin
t?nov'iena železniška povezava bo imela velik pomen in 

- ■ *e. kot so: 

nirv»aioLIkarni in ltalii° 'več ,ranzitnih poti, posebno za dežele, ki as,nega izhoda na morje; večje transportne hitrosti; večja 
- prifj 

0st); 
^'h stii? dodatne transprotne tovore tudi zaradi vse močnej- v S^; 

0v med EGS in SEV in liberalizacije gospodarskega razvoja 

utinkr?a pasivna območja se bodo hitreje razvijala; QlaVn°
Vl,eiše bo povezovanje v skupnosti Alpe-Jadran. 

k.dolžin l2tl°diSča in ugotovitve iz študije so: ažar_? n°ve proge na območju Slovenije je 19 km, na območju 
>ra tetin6* pa 13 4 km' 
lh Mubli e Parametre nove proge so se dogovorili predstavniki r,a'viž|a h ?a ln madžarskih železnic ter usklajeni s UIC predpisi 

'lev 2n ,, °st 12 km/h, največji nagib proge 10%, osna obreme- 20 tj" _ PredviHQ 
•Predv|riBna 'e dizel vleka, avi'ira n obse9 dela je 3 4 mio ton tovora letno, ki v prevozu a novo progo, 

ivalec 

- predračunska vrednost za grandjo proge na območju Slovenije 
znaša 40 mio USD, 

- projekt je z narodnogospodarskega vidika rentabilen (ISD je 
24%) in rezultat povečanja tranzitnega prometa, predvsem 
luškega (hitra ekspanzija Luke Koper) ter s tem v zvezi povečanja 
deviznega priliva vseh nosilcev v transportni verigi. 

Za gradnjo nove železniške proge je izdelana vsa projektna 
dokumentacija za potek proge na območju Republike Slovenije, 
in sicer od Murske Sobote do Martinja (skupna obmejna postaja). 

Železniško gospodarstvo Ljubljana načrtuje gradnjo te proge 
v obdobju od leta 1993 do 1995, kar je tudi v skladu s sprejetimi 
družbenimi plani Republike Slovenije. V konstrukciji financiranja 
so lastna srestva udeležena 40% oziroma s 16 mio USD ter tuja 
finančna posojila s 60% oziroma s 24 mio USD. 

Ob navedenem pa je treba poudariti, da so slovenske železnice 
v doslej najtežjem gospodarskem položaju, saj je ŽG Ljubljana 
poslovno leto 1989 končalo z izgubo 412 mio din. z dodatnimi 347 
mio din v prvi polovici tega leta pa je skupna nepokrita izguba do 
dne 30. 6.1990 znašala 759 mio din. Da bi ŽG Ljubljana zagotovilo 
vsaj minimalno likvidnost poslovanja. |e bilo primerno najemati 
premostitvena posojila, hkrati pa tudi podaljševati roke plačil 
oziroma odlagati poravnavo vrsto obveznosti. Likvidnostne težave 
se mesečno ponavljajo, zaostrujejo pa jih tudi neporavnane terja- 
tve do uporabnikov njenih storitev. V posledici navedenih težav so 
naložbe praktično ustavljene, okrnjena pa sta tudi vzdrževanje 
vozil in infrastrukturnih objektov in zmanjšana nabava rezervnih 
del, zaradi česar je ogrožena urejenost, predvsem pa varnost 
železniškega prometa. 

Dogovorjeni razvojni plani ŽG Ljubljana se že v prejšnjih sred- 
njeročnih obdobjih niso uresničevali (1976-1980: 70%, 
1981-1985: 60%), plan investicij v obdobju 1986-1989 pa je bil 
uresničen le 31%. Vlaganja so pod potrebno ravnijo enostavne 
reprodukcije osnovnih sredstev, njihova iztrošenost znaša že več 
kot 70%. Ob izpadu lastnih naložbenih sredstev zaradi nepokriva- 
nja stroškov enostavne reprodukcije je onemogočeno tudi koriš- 
čenje tujih posojil (40.0 mio USD VII. posojila Mednarodne banke 
za obnovo in razvoj) zaradi nezagotovljenih dinarskih sredstev. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije poudarja, da je na 
svoji seji dne 21. 6 1990 sprejel vrsto konkretnih ukrepov za 
razrešitev težkega gospodarskega položaja ŽG Ljubljana v letu 
1990 Med drugim je ugotovil, da je treba ob reševanju gospodar- 
skega položaja za I. 1990 oblikovati trdne ter vnaprej znane 
temelje za poslovanje ŽG Ljubljana, vzpostaviti čim bolj smotrno 
organiziranost ter s tem vzpostaviti na dolgoročnih osnovah raz- 
mere za povečanje poslovne učinkovitosti sistema železniškega 
gospodarstva. Prav tako je sklenil, da je treba oblikovati medre- 
sorsko skupino strokovnjakov, ki bo v skladu s svojimi zadolži- 
tvami tudi oblikovala takšen model financiranja, vzdrževanja, 
modernizacije in gradnje železniške infrastrukture, ki bo zagotovil 
nemoteno delovanje in takšen razvoj železnice, ki ji pripada glede 
na njene znane narodnogospodarske primerjalne, energetske, 
ekonomske, ekološke in druge prednosti objektivno. 

Dosledna uresničitev sprejetih sklepov in načel prometne poli- 
tike republike so seveda prvi pogoj, da bi že v naslednjem plan- 
skem obdobju dosegli hitrejši razvoj energetsko in zlasti ekološko 
varčnejše železnice, s tem pa tudi dosegel uresničitev tega za 
Republiko Slovenijo nedvomno pomembnega projekta. 

Na madžarski strani od Martinja do Szentgotharda bo treba 
zgraditi 13,4 km nove proge za povezavo z obstoječo progo 
Szentgothard-Celidomalk Gyora. Iz Cellidomalka gre potem 
obstoječa proga proti Budimpešti, iz Gyora pa proti Bratislavi, 
Pragi in Varšavi. 

Problem petstranskega sodelovanja pa je v tem, da ta nova 
proga nima pravega pomena za povezavo severne Italije z Budim- 
pešto. Madžari imajo namreč v projektu, ki ga že izvajajo, polaga- 
nje drugega tira in elektrifikacijo proge Budimpešta Dombovar- 
-Gy6kenyes. Italijansko prometno ministrstvo načelno podpira 
železniško povezavo Trst-Ljubljana-Pragersko Ormož-Kotori- 
ba Marakeresztur -Gy6kenyes Budimpešta, hkrati pa vztraja pri 
posodabljanju progovnega odseka Ormož - Kotoriba, skupne dol- 
žine 52 km, od tega 11 km na slovenski in 41 km na hrvatski strani. 
Doseči skušamo, da se uvrsti v skupni program prioritetni predlog 
nove proge Murska Sobota Martinje-Szentgothard, vendar pa bi 
o tem morali upoštevati tudi predlog italijanske in madžarske 
strani, ki se nanaša na povezavo preko Kotoribe 

Zavedati se je treba, da bodo podporo petih udeleženk PENTA- 
GONALE in mednarodnih finančnih virov imeli tisti projekti, ki 
bodo medsebojno usklajeni 

Jugoslavija oziroma Slovenija je za cestno povezavo med Pad- 
sko in Panonsko nižino predlagala določeno smer Torino Trst- 

Ljubljana Budimpešta ter da se poleg že določenih gradenj 
sodobnejših cest od italijansko-jugoslovanske državne meje do 
Razdrtega in od Ljubljane do Celja v nadaljevanju od Slovenske 
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Bistrice skozi Ormož do meje s Hrvatsko zgradi nova dvopasovna 
cesta za povezavo proti Madžarski. Ta cesta naj bi bila široka 11 
m in dolga 41 km, trasirana in grajena pa tako, da bo k njej moč 
dograditi tretji in četrti prometni pas, ko bodo to zahtevale pro- 
metne razmere. Predračunska vrednost te investicije je ocenjena 
na 90,2 mio $. S to cesto naj bi torej nadomestili sedanjo cestno 
povezavo med Slovensko Bistrico in Ormožem, ki ima neugoden 
horizontalni potek, velike podložne sklone ter je ozka (6 do 7 m) irv 
vodi skozi veliko naselij, kar vse zmanjšuje potovalno hitrost in 
varnost prometa, v strukturi katerega je že sedaj visok delež 
tranzitnega tovornega prometa 

Za del cestne povezave od Ljubljane do Celja in od Maribora 
proti Šentilju je že znano, da Republiška uprava za ceste za 
prihodnje srednjeročno obdobje predlaga gradnjo AC od Arje vasi 
do Ločice v dolžini 19 km, od Trojan do Blagovice v dolžini 6 km, 
rekonstrukcijo magistralne ceste med Ljubljano in Domžalami 
v štiripasovnico v dolžini 7 km in avtocestno povezavo mednarod- 
nega mejnega prehoda Šentilj, katerega II. faza je v gradnji, s hitro 
cesto v Mariboru v dolžini 10 km. S predlaganimi novogradnjami 
in rekonstrukcijami bo bistveno izboljšana pretočnost in varnost 
prometa z avstrijske in madžarske smeri proti osrednji Sloveniji. 

Po uskladitvi glavnih prometnih poti meddržavnega povezova- 
nja bo delo nadaljevano v tehničih skupinah strokovnjakov, ki se 
oblikujejo za vsak posamezen projekt. Naloga teh skupin je, da 
predlagajo najugodnejši način financiranja gradnje posameznega 
infrastrukturnega objekta, vključno s proučitvijo možnosti in inte- 
resa za njihovo gradnjo po podjetniških kriterijih in z vključeva- 
njem mednarodnih finančnih institucij. Delo na projektih sodob- 
nejših cestnih povezav med severovzhodno in jugovzhodno Slo- 
venijo ter neposredne železniške povezave Slovenije z Madžarsko 
je torej že zastavljeno na način, kot je predlagan v delegatski 
pobudi. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil: Republiški 
sekretariat za promet in zveze 

ODGOVOR 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE REPUBLIKE 
SLOVENIJE NA POBUDO MIHAELE LOGAR, 
DELEGATKE V DRUŽBENOPOLITIČNEM ZBORU 
SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE, 
O ODPUŠČANJU POLKMETOV  

Gospa Mihaela Logar, delegatka v Družbenopolitičnem zboru 
Skupščina Republike Slovenije, je v imenu Slovenske kmečke 
zveze protestirala proti primerom odpuščanja polkmetov, ki so se 
ali sami alt pa njihovi otroci znašli na vrhu list odpuščenih delav- 
cev v delovnih organizacijah. Tak način reševanja problematike 
presežnih delavcev ocenjuje kot neustrezen ter predlaga, naj 
dobri delavci ostanejo, odpuščajo pa naj se najprej slabi, ne glede 
na to ali so kmetje ali niso 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je delegatsko 
pobudo proučil in meni sledeče: 

Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90), ki 
v posebnem poglavju ureja, pravice delavcev, katerih delo 
postane v organiazciji oziroma pri delodajalcu nepotrebno, torej 
pravice takoimenovanih presežnih delavcev, med drugim v 32. 
členu določa tudi kriterije, ki jih je potrebno upoštevati pri določi- 
tvi delavcev, ki so presežek. Pri tem so kot kriteriji izrecno nave- 
deni: strokovna izobrazba delavcev oziroma njihova usposoblje- 
nost za delo, znanja in zmožnosti, ki jih delavec potrebuje za svoje 
delo, delovne izkušnje, delovna uspešnost, delovna doba, zdrav- 
stveno stanje ter socialno stanje delavca. Ob tem zakon prime- 
roma navaja, kaj je treba razumeti s socialnim stanjem (število 
družinskih članov, zaposlenost družinskih članov, opravljanje 
obrtne dejavnosti kot postranski poklic, opravljanje kmetijske 
dejavnosti, družbeništvo v zasebnih in mešanih podjetjih, ipd.) 

Iz načina naštevanja v zakonu sledi, da zakon ni naštel vseh 
kriterijev, in da je možno upoštevati tudi druge, vsekakor pa mora 
delodajalec pri ugotavljanju presežkov obvezno upoštevati vse, ki 
jih zakon našteva. 

Podrobnejša ureditev kriterijev in določitev meril za njihovo 
vrednotenje, pa je prepuščena kolektivnim pogodbam oziroma 
splošnim aktom. Kriterije je mogoče in primerno ovrednotiti pozi- 
tivno in negativno, pri čemer je potrebno zagotoviti najpravič- 
nejšo izbiro med delavci, ki enako izpolnjujejo zahtevane pogoje 
za opravljanje dele (strokovno izobrazbo, znanje, zmožnosti). 

Splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo šteje kot temeljni 
kriterij za ohranitev zaposlitve delovno uspešnost. V primeru 
enake delovne uspešnosti se kot prvi korekcijski kriterij upošteva 
strokovna izobrazba oziroma usposobljenost za delo. Kot drugi 
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kriterij se upoštevajo delovne izkušnje, kot tretji delovna doba. 
Kot četrti Kriterij se upošteva zdravstveno stanje delavca in sicer 
tako, da imajo prednost pri ohranitvi zaposlitve delavci s slabšim 
zdravstvenim stanjem oziroma delavci, ki so zboleli za poklicno 
boleznijo, med temi pa delavci, ki so zboleli za poklicno boleznijo, 
med temi pa delavci, ki so utrpeli poškodbe pri delu v organizaciji 
oziroma pri delodajalcu. Socialno stanje se šteje za peti kriterij; 
upošteva se, če imajo delavci iste kategorije enako delovno 
uspešnost, strokovno izobrazob, izkušnje, delovno dobo in zdrav- 
stveno stanje Prednost pri ohranitvi zaposlitve imajo delavci 
s slabšim socialnim stanjem, pri ugotavljanju socialnega stanja pa 
se upošteva predvsem dohodek na družinskega člana, število 
nepreskrbljenih otrok, zaposlenost družinskih članov, opravljanje 
obrtne dejavnosti kot postranskega poklica, opravljanje kmetijske 
dejavnosti, lastništvo oziroma solastništvo zasebnih in mešanih 
podjetij. 

Polkmetje, lastniki kmetijskih zemljišč oziroma njihovi otroci 
lahko torej postanejo presežki le v primeru, da izpolnjujejo vsi 
delavci enake pogoje za ohranitev zaposlenosti, njihovo socialno 
stanje pa je ugodnejše oziroma si iz naslova kmetijske dejavnosti 
lažje zagotovijo socialno varnost. Pri tem je treba poudariti, da so 
pravice, ki jih zakon daje delavcem katerih delo postane v organi- 
zaciji nepotrebno (prekvalifikacija, dokvalifikacija, nadomestil" 
osebnega dohodka, dokup delovne dobe, odpravnina), enake. 

Izvršni svet, ugotavlja, da je veljavna pravna ureditev ustrezna ^ 
je v bistvu takšna kot jo predlaga delegatka v svoji pobudi. Ob te(" 
pa je sevfeda možno, da prihaja do primerov, na katere opozarja 
ga. Logarjeva, ter da ti primeri izhajajo iz posameznih splošn|f] 
aktov, ki so v nasprotju z veljavno pravno ureditvijo. V takšni^ 
primerih pa je potrebno presojati skladnost in zakonitost tetl 

aktov z obstoječo zakonodajo. 

★ ★ ★ 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Republik"' 
sekretariat za delo. 

Ivan Tomše, delegat Družbenopolitičnega zbora Skupil 
Republike Slovenije je dal naslednjo pobudo: 

V drugi številki (april 1990) INFORMATIVNEGA BILTENA, kil" 
ied<' letos izšel v založbi družbenega Sveta republiške uprave za . 

sko varnost Rep. Slovenije, lahko najdemo primerjave cen p"" 
Ijene električne energije v različnih elektrarnah: „g) 
Tip elektrarne Cena 1 kW (cene iz 1. polletja 
1. Termoelektrarna: 
Šoštanj 
Trbovlje 
2. Jedrska elektrarna Krško: 
3. Plinska elektrarna Brestanica 

V zvezi z objavljenimi podatki prosim za naslednja pojasni1 

1 Ali so v kalkulacijo cene električne energije, ki jo Pr0'zva!Lj) 
Krško zajeti vsi stroški, ki bremenijo podjetja, ki morajo PoS 

na principih tržnega gospodarstva aH je JE Krško v proračuns 
odnosu do Elektrogospodarstva Slovenije? . ^ 

Predvsem me zanima v kolikšni meri so v kalkulacijo 
cene zajeti naslednji stroški: 

- projektiranje in izgradnja JEK (vključno s ceno odloga P' 
tujih kreditov), 

- vsi obratovalni stroški (vključno s številnimi dodatnim' 
jami in posegi: dodatni objektom skladišča itd.), jiC 

- izgradnja trajnega odlagališča nizko in srednje aktivnih 
aktivnih odpadkov ter vzdrževanje odlagališča, 

- izgradnja in zapiranje rudnika urana Žirovski vrh, .(fr/ 
- projekti in izvedbe remontov (v obratovanju JEK je na P 0t>< 

predviden večji remont ob koncu stoletja, ki naj bi orn 

obratovanje do leta 2023). 

ODGOVOR c 

IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE REPUBLIK^ 
SLOVENIJE 
na pobudo Ivana Tomšeta, delegata |j|<0 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine Rep^0 

Slovenije, glede kalkulacije cene električni 
energije, pridobljene v Nuklearni elektrarn' 
Krško  

Na pobudo daje Izvršni svet Skupščine Republike 
naslednji 

* 
i * '8f 

V 
i v "ifl 

& 

S 
v" ?ii 

'®r 
v'6" 
ifc 

S 



ODGOVOR: 
Dejanska višina in struktura stroškov za proizvodnjo električne 

Energije v Nuklearni elektrarni Krško v prvi polovici leta 1989 
(samo slovenski del) je naslednja: 

vmiodin strukt. 
delež v % 

Jedrsko gorivo 
Amortizacija 
Str. invest. vdr. 
Ost. mat. str. 
Obr. za inv. kred. 
Obr. za kred. za obrat, namen 
Zavaroval, prom. 
BOD in sk. por. 
Dav. in pris. iz dohodka 
Predp. obv. iz AK. 
-del za RS 
- del za nerazv. 

^ SKUPAJ 

PoSIZVODNJA v GWh 

^OlZVOD. CENA v din/kWh 
Pr®računano po povpr. sred. tečaju DEM 

IV 
V 
V|. 
Vil. 
Viii 
IX. 
x. 

86.998 
39.880 
42.186 
20.227 
56.162 
48.497 
11.871 
17.532 
23.006 

1.295 
1.849 

349.503 

24,9 
11,4 
12,1 
5,8 

16,1 
13.8 
3,4 
5,0 
6,6 

0,4 
0,5 

100,0 
1.298,2 

269,22 oz. 5,37 pf/kWh, 
za 1. poli. 89. 

kratka obrazložitev proizvodne cene za 1. poli. 1989 
t>sn Jedrsko gorivo - Strošek jedrskega goriva se ugotavlja na 
rani°i'i kalkulac'ie zadnje nabave gorivnih elementov po modifici- os' UFO metodi, sugerirani s strani revizije Centrale SDK. Na 
°b ^V' ka'kulac'ie se izračuna cena obogatenega urana na kg in Seznani povzprečni porabi obogatenega urana na GWh in 
Šunar proizveclen'h GWh v posameznem obdobju je možno izra- 
iedrs!' stroške za gorivo na enoto proizvodnje Ker je strošek 
stevii 9a 9°riva na KWh za posamezno obdobje odvisen od 
19qq a P'roizvedenih KWh v obdobju, iz podatkov za 1. polletje 

H '*naja, da je v strukturi cene predstavljal 24,8%. 
afn0irrn°r'i2ac''a ~ 'e v 0Pazovanem obdobju obračunala 

Del ac'i° s Pomočjo zakonsko predpisanih koeficientov. I"6(liti?1
n?0r,'zac''e je služil za odplačilo zapadlih glavnic po tujih 

PlaCg n (3-118.527 USD), preostalo obračunano amortizacijo nad veijav 
lrni glavnicami pa je NEK združila v skladu s takrat še 

HcJ^S o temeljih plana ISEP za potrebe razširjene repro- 
\ ' kar pomeni, da so bila sredstva koriščena za druge 

'II. i.6 Pro9rame v elektroenergetskem sistemu. ■ St 
i,r°$ki ri°Ski inves,iciiskega vzdrževanja - V tej skupini so izkazani 

osta
niVeslici'ske9a vzdrževanja, ki se nanašajo na remont, in 

'V. q e storitve investicijskega vzdrževanja med letom. 
h'r°Skou ma,erialni in nematerialni stroški - V to skupino 
c • stro^ada'° Poraba raznih materialov za vzdrževanje, čišče- 
si°'2vOd ener9'je, rezervnih delov, drobnega inventarja, razne 
vH0vn

ne in neproizvodne storitve, študije, komunalne storitve, 
Menkt,,0 lz°t>raževanje itd. V opazovanem obdobju so ti stroški V. Q.uri cene predstavljali 5,8% 
aiete /

est' za investicijske kredite - to so obresti za kredite, 
°Po '29radni° NEK Pri PEFCO. CITICORP in EXIM bank. 

m 1987morarno' da so obresti, ki so zapadle v plačilo med 1. a So s 
1 4 1988, refinancirane tako kot glavnice, kar pomeni, 

JJo po Spremenile v novi kredit. 
t00/0 de^cr?20'*1 let'h se 'e odPlačil° obresti za tuje kredite v USD tGS) gibalo: 

Obresti v USD 
30.029.845 

\3 29.051.429 
]3 15.349.849 
'98S 

V|P(?6rn 1 

22.561.819 
18 964.362 
11.901.083 

„ 18.102.930 
nf|' °bresPolletiu 1989 le bilo plačanih 6.465.355,06 USD. 
o^ije v 'za kredite za obratne namene - Zaradi visoke stopnje 
0bra,ri6 nam so ')"e obresti za najemanje kreditov za 

Zaran"6 nominalno zelo visoke zaradi revalorizacijskih ^oig ie tudi McS'abe likvidnos,ne situacije v celotnem sistemu 
\ - e9a 1 morala najemati kredite za obratne namene, 

icah s l doDivala velik del plačil za električno energijo 
Vh0'slo rir^ater'rni 'e Plačevala račune dobaviteljev, to pa je 2avaror

aten s,rošek meničnih obresti V - a|ne premiie — NFK ima svdir r ■ner.-'ca Do. — premije - NEK ima svoje premoženje zavaro- 
"Oer|ih poaar°m' nuklearni riziki ter strojelomom. Plačilo po 
vstr,')ezapad 0 zavarovanju je razporejeno tako, da 2/3 
S s, ceriBV plae''° v prvem polletju, 1/3 pa v drugem, zato se 

r°Skov 23 prvo Polletje 1989 pojavlja relativno višji delež 

Se"a/ec 

VIII. Bruto osebni dohodki in skupna poraba - Brutto osebni 
dohodki in skupna poraba predstavljajo v strukturi cene obravna- 
vanega obdobja 5%. Pri izplačilih osebnih dohodkov je NEK 
spoštovala veljavni republiški družbeni dogovor in samoupravni 
sporazum, ki ureja to področje na nivoju EGS. 

IX. Davki in prispevki iz dohodka - V tej skupini so prikazani 
tako davki in prispevki, ki so neodvisni od velikosti dohodka, kot 
davki, odvisni od rezultatov poslovanja. V strukturi cene predstav- 
ljajo 6,6%. V tem sklopu je v skladu s takratno zakonodajo vklju- 
čeno tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča SO Krško. 
V prvem polletju 1989 je bilo za to namenjeno cca 1,6 mio USD. 

X. Predpisane obveznosti iz akumulacije 
- del za rezervni sklad je bil oblikovan v skladu z veljavno 

zakonodajo v višini 4% od dohodka, 
- del za nerazvite |e bil prav tako oblikovan kot obveznost 

združevanja v višini 2,8% amortizacije, zmanjšane za amortizacijo 
od infrastrukturnih objektov, ter 2,8% na ustvarjeni dohodek. 

Odgovor 
Na konkretna vprašanja iz drugega dela »pobude« dajemo 

naslednje odgovore: 
1. Cena električne energije na kilovatno uro je izražena v dinar- 

jih na kWh in vsebuje vse, zgoraj prikazane stroške obratovanja 
v navedenem obdobju. Tako NEK do Elektrogospodarstva Slove- 
nije ni v proračunskem odnosu, ampak ima z ostalimi oranizaci- 
jami elektrogospodarstva medsebojne ekonomske odnose ure- 
jene na podlagi samoupravnega sporazuma o medsebojnih raz- 
merjih pri ugotavljanju udeležbe v skupnem prihodku. Delež NEK 
v skupnem prihodku 1. polletja 1989 je znašal 19%, medtem ko je 
v istem obdobju znašal delež njegove proizvodnje v skupno proiz- 
vedeni električni energiji v Sloveniji 22%. 

- Prej prikazana proizvodna cena električne energije iz NEK ne 
vsebuje postavke za kritje stroškov odplačila glavnice tujih kredi- 
tov, najetih za izgradnjo NEK. Trenutno stanje dolga NEK znaša 
182,5 mio USD. Na drugi strani pa je potrebno opozoriti, da NEK 
tako kot drugi deli sistema elektrogospodarstva in premogovni- 
štva po SaS o temeljih plana ISEP za elektrogospodarstvo in 
premogovništvo SRS za obdobje 1986-1990 in kontinuiteti do leta 
1995 ima obveznost nepovratnega združevanja 95% obračunane 
amortizacije na nivoju sistema za v zgoraj citiranem SaS oprede- 
ljene namene za potrebe vseh članic. Odplačilo glavnice kreditov 
ob zapadlosti bo po naši oceni možno iz teh sredstev 
- Iz uvodnega dela odgovora je točno razvidno, kateri obrato- 

valni stroški in v kolikšni višini so zajeti v proizvodni ceni elek- 
trične energije iz NEK. 

- Stroški izgradnje trajnega odlagališča nizko - in srednjeradi- 
oaktivnih odpadkov niso vključeni v ceni, ravno tako ne vzdrževa- 
nje bodočega odlagališča. V stroških pa so vkalkulirani izdatki za 
pripravljalne študije in projekte 

- Izgradnja Rudnika urana Žirovski vrh (RUŽV) se je v prete- 
klem obdobju posredno financirala tudi s sredstvi NEK (s sredstvi 
že prej omenjene združene amortizacije na nivoju sistema EPS). 
Sicer pa je potrebno poudariti, da je RUŽV popolnoma samosto- 
jen objekt, neodvisen od NEK, in zato ni razloga; da bi v proizvod- 
nih stroških NEK bili zajeti stroški zapiranja RUŽV. 

- Stroški investicijskega vzdrževanja objektov in naprav NEK 
so vsebovani v ceni in prikazani v uvodnem delu odgovora pod 
točko III. Stroški večjega remonta, ki bi istočasno podaljšal živ- 
ljenjsko dobo NEK in ki je vezan na dokončno odločitev Republike 
Slovenije o obratovanju NEK, niso vsebovani v proizvodni ceni. 

- Stroški zapiranja in dekomisije elektrarne niso vključeni 
v proizvodni ceni. 

- Izrabljeno gorivo je skladiščeno v bazenu za izrabljeno 
gorivo, ki zadošča še za več kot 10 let. 

- Dokončne odločitve, kam z izrabljenim gorivom iz NEK, še ni. 
V svetu je poznanih več možnosti za izrabo goriva. Ena je prede- 
lava izrabljenega goriva s pridobivanjem izotopov urana in pluto- 
nija, ki služijo ponovni Uporabi kot gorivo v reaktorjih. Stranski 
produkti predelave so visokoradioaktivni odpadki. Naslednja mož- 
nost je kondicioniranje izrabljenih gorivnih elementov za trajno 
odlaganje visokoradioaktivnih odpadkov, pri tem za vedno izgu- 
bimo energente, ki bi jih s predelavo lahko še uporabili v sedanjih 
ali bodočih reaktorjih. Obstoji tudi možnost za začasno skladišče- 
nje za daljšo dobo (npr. 50 let) v kontroliranih skladiščih zunaj 
bazena za izrabljeno gorivo (npr. Švedska, ZDA), dokler se ne 
doseže dokončna odločitev, medtem pa sproščanje toplote iz 
iztrošenega goriva in njegova aktivnost upadata. Odločitev 
o izbranem postopku bo odvisna od razvojnih vplivov in spoznanj 
v svetu ter bo potrebna kmalu in to ne glede na nadaljnjo usodo 
NEK, vezana pa je tudi na delovanje ostalih proizvajalcev radioak- 
tivnih odpadkov, to sta oba raziskovalna reaktorja in drugi proiz- 
vajalci v medicini, industriji in raziskovalnih ustanovah po vsej 
Jugoslaviji. 
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- Plačilo ekološke škode za prebivalstvo, ki živi na manj vred- 
nem in ogroženem prostoru, je začasno urejeno tako, da se del 
stroškov za nedoločljivi škodljivi del obratovanja NEK poravnava 
s plačilom nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki znaša 
okrog 3 mio USD na leto. 

Izdelana je študija, ki bo omogočala dokončno odločitev glede 
višine in načina poravnave škodljivega vpliva. 

2 Stroški, ki jih proizvodna cena električne energije iz NEK ne 
vsebuje, so bili že specificirani v točki 1. 

S podrobnimi analizami stroškov zapiranja in dekomisije elek- 
trarne, analizami stroškov trajnega odlagališča jedrskega goriva 
ter stroški izgradnje in obratovanja trajnega odlagališča nizkega 
in srednjega radioaktivnega odpada na razpolagamo. 

Po podatkih elektroenergetskih sistemov ZDA in držav zahodne 
Evrope so stroški izgradnje in obratovanja trajnega odlagališča 
nizkega in srednjeradioaktivnega odpada zastopani v ceni proiz- 
vedene kWh iz nuklearnih elektrarn s cca 10% in to od pričetka 
obratovanja do izteka planiranega obratovanja obdobja posa- 
mezne NE. 

Glede na to, da NEK obratuje že več kot devet let in v svoji ceni 
ni imela do sedaj določenega in priznanega dela za trajno odlaga- 
nje nizkega in srednjega FAO, bi od 1. 1. 1990 pa do njene 
planirane (projektirane) obratovalne dobe cena kwh po enoti iz 
tega naslova morala biti višja za 13%. 

Končna odločitev glede načina zagotavljanja sredstev za zaprtje 
in dekomisijo NEK še ni bila sprejeta. 

3 Tako hrvatski kot slovenski elektroenergetski sistem plačujta 
dobavljeno električno energijo NEK-u tudi z enim mesecem in pol 
zakasnitve 

Vzrok za to je kritična likvidnostna situacija v gospodarstvih 
obeh republik, saj se z neplačevanjem električne energije elektro- 
gospodarstvu le-ta odraža tudi na NEK. 

Po stanju na dan 22. 08. 1990 hrvatsko elektrogospodarstvo 
dolguje NEK-u 66 mio din, slovensko elektrogospodarstvo pa 57 
mio din. Gre za obveznosti, ki so sicer zapadle v plačilo 15. 08. 
1990 

Za obravnavo v Izvršnem svetu |e gradivo pripravil Republiški 
sekretariat za energetiko. 

Janez Kopač in Zoran Thaler, delegata Družbenopolitičnega 
zbora skupščine Republike Slovenije sta dala naslednjo pobudo: 

Skupščina Republike Slovenije se je korenitih reform lotila 
s sprejemom predloga za začetek postopka za sprejem ustave 
Republike Slovenije, s sprejetjem Deklaracije o urejanju razmerij, 
ki imajo splošen pomen za Republiko Slovenijo z dne 7. 3. 1990 in 
z Deklaracijo o suverenosti Republike Slovenije z dne 2. 7. t. I. Ob 
novi ustavi in deklaracijskih izjavah politične volje pa nam manjka 
še tretji temelj za postavitev nove države - predlog konfederalne 
pogodbe s preostalim(i) delom sedanje federacije. 

Zato predlagava, da izvršni svet v najkrajšem možnem času, 
vsekakor pa do naslednjega zasedanja skupščine, pripravi osnu- 
tek JUGOSLOVANSKE SKUPNE LISTINE, ki naj ga vodstvo skupš- 
čine tudi uvrsti na dnevni red. 

Predlagava zasnovo Jugoslovanske skupne listine, katere izho- 
dišča bi bila načela in rešitve, ki imajo zgled v zahodnoevropskih 
integracijskih procesih: 

1. članice Jugoslovanske skupnosti (JS) so samostojne 
države, ki po svoji prosti volji usklajujejo in uresničujejo svoje 
interese na ravni skupnosti: 

2. edini način financiranja institucij v skupnosti je kotizacija. 
JS nima izvirnih prihodkov. Možne so manjše izjeme, npr. 
pobiranje enotnih transportnih dajatev od prevoznikov iz dr- 
žav nečlanic JS; 

3. JS je carinska unija z usklajeno, ne nujno povsem enotno 
carinsko politiko do tretjih držav. Carinske dajatve pobira 
država članica JS, v kateri ima uvoznik svoj sedež; 

4. JS ima skupni trg na katerem je pretok kapitala, blaga, 
storitev in ljudi prost; 

5. države članice JS samostojno postavljajo sistem in vodijo 
politiko neposrednih davkov, samostojno določajo stopnjo 
prometnega davka in akcij ter do leta 1995 vse uvedejo davek 
na dodano vrednost, pri katerem stopnje usklajujejo, vendar 
ne nujno poenotijo; 

6. države članice JS vzpostavljajo monetarno unijo, ki temelji 
na omejeno fleksibilnih tečajih lastnih valut držav članic, 
v krajšem prehodnem obdobju pa guvernerji Narodnih bank 
držav članic vodijo enotno denarno politiko na podlagi so- 
glasja; 

7. države članice vodijo samostojno obrambo oziroma 
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mirovno politiko na podlagi lastnih obrambnih sil in manjših 
skupnih kontingentov ter usklajujejo to politiko v okviru jugo- 
slovanskega pakta; 

8. vse države članice JS prevzamejo zahodno-evropske stati- 
stične standarde; 

9. izvršni organ JS je komisija JS v kateri sodelujejo države 
članice s člani (komisarji) sorazmerno sredstvom, ki jih vpla- 
čujejo v proračun skupnosti. Komisija ima stalni sedež, ki 
v mestu skupnega parlamenta; 

10. parlament skupnosti ima posvetovalno vlogo in ga sestal 
Ijajo neposredno voljeni poslanci. Njihovo število iz posmeh 
ne države članice je sorazmerno vplačani kotizaciji v prora- 
čun skupnosti; 

11. Jugoslovanski svet je organ predsednikov vlad držav članic 
JS. Sestaja se dvakrat letno v državi, ki trenutno predseduje 
skupnosti. Članice se v predsednikovanju izmenjujejo na šes' 
mesecev po abecednem redu. Pri trenutno predsedujoči se 

ustanovi sekretariat; 
12. Jugoslovansko sodišče je pristojno za reševanje sporo* 

med državami članicami, v njem pa sodelujeta po dva sodnih 
iz vsake države članice; 

13. Ministrski svet je organ ministrov za zunanje zadeve drža 
članic, ki se vsaj štirikrat letno sestajajo v okviru jugoslovam 
skega političnega sodelovanja. Vsaka država članica sam0' 
stojno sklepa mednarodne pogodbe, ob pooblastilih držii 
članic pa tudi skupnost kot celota. Predstavništva v tujim D 

imele države same, lahko pa bi se dogovorile tudi za nekater 

skupne misije. e 
Predlagana zasnova je nadgradnja koncepta ZSMS liberain 

stranke o jugoslovanski gospodarski skupnosti 

STALIŠČE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE REPUBLIKE 
SLOVENIJE DO DELEGATSKE POBUDE JANE" 
KOPAČA IN ZORANA THALERJA ZA 
OBLIKOVANJE SKUPNE JUGOSLOVANSKE 
LISTINE   " 

■ bi S® V delegatski pobudi je vsebovana vrsta vprašanj, ki na| " nj 
uredila v »Jugoslovanski skupni listini«. Iz vsebine teh vpr

e,ajo 
izhaja, da gre za ureditev odnosov v konfederaciji, ki se ur J . 
s konfederalno pogodbo. Izvršni svet Skupščine Republike e 
nije je s tem v zvezi pripravil možne elemente konte"®.v0je 
pogodbe in jih poslal Skupščini Republike Slovenije To graa

oflUja 
predvsem strokovne narave in je pripravljeno tako, da P jjj, 
različne možnosti ureditve nujnih skupnih zadev v kon'®reracije 

od tesnejše do rahlejše povezanosti držav - članic konfede 
Pri tem izhaja iz temeljnih predpostavk, ki so značilne in nujijo 
vsako konfederacijo, zlasti iz dejstva, da lahko konfed ^i dnop'" - ustanovijo le suverene države kot samostojni mednaroi lVn<> tU' 
subjekti, kateri odnose v konfederaciji svobodno in enake'Peg0 
urejajo s konfederalno pogodbo, ki ima značaj ™dn?:°<o*e 

sporazuma. Ker so v tem gradivu predvidene vse kl)ucn eres' 
konfederalne pogodbe (ekonomski, obrambno-varnostni jev* 
in interesi v mednarodnih odnosih), so v njem zajete tudi ^ (0(fl 
ki jih kot skupne predlaga delegatska pobuda. Vendar P-jin^ 
gradivu ni vsebovana že konkretna določitev vsebine poS 5tr<r 
elementov konfederalne pogodbe, ker gradivo Pomen' vse»lP' 
kovno podlago za konfederalno pogodbo, odločitev o |afl|<o 
pogodbe, torej odločitev za takšno ali drugačno rešitev, P 
sprejme le Skupščina Republike Slovenije. 

★ ★ ★ 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil ReP 
sekretariat za zakonodajo. 

ut>i ll*"' 

Maria POZSONEC - delegatka Družbenopolitične^^ 
Skupščine Republike Slovenije je ob razpravi Pr ^je i* 
o spremembi zakona o proračunu Republike Slov 
1990 (ESA 89) dala naslednjo pobudo & 

»Kljub krčenju sredstev za usposabljanje 
kot ga predlaga zakon o spremembi zakona o , gnr . _ 
blike Slovenije za leto 1990. predlagam, da se za u J 1gg1-'J"^f 
skih zemljišč za leto 1990 kakor tudi za obdoDI ^gS($i/ll 
zagotovi obseg sredstev, ki bo omogočil realizaciI 
programov v lendavski občini 

poro' 



STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do pobude Marie Pozsonec, delegatke 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike 
Slovenije v zveži z zagotavljanjem sredstev in 
izvajanjem programa usposabljanja kmetijskih 
zemljišč 

Izvršni svet Republike Slovenije ne podpira pobude Marije Poz- 
sonec, delegatke Družbenopolitičnega zbora Skupščine Repu- 
blike Slovenije, naj se kljub krčenju sredstev za usposabljanje 
Kmetijskih zemljišč v letu 1990 in obdobju 1991-1995 zagotovi 
obseg sredstev, ki bo omogočil realizacijo zastavljenih programov v lendavski občini. 

Zaradi omejenih sredstev in moratorija nad izvajanjem novih 
^'dromelioracij - zlasti osuševanja, je bil program usposabljanja 
kmetijskih zemljišč zmanjšan in bistveno spremenjen. Bistveno se 
le zmanjšal obseg predvidenih hidromelioracij - zlasti osuševanja. 
Povečal pa obseg agromelioracij. 

Program usposabljanja kmetijskih zemljišč ni nikdar tememljil 
a kriterijih, da je potrebno zagotoviti sredstva in izvesti program 
določeni občini, temveč je dajal prednost tistim posegom, ki so 

načrtovani in projektirani v skladu s predpisi in so se dali 
oseči veliki učinki z minimalnimi vlaganji. Uresničevanje pro- 

« arna, usposabljanje kmetijskih zemljišč bo tudi v bodoče teme- 
^ 0 na teh kriterijih, prednost bodo imeli projekti, pri katerih se da 
v 2?|nianiSim' sredstvi doseči največje učinke in bodo pripravljeni 
urp 

z ve|iavnimi predpisi. Seveda pa se bo ta program lahko ^ sničeval le v skladu z razpoložljivimi sredstvi. 
obravnavo v Izvršnem svetu Je gradivo pripravil: Republiški 
r®tarlat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

let, proda, prikaže ali z javnim razstavljanjem ali kako drugače 
omogoči, da so ji dostopni spisi, slike, avdiovizualni in drugi 
predmeti pornografske vsebine, ali ji prikaže pornografsko pred- 
stavo (kaznivo dejanje prikazovanja pornografskega materiala). 

Tudi zakon o prekrških zoper javni red in mir (3 tč. 10. člena) 
določa kot prekršek, če nekdo na javnem kraju z govorom, pisa- 
njem ali na drug način izziva ali žali moralna čustva občanov. 

Veljavna davčna zakonodaja že sedaj omogoča, da se z davčno 
politiko vpliva na ceno proizvoda s pornografsko vsebino. Ta 
politika pa je bila doslej zelo širokogrudna in je bil »erotični« in 
podobni (tkim. šund) tisk večinoma oproščen plačila prometnega 
davka. Poglavitni razlog za oprostitev so bila zagotovila časo- 
pisno-založniških organizacij, da bodo sredstva, pridobljena 
s prodajo tega tiska, namensko uporabljena za pokrivanje izgub 
informativno-političnih dnevnikov. 

Glede na dejstvo, da takšne namere niso uresničene, vsaj evi- 
dentirane niso, Izvršni svet predlaga, da se sprejete odločitve 
o oprostitvi plačila prometnega davka revidirajo, oz. se zavzema 
za uveljavljanje rigoroznejših meril pri obravnavanju vlog za opro- 
stitve plačila prometnega davka za določene vrste publikacij. 

Vprašanja reklamiranja, načina prodaje (na primer obvezno 
embaliranje v plastificiranih ovitkih) in objavljanja pornograf- 
skega materiala oz. določitve starostne meje za ogled filmov, ki 
lahko škodujejo vzgoji otrok in mladine pa bi bilo potrebno 
obravnavati v okviru spreminjanja zakonov, ki urejajo področja, 
kjer se pornografski materiali (lahko) pojavljajo. Morebitne spre- 
membe teh zakonov z uvedbo strožjih določil in zagotovitev 
izvajanja ustreznih sankcij v nedopustnih primerih bi morale 
temeljiti na primerjalni analizi, kako je to urejeno v svetu in 
mnenju skupine strokovnjakov, javnih delavcev in predstavnikov 
ustreznih resorjev. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil: Republiški 
sekretariat za informiranje 

g. r . Hubert Požarnik, delegat v Družbenopolitičnem zboru 
VPščine Republike Slovenije je dal naslednjo pobudo 
Odlagam, da z (novim) zakonom: 

Dn, KrePko povečamo prometni davek na proizvodnjo in prodajo n°grafije, 
Prepovemo reklamiranje pornografije, 

voi^redimo prodajo pornografskega materiala tako. da bo na 
0v'ffc h " ^'osklh al' Posebnih trgovinah in v povsem nevtralnih 
rt)atp

PrcP°vemo objavljanje pornografije (sestavkov, slikovnega 
poseh'a'a^ v reviiah' ki sicer niso označene kot pornografske, ^ ono Se v tistih, po katerih sega v prvi vrsti mladina. 
si,0:-}°novno določimo starostno mejo za ogled filmov, ki sicer po n'so pornografski, a prikazujejo seks in nasilje v taki 

_ ■ *' ni primerna za določeno starost, v'soke kazni za kršilce tega zakona. 

času opažamo popolno razpuščenost proizvodnje, 
P'aita, 

an'e ,n Prodaje pornografije. Kričeče naslovnice, filmske 
e m slike iz filmov, sestavke v mladinskih glasilih in še bi 

aaoes nai,eval, najdemo na slehernem koraku Cesar takega ni 
Pri(gk 

n'kjer v civiliziranem svetu. In to iz dobrih razlogov. Zato uiemo, da se tudi pri nas nemudoma uredi to področje. 

&PV0R 

D n«fla sveta skupščine Republike Slovenije 
ružh Ud° c'r- Huberta Požarnika, delegata 

S|0Vg'^političnega zbora Skupščine Republike 
fek|a ni-'e za sPreiem zakona o proizvodnji, 

| branju in prodaji pornografije 
fcvet Skupščine Republike Slovenije v načelu podpira 

®ndar Pa °Predeljeni v delegatski pobudi dr. Huberta Požarnika, 
»0sebrien 0ceniuie. da pobude ni možno uresničiti s sprejemom 
D
r°daji p® rePubliškega zakona o proizvodnji, reklamiranju in 
/6drr,e, ,Jn°9rafije. Ta problematika je po svoji vsebini lahko 
„ rsivu kul?d',Ve v raz'"'n'h zakonih (npr. o založništvu, knjižni- 
ca^ Vrednot 

noume,niskih dejavnostih in o posredovanju kultur- 
2°na ipd j|avnem obveščanju, davčnih predpisov, kazenskega 

i >) je bj| renskega zakona SFRJ (Ur list SFRJ, št. 38/90, št. 
l^a'

er>je p0r
Spremenjen 252. člen (ki je inkriminiral izdelovanje in 

^ioali "°9ra'skih spisov) tako, da se kaznuje z denarno aP°rom do enega leta, kdor osebi, mlajši od štirinajst 

J"a/ec 

MNENJE O DELEGA TSKI POBUDI EMILA 
MILANA PINTARJA, DELEGATA 
V DRUŽBENOPOLITIČNEM ZBORU, KI JO JE 
PODAL OB OBRA VNA VI OSNUTKA ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O DEVIZNEM POSLOVANJU 

Ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o deviznem poslovanju na 4. seji družbenopolitičnega 
zbor dne 30 julija 1990 je delegat Emil Milna Pintar podal delegat- 
sko pobudo, v kateri zahteva od Izvršnega sveta Skupščine Repu- 
blike Slovenije, da -prouči vprašanje odpiranja deviznih računov 
za tuja in mešana podjetja v prostih carinskih conah, prouči 
možnosti, da se v conah prodano blago in opravljene storitve 
zaračunavajo v efektivni valuti tujim osebam in da se v zakonu 
o zunanjetrgovinskem poslovanju poenostavi transport». 

O tej pobudi Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije meni 
naslednje: 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije pobudo podpira. Na 
temelju razprave v vse treh zborih Skupščine Republike Slovenije 
na sejah dne 30. julija 1990 je Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije to in druge pobude že vključil v konkretne pripombe 
k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o deviz- 
nem poslovanju in k osnutku zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju. Le-te bo delega- 
cija Skupščine Republike Slovenije v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ, v skladu s pooblastilom Skupščine Republike 
Slovenije, uveljavljala v postopku usklajevanja osnutkov obeh 
aktov. 

★ ★ ★ 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Republiški 
sekretariat za mednarodno sodelovanje. 

IVAN TOMŠE, delegat v Družbenopolitičnem zboru Skupščine 
Republike Slovenije je dal naslednjo pobudo 

Ob obravnavi predloga, da se začne postopek za spremembo 
ustave Republike Slovenije je delegat podal naslednjo ustno dele- 
gatsko pobudo: 

»Zaradi vsega tega, kar se sedaj dogaja, je potrebno sprejeti 
sedaj pobudo, da Predsedstvo Slovenije čimprej skliče predsed- 
nike Svetov za ljudsko obrambo in da Sekretariat za ljudsko 
obrambo Slovenije čimprej skliče občinske sekretarje in da se na 
ta način dejansko sinhroniziramo in dogovorimo, kako bomo vse 
te akcije na področju narodne obrambe izpeljali.« 
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ODGOVOR IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
na delegatsko pobudo Ivana Tomšeta, delegata 
v Družbenopolitičnem zboru Skupščine 
Republike Slovenije v zvezi s spremembo ustave 
Republike Slovenije 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je posredoval 
naslednji odgovor 

Pobuda je utemeljena. Republiški sekretariat za ljudsko 

obrambo je že do sedaj aktivnosti na področju izvrševanja vojaške 
obveznosti, zlasti pa v zvezi s pošiljanjem nabornikov na služenje 
vojaškega roka izven ozemlja Republike Slovenije, sproti usklaje- 
val z občinami oziroma mestom Ljubljano. 

Tako so bila ta vprašanja že tema posveta s predstojniki občin- 
skih (mestnega) upravnih organov za ljudsko obrambo 9. in 10. 7. 
1990, 8. 8.1990 pa je bil organiziran delovni posvet s predstojniki 
in referenti za nabor v zvezi s stališči Skupščine Republike Slove- 
nije ter operativno izvedbo napotitve na služenje vojaškega roka 
v mesecu septembru. Prav tako je Republiški sekretariat za ljud- 
sko obrambo občine oziroma mesto Ljubljano sproti pisno obveš- 
čal o stališčih Skupščine Republike Slovenije o pošiljanju nabor- 
nikov na služenje vojaškega roka ter drugih aktivnostih na tem 
področju, vsakodnevno pa se usklajuje tudi operativni del napo- 
titve. 

Izvrševanje vojaške obveznosti v Republiki Sloveniji bo tudi 
tema posveta s predsedniki občinskih (mestne) skupščin in pred- 
sedniki izvršnih svetov teh skupščin, ki bo 14. in 15. 9. 1990. Na 
tem posvetu bodo še posebej obravnavana vprašanja v zvezi 
z izvajanjem stališč Skupščine Republiki Slovenije do pošiljanja 
nabornikov izven ozemlja Republike Slovenije, predvidenimi spre- 
membami Ustave Republike Slovenije, ki se nanašajo na izvrševa- 
nje vojaške obveznosti ter drugimi vprašanji s tega področja. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil: Republiški 
sekretariat za ljudsko obrambo 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE 
REPUBLIKE SLOVENIJE DO POBUDE BORISA 
GERLA, KLUB POSLANCEV ZELENIH 
SLOVENIJE DO POBUDE ZA ZAŠČITO PITNE 
VODE NA DRAVSKEM POLJU  

Boris Gerl je za Klub poslancev Zelenih Slovenije dal pobudo za 
zaščito pitne vode na Dravskem polju. 

V pobudi poslanec Boris Gerl ugotavlja, da je Dravsko polje 
največji rezervoar pitne vode v Sloveniji. Rezultati analiz, ki jih je 
opravil Zavod za zdravstveno varstvo Maribor so pokazali, da za 
lansko zastrupitev podtalnice na Dravskem polju ni bilo krivo 
kmetijstvo, kakor je bilo interpretirano, ampak v največji meri 
Kozoderčeva jama pri Račah, v katero je Pinus iz Rač odlagal 
svoje odpadke. 

Nadalje ugotavlja, da je v letu 1989 Skupščina Republike Slove- 
nije sprejela zakon o zagotavljanju sredstev za sanacijo onesnaže- 
nja Dravskega polja in izgradnjo vodovoda. Izgradnja vodovoda je 
bila v letu 1989 izvedena, medtem ko se na področju sanacije 
odlagališč odpadkov, ki so nevarni podtalnici, ni naredilo ničesar. 
Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije predlaga, da se 
opredeli do sledečih predlogov: 

1. da se takoj pristopi k sanaciji Kozoderčeve jame; 

2. pri nadzoru izvajanja sanacije in vsemi posegi na Dravskem 
polju morata obvezno sodelovati sanitarni in vodnogospodarski 
inšpektorat Republike Slovenije ter občin Ptuja in Maribora; 

3. na varstvenih pasovih ob črpališčih pitne vode v Skorbi in 
Lancovi vasi se mora takoj prenehati z intenzivnim kmetijstvom. 
Republika Slovenija pa mora zagotoviti oškodovanim nove kmetij- 
ske površine ali pa ustrezno rento; 

4. pri gradnji Pirinske magistrate zaščititi podtalnico s takim 
načinom gradnje, ki upošteva mednarodno priznane normative 
glede zaščite podtalnice, okolja ceste pred strupom in plini, vodo- 
tesno kanalizacijo lovilce možnih škodljivih izlivov in to v dolžini 

Miklavž-Podlehnik, pribl. 23 km; 
5. da se zakonom regulira vračanje odstankov pesticidov 

embalaže; 
6 obstoječa industrija na Dravksem polju mora sanirati s vol3 

odlagališča, nikakor pa jih povečevati, saj se dosedanja odlaQ° 
lišča občasno izcejajo in širijo. 

Republiški sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora 5 

strinja z ugotovitvijo, da so bila v lanskem letu izvedena vsa dela' 
sicer zgrajen je bil povezovalni vodovod kot del regionalne!^ 
vodovoda Dobrovci-Skorba ter dokončana izgradnja voda'og 
v Slovenski Bistrici. Izvršni svet Republike Slovenije je 28.12. 
sprejel Program identifikacije in sanacije onesnaževanja tal"L 
vode Dravskega polja s predlogom prioritetnih nalog, ki jf1 ' 
potrebno izvesti v prvi fazi in sicer: 

1. določitev virov in vzrokov onesnaženja na Dravskem p°'lu' 
2. sanacija Jame pri Križu in Kozoderčeve jame; 
3. ocena vplivov kmetijstva na onesnaženost Dravskega P0'' 1 

4. pregled gramoznic in odlagališč na Dravskem polju; 
5. sanacija gudronskega odlagališča Bohova; .(0(. 
6. predhodno delo za zaščito podtalnice do faze izdelave, P1 

nih naprav. ;e 
Nekatere od navedenih nalog so bile že izvedene. Izveden j 

bila sanacija Križne jame, napravljen je pregled onesnažen ._ 
vode na Dravskem polju, izdelan je pregled hidrotehničnih uf n 
tev in hidrotehničnih raziskav izvedenih v zadnjih 10 letih, 
je pregled sprejetih varnostnih pasov ob zajetjih na Dravs j 
polju za vse tri občine, s sprejetimi odloki so določeni vars 

režimi, v izdelavi je ocena zdravstvene ogroženosti prebivale® j2 
Dravskem polju (dokončano bo marca 1991). Za druge nal09 
progrartia so bili določeni roki in nosilci za njihovo izvedbo■ ^ 

Do navedenih predlogov poslanca g. Gorisa Gerla ima 
ški sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora 
stališča: . pn 

AD 1. Med prioritetne naloge spadata tudi sanacija g(jpf 
Križu in Kozoderčeve jame. Jama pri Križu je že sanirana '^tjv 
sanacije se je že dosedaj sofinanciralo iz sredstev, ki se za= 
Ijajo na podlagi zakona o zagotavljanju dela sredstev za 
oskrbo s pitno vodo na Dravskem polju v letih 1989 in 1 ®?_|uje'a 

Ad 2. Strinjamo se, da pri nadzoru sanacije obvezno sod® ^to 
sanitarni in vodnogospodarski inšpekciji, saj sta po zakonu 
pristojni in sta sodelovali tudi pri pripravi programa sanac' 

Ad 3. Med predvidenimi strokovnimi podlagami za 
ukrepov sanacije onesnaženja ter zaščite virov pitne vi°vZroKe 

Dravskem polju je predvidena tudi naloga, ki naj določi ^0ge 
onesnaženja podtalnice na Dravskem polju. Rezultati te ver# 
bodo tudi strokovne podlage za določitev režimov var .jjc 
pasov na celotnem Dravskem polju še zlasti pa v bližini 
pitne vode. Obdelana pa bodo tudi vprašanja ustrez 
škodnin. 

Ad 4. Strinjamo se, da je pri gradnji Pirinske magistra!®.^ upo 
del poteka tudi preko Dravskega polja, potrebno za9ot°n po"! 
števanje normativov in standardov, ki bodo zagotavlia 
zaščito podtalnice in okolja pred strupi in plini vodo,eS"naž®,1(!i 
zacijo, povsod kjer obstajajo potencialne možnosti one:® nsKNJ. 

Ad 5. Menimo, da je nujno z zakonom oziroma Podza
jn eC1^ 

predpisi urediti vprašanja vračanja ostankov pasticidov 
laže skratka urediti kontrolo prometa z pesticidnimi ln ( 
nevarnimi odpadki, 

Ad 6. V okviru programa sanacije Dravskega polja je P lt[). t ii rlnlnAitnif in rina/*iin urah nlr#Mi nnnrnT>QmQ \J ffilTI , _ Af - ■ i? tudi določitev in sanacija vseh virov onesnaženja v tem " .p i< 
z analizo onesnaževanja, ki ga povzročajo industrijs* sa^V 
obrati na tem območju. Strinjamo se s stališčem, da i%o 
svoja odlagališča in jih nikakor povečevati vsa obsto' kuje 

strija na Dravskem polju, kajti le na ta način lahko p 
izboljšanje stanja podtalnice Dravskega polja. 

ZBOR OBČIN 

STALIŠČA IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČIN6 

REPUBLIKE SLOVENIJE DO DELEGATS^ 
POBUDE ERVINA KOKOŠINEKA V ZVEZI 
Z GRADNJO HE GOLICA - KORALf^^- jf  —  fl$P 

Delegat Evrin KOKOŠINEK iz zbora občin Skupšč're M 
lovenije je dal naslednjo pobudo: ošt^e- i 
-Apeliramo na vlado, da v teku zasedanja te skup ^gI\ t 

o realizaciji sklepa Skupščine Republike Sloveni/e , 
njo HE Golica-Koralpe Avstrii'*6 

Utemeljitev: po neuradnih vesteh bodo začeli v fl 
dni s poskusnim polnjenjem jezu«. 

P°J 
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II. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije zavzema do dane 

pobude naslednja stališča: 
Na svojih zasedanjih 30. in 31. 7. 1990 so zbori Skupščine 

Republike Slovenije ob obravnavi problematike HE Golica sprejeli 
naslednja sklepa: 

1. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije zavezuje vse 
organe, da v okviru svojih pristojnosti od avstrijskih oblasti dose- 
žejo preprečitev polnjenja akumulacijskega bazena HE Golica do 
razrešitve vseh odprtih vprašanj. 

2 Republiški upravni organi in Elektrogospodarstvo Slovenije 
so dolžni celovito in tekoče seznanjati javnost in prizadete občane 
z vsemi postopki, ki tečejo v zvezi z izgradnjo HE Golica. 

K t.1 Republiški sekretar za varstvo okolja in urejanje prostora 
Miha Jazbinšek je 31. 8. 1990 sklical sestanek predstavnikov 
svojega sekretariata, republiškega in medobčinskega pristojnega 
Pravobranilstva. Izvršnega sveta Skupščine občine Radlje ob 
Dravi ter Elektrogospodarstva Slovenije z namenom obravnave 
izvajanja omenjenih sklepov Skupščine Republike Slovenije. 
Povedano je bilo, da sta investitorja elektrarne v skladu z medse- 
bojno pogodbo dolžna zagotoviti izdelavo študij in raziskav, ki so 
Potrebne za oceno posledic izgradnje in obratovanja HE Golica na 
jugoslovansko ozemlje. Izdelane morajo biti zlasti: 

- raziskave s področja varnosti in seizmotektonske problema- 
tike jezu ter varnosti brežin zajeznega prostora 

- sociološko-psihološka študija 
~ krajinsko-ekološka raziskava 
Na sestanku je bilo ponovno poudarjeno, da se na jugoslovan- 

ski strani do izdelave teh študij in razrešitve temeljnih vprašanj ne 
smejo izvajati investicijske aktivnosti. 

Avstrijski delegaciji v Stalni jugoslovansko-avstrijski komisiji za 
Dravo, ki je na meddržavni ravni pristojna za vprašanje HE Golica, 
®ta bila sporočena sklepa Skupščine Republike Slovenije. Za 1. in 
2 oktober 1990 je bilo dogovorjeno 37. zasedaje Komisije, na 
katerem bi obravnavali nadaljnje razreševanje problematike, ven- 
dar je avstrijska delegacija odpovedala udeležbo, češ da morajo 
Zadeve najprej interno razčistiti v Avstriji. Republiški sekretariat za 
varstvo okolja in urejanje je 4. 10. 1990 sprejel predlog avstrijske strani, da bi bilo zasedanje Dravske komisije konec oktobra ali 
v Prvih dneh novembra 1990. 

Predstavniki Elektrogospodarstva Slovenije so neformalno izve- 
?e|i. da naj bi Kelag 17. 9. 1990 avstrijsko ministrstvo za kmetijstvo 
n 9ozdarstvo zaprosil za dovoljenje za testno delno polnjenje 
®*umulacije. To polnjenje naj bi po izjavi predstavnika Kelaga 
<našalo 6 do 7 m višine in naj bi služilo za prevero tesnosti 
esniine zavese pod pregrado. Pravne možnosti in posledice pre- 
prečitve polnjenja akumulacije (tako testnega kot pozneje celot- 

®9a) se še preučujejo. Avstrijska stran doslej še ni Uradno reagi- 
l®'a na sklepe slovenske skupščine, njihovo stališče pa pričaku- 

I"0 na napovedanem zasedanju mešane dravske komisije. 
s, ' 2 Republiški sekretariat za varstvo okolja in urejanje pro- 
i 0ra o vsem dogajanju v zvezi s problematiko informira sredstva 
katne^a °bveščanja in zlasti Skupščino občine Radlje ob Dravi, 
28 o6 Predstavniki so vabljeni tudi na vse tozadevne sestanke. ■9. 1990 je bila na temo HE Golica sklicana novinarska konfe- 
> ca. na kateri sta sodelovala tudi predstavnika SO Radlje in en'h z Mute. 

nega sveta skupščine republike 
^OVENIJE O POBUDI ERVINA ANTONA 

^HVVARZBARTLA, DELEGATA V ZBORU OBČIN 
^PsČINE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
0 .rEMEMBO IN DOPOLNITEV ZAKONA 
^^VNEM PRAVOBRANILSTVU   

*nfonenec Zbora občm Skupščine Republike Slovenije g En/in 0gS/ Schwarzbartl je v svoji zahtevi z dne 12. 9. 1990. ki jo je 
"a se na Predsednika Skupščine Republike Slovenije predlagal. 
'a/i/,. **kon o javnem pravobranilstvu dopolni v tem smislu -da 
sf/ 0J^PŠČina družbenopolitične skupnosti s sklepom poobla- 
Pr/fr)e je diplomirani pravnik, za zastopanje v posameznih 
Dravi? ko družbenopolitična skupnost uveljavlja premoženjske 

P0 ®koristi kot upnik«. 
Vprai°u''tvi pobude dajemo naslednje mnenje: 

D°samR 'e P°večanega obsega dela javnega pravobranilca za 
'zposta ,na Pravna dejanja pred upravnimi in sodnimi organi se je 
Us,avnih *lasti z uveljavitvijo ustavnega zakona za izvedbo n amandmajev IX LXXXIX k ustavi Republike Slovenije 

0' Po r, 

1 

°čeval, ec 

(Ur. list SRS, štev. 32/89) in zakona o določitvi nalog, ki jih od 1.1. 
1990 začasno opravljajo organi samoupravnih interesnih skupno- 
sti in o ustanovitvi določenih republiških upravnih organov (Ur. 
list SRS, štev. 42/89) v posledici katerih je opravljanje nalog 
samoupravnih interesnih skupnosti prešlo v pristojnost družbeno- 
političnih skupnosti. Po zakonu o javnem pravobranilstvu je javni 
pravobranilec samostojni organ družbenopolitične skupnosti, ki 
zastopa družbenopolitično skupnost, njene organe, organizacije 
in sklade, ki so pravne osebe ter krajevne skupnosti pred sodišči 
in drugimi organi glede njihovih premoženjskih pravic in koristi 
ter izvršuje druge pravice, določene z zakonom 

Nedvomno se je obseg dela javnega pravobranilca zaradi nave- 
denih rešitev povečal. Javnemu pravobranilcu je zaupano torej 
varstvo javnih interesov oziroma države. Vsled tega zakon nalaga 
sodiščem in drugim organom, da morajo vročati vse spise nepo- 
sredno javnemu pravobranilcu. Vročitev, ki je drugačna nima 
pravnega učinka. S tem se izvaja načelo zakonitosti, ekonomično- 
sti in pravne varnosti v korist države, ki vstopa v različna razmerja 
z različnimi subjekti. 

Vsa pooblastila javnega pravobranilca izhajajo neposredno iz 
zakona Njegova pooblastila imajo značaj zakonskega poobla- 
stila, ki hkrati določa tudi obseg pooblastila. 

Novelacija zakona, ki jo predlaga g Schvvarzbartl, bi po našem 
mnenju neutemeljeno zožila obseg pooblastil, ki jih ima javni 
pravobranilec. Takšna rešitev bi utegnila postati trajna, saj je 
težko predvideti njeno začasnost. Ob tem bi prihajalo tudi do 
neenotnosti politike varstva državne lastnine. Značaj zakonskega 
pooblastila je v tem, da zakon pooblašča za opravljanje pravnih 
opravil določen organ oziroma institucijo, ki takega pooblastila 
celo ne more prenašati na koga drugega. Končno bi bila predla- 
gana rešitev v praksi težko izvedljiva, saj nekatere občine v repu- 
bliki nimajo zaposlenih pravnikov s pravosodnim izpitom. 

Proučili pa bomo možnost, da se s spremembo zakona omogoči 
zastopanje javnega pravobranilca tudi po svojem pomočniku, ki bi 
ga imenoval za opravljanje v zakonu določenih zadev. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Republiški 
sekretariat za pravosodje In upravo. 

MNENJE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE REPUBLIKE 
SLOVENIJE O POBUDI OZIROMA ZAHTEVI 
ERVINA ANTONA SCHVVARZBARTLA, 
DELEGATA ZBORA OBČIN SKUPŠČINE 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPREMEMBO 58. 
ČLENA ZAKONA O DELAVCIH V DRŽAVNIH 
ORGANIH       

Dlegat v Zboru občin Skupščine Republike Slovenije Ervin 
Anton SSCHWARZBARTL je podal naslednjo delegatsko pobudo 
oziroma zahtevo. 

V zakonu o delavcih v državnih organih so v 58. členu določene 
pravice -presežnih- delavcev, ki jih ni mogoče prerazporediti, 
prekvalificirati, jim dokupiti delovno dobo ali z njimi skleniti spo- 
razuma o odpravnini. Ta člen določa, da se dajo delavci na 
razpolago za čas najdalj dveh let. v tem času pa imajo tudi pravico 
do nadomestia osebnega dohodka v višini 80% od osebnega 
dohodka, ki bi ga sprejemali, če bi delali. Predlagam, da se 
besedilo 58. člena zakona o delavcih v državnih organih črta ter 
nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: -Delavcem, ki jim ni 
mogoče zagotoviti ene od pravic iz 57. člena tega zakona, pre- 
neha delovno razmerje, svoje pravice pa uresničujejo v Zavodu za 
zaposlovanje.« 

Podrejeno pa predlagam, da se v prvem odstavku 58 člen^ 
besedi » dve leti.« nadomestita z besedami»... šest mesecev« 

V zvezi z delegatsko pobudo oziroma zahtevo Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije pojasnjuje: 

Izvršni svet se s pobudo v načelu strinja saj ugotavlja, da tako 
kot organizacije in delodajalci tudi državni organi katerih naloge 
so spremenjene z zakonom ali, ki so z organizacijskimi posegi 
zmanjšali obseg dela, kar je povzročilo presežek delavcev, sami le 
težko pokrivajo s tem povezane finančne obveznosti. Pri tem pa 
poudarja, da citirani zakon ureja le specifičnosti v zvezi z delov- 
nimi razmerji in osebnimi dohodki delavcev v državnih organih 
predvsem pa na tem področju neposredno ureja tista vprašanja, ki 
se sicer v drugih dejavnostih urejajo s kolektivnimi pogodbami in 
splošnimi akti. Zato ta zakon v vsebinskem pogledu predstavlja le 
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dopolnjevanje oziroma nadaljevanje ureditve iz republiškega 
zakona o delovnih razmerjih in zveznega zakona o temeljnih 
pravicah iz delovnih razmerij, ki veljata tudi za delavce v državnih 
organih Temeljni delovno pravni instituti ter pravice in obveznosti 
delavcev torej izhajajo iz obeh navedenih zakonov. Tako so tudi 
pravice preseženih delavcev katerih delo ni več potrebno, urejene 
v 29. do 36. členu zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 
14/90) v skladu z 21. členom zakona o temeljnih pravicah iz 
delovnega razmerja (Uradni list SFRJ, št. 60/89) 

Izvršni svet meni, da ne bi bilo primerno, če bi delavce v držav- 
nih organih katerih delo ni več potrebno, postavili v bistveno 
slabši delovno pravni in socialni položaj kot delavce v drugih 
dejavnostih, če bi s posebnim zakonom zmanjševali obseg pravic, 
ki jih ga daje splošna delovno pravna zakonodaja. Upoštevati je 
namreč potrebno, da vsebino nalog in načel dela oziroma delov- 
nih postopkov v državnih organih določajo zakoni in drugi pred- 
pisi in si jih delavci ne določajo sami. Torej ne bi bilo prav, da 
nosijo posledice odločitev, na katere niso imeli neposrednega 
vpliva. Že sicer pa je delovnopravni režim v državnih organih 
zaradi posebnosti dela strožji kot v drugih dejavnostih. 

Med prioritetne naloge Izvršnega sveta je uvrščena tudi priprava 
sprememb In dopolnitev zakona o delovnih razmerjih v delu, ki 
zadeva sistem zavarovanja za primer brezposlenosti in še posebej 
v primerih tehnoloških ali ekonomskih presežkov delavcev. Reši- 
tvam v splošni delovno pravni zakonodaji pa bo prilagojena tudi 
ureditev za presežne delavce v državnih organih 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Republiški 
sekretariat za pravosodje in upravo. 

ODGOVOR IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE 
Republike SLOVENIJE NA ZAHTEVO DELEGATA 
ZBORA OBČIN SKUPŠČINE REPUBLIKE 
SLOVENIJE GOSPODA ERVINA ANTONA 
SCHVVARZBARTLA ZA IZDAJO ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O DELOVNIH RAZMERJIH  __ 

Gospod Ervin Anton Schvvarzbartl, delegat Zbora občin Skupš- 
čine Republike Slovenije, je vložil zahtevo za spremembo 35 in 
36. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90) 
v zvezi z razbremenitvijo organizacij v sistemu zagotavljanja pra- 
vic presežnim delavcem. 

V zakonu o delovnih razmerjih je v 35. členu določeno, da ima 
»presežni« delavec, dokler se mu ne zagotovi ena od pravic iz 33. 
člena, vendar najdalj dve leti, pravico do nadomestila osebnega 
dohodka v višini, določeni s kolektivno pogodbo oziroma sploš- 
nim aktom. Ker predstavlja tako določilo za organizacije oziroma 
delodajalce preveliko finančno breme (kljub določilu 36. člena 
istega zakona) predlaga, da se prvi in drugi odstavek 35. člena 
Zakona o delovnih razmerjih črtata, 36. člen pa naj se dopolni 
z novim, prvim odstavkom, ki bi se glasil: "Delavcem, ki jim ni 
mogoče zagotoviti ene od pravic iz pravega odstavka 33. člena 
tega člena, preneha delovno razmerje, svoje pravice pa uresniču- 
jejo v zavodu za zaposlovanje.« Dosedanje besedilo postane drugi 
odstavek 36. člena. 

Podrejeno pa predlaga, da se v prvem odstavku 35. člena 
meseci»... dve leti", nadomestila z besedami »... šest mesecev«. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, daje na vloženo 
zahtevo naslednji odgovor: 

V okviru programa v zvezi s pripravo nove sistemske zakono- 
daje na področju družbenih dejavnosti, med katero sodi tudi 
priprava zakonodaje na področju zaposlovanja in zavarovanja za 
primer brezposelnosti, je evidentna nujna povezanost vzpostavi- 
tve sistema zavarovanja za primer brezposelnosti, kot tudi ukre- 
pov aktivne politike zaposlovanja z rešitvami, ki jih ureja delovna 
zakonodaja. To so predvsem rešitve na področju prenehanja 
delovnega razmerja delavcev na splošno in posebej v primerih 
tehnoloških ali ekonomskih presežkov delavcev. To področje je 
torej potrebno v okviru delovne zakonodaje prioritetno obravna- 
vati, pri čemer je potrebno, upoštevati konvencijo MOD št. 158 
o prenehanju delovnega razmerja na pobudo delodajalca, ki jo je 
naša država ratificirala leta 1984 ter Proporočilo št. 166 k navedeni 
konvenciji. 

Načeloma se je v zvezi z uveljavljenimi rešitvami glede razreše- 
vanja presežnih delavcev ugotavlja prevelike obremenitev posa- 
meznih organizacij, predvsem zaradi obsega zakonskih pravic, ki 

so tem delavcem zgotovljene. Ob teh ugotovitvah so spremembe 
republiškega Zakona o delovnih razmerjih, možne vsaj v dveh 
variantah: 

a) poudariti in razdelati predhodne obveznosti in ukrepe "de'0' 
dajalcev-, kot so izdelava »socialnih« programov za vključitev 
delavcev v delo drugje, prekvalifikacije in dokvalifikacije, skrajše- 
vanje delovnega časa, ter predvideti za te aktivnosti ustrezen rok, 
z obvezno vključitvijo sindikata in služb za zaposlovanje. V koji*0 

v tem času ni mogoče delavcev ustrezno prezaposliti, bi 
možna odpoved delovnega razmerja s strani »delodajalca-• 
s posebej določenim odpovednim rokom, 

b) obdržati dosedanji veljavni sistem obveznosti »delodajalk"' 
da zagotavlja predvidene pravice tem delavcem in ustrezno skraL 
šati obdobje t. i. čakanja na delo oziroma časa. ko je delavec s 
v delovnem razmerju s pravico do nadomestila osebnega 
hodka. g. 

V obeh primerih bi se uveljavila materialna razbremenitev p° > 
meznih organizacij ter zmanjšale pravice presežnih delavce*' . 
naslova delovnega razmerja, kar bi nedvomno pomenilo hl1 Lv 
porast nezaposlenosti ter s tem večjo materialno obremeni 
države zaradi nujne priprave in izvajanja programov aktivne p 
tike zaposlovanja, v katere bo v bistveno krajšem času in kon 
triranem obsegu potrebno vključiti bistveno večje število 

Samo zagotavljanje minimalnih sredstev za preživetje (dena^j. 
nadomestilo) lahko dolgoročno ogrozi velik del aktivnega P 
valstva. . egB 

Te rešitve je možno zakonsko uveljaviti le ob pogojih h ^nr3\/i- 
sprejemanja zakona o zaposlovanju, zavarovanju in drugih P^gje 
cah za primer brezposelnosti. Posebej je potrebno poudari"■ (fw 
uveljavljanje tovrstnih določb v življenju možna le ob zaG?vn0sti 
ustreznih finančnih sredstev za izvajanje programov in a rjr^nih 
po zgoraj omenjenem zakonu, sicer lahko pride do nevz 
socialnih pretresov. Pde^ 

Rok za predložitev zakonodajnih gradiv obeh zgoraj nave ^ 
zakonov Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovem/e 
določen in sicer 29. 10. 1990 

it ★ ★ 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil RePu 

sekretariat za delo. 

blif' 

Ervin Anton Schvvarzbartl, delegat Zbora 
Republike Slovenije je dal naslednje pobude 

občin Skup- šii"e 

/uurino muuivuuju   nt £I 
1. POBUDA ZA SPREMEMBO DRUGEGA ODSTAVKA z 
isnuiA n rcmci IMIU PDAUirau 17 DFI n\/NFGA HAZ.' ZAKONA O TEMELJNIH PRAVICAH IZ DELOVNEGA 

(Ur. list SFR št. 60/89 in 42/90). da sp'0' 
Delegatom v zveznem zboru skupščine SFRJ predlagam, 
žijo pobudo za spremembo drugega odstavka 21. ']aijevBflil1 

o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (v nao . 
Zakon). i,j 

Drugi odstavek 21. člena določa, da ima delavec, dfU9   (delo * vne zagotovljena ena od pravic iz prvega odstavka (de jgiorf ■ 
organizaciji, prekvalifikacija, dokvalifikacija, dokup ^ 
dobe...) pravico do denarnega nadomestila na/m / re^'fn0 
zajamčenega osebnega dohodka, najdlje za dve 'e" fifl*p m 
cija tega določila predstavlja za organizacije preveii smislUi „»■ 
breme, predlagam, da se to določilo spremeni v re 0rg 
delavci uresničujejo pravico do denarnega nac/ome ' 
nizaciji za zaposlovanje. Podrejeno pa predlagam str ^ Qrg$ 
ko je delavec upravičen prejemati denarno nadomes 
zaciji in sicer iz dveh let na šest mesecev „..n.u /MD0"„n\ 

2. ZAHTEVA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBA"l4gOI 
NITVAH ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH (Ur ''■ ^ 

V Zakonu o delovnih razmerjih je v 35. členu d° oravic ' .ai 
»presežni« delavec, dokler se mu ne za9otov'fna„Kllig oseb„ioi' 
člena, vendar najdlje dve leti, pravico do nadom ' a sp } 
dohodka v višini, določeni s kolektivno P090 n;-,aCjjo 
nim aktom. Ker predstavlja tako določilo za or9a g <;/, iS ^ 
delodajalce preveliko finančno breme (kljub dolo ^ aeioaaiaice preveuKo nnancno oreme - 
zakona) predlagam, da se prvi in drugi odstave 'vj/ri, P 
* /Vrtlrt./nih ra-rmnriih 36 Čl. P S SG dopol /39® „0?$ 

il: -Delavcem. ki jim 
ene od pravic iz prvega odstavka 33. člena v za^° 
odstavkom, ki bi se glasil: »Delavcem. ki jim m 
ono i/u    . . .jp/O V 
delovno razmerje, svoje pravice po ures ~!nin; odsta 

Dosedanje besedilo postane zaposlovanje, 
člena. 

Podrejeno pa predlagam, da se v prvem 
V u odstavku ^sec^ 

besedi » dve leti, - nadomestita z besedami; 
3 ZAHTEVA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEM 
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NITVAH ZAKONA O DELA VCIH v DRŽA VNIH ORGANIH (Uradni lis t 
RS št. 15/90) 

V Zakonu o delavcih v državnih organih so v 58. členu določene 
Pravice »presežnih« delavcev, ki jih ni mogoče prerazporediti, 
Prekvalificirati, jim dokupiti delovno dobo ali z njimi skleniti spo- 
razuma o odpravnini. Ta člen določa, da se dajo delavci na 
razpolago za čas najdalj dveh let, v tem času pa imajo tudi pravico 
°° nadomestila osebnega dohodka v višini 80% od osebnega 
dohodka, ki bi ga prejemali, če bi delali. Predlagam, da se bese- 
dilo 58 iiena Zakona o delavcih v državnih organih črta ter 
nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Delavcem, ki jim ni 
™°goče zagotoviti ene od pravic iz 57. člena tega zakona, pre- 
neha delovno razmerje, svoje pravice pa uresničujejo v Zavodu za 
^Poslovanje.« 

"odrejeno pa predlagam, da se v prvem odstavku 58. člena 
esedi »—dve ieti „ nadomestita z besedama » šest me- 

secev.... 

OpGOVOR 
^VRŠNEGA sveta skupščine republike 
nci ^nije, na delegatsko pobudo 

GATA ZBORA OBČIN IZ OBČINE 
^NOMELJ zvonka ivanusič, ki se nanaša 

<5DrTREDL0G UKREPOV ZA HITREJŠE 
^REMINJANJE GOSPODARSKE STRUKTURE 
^UBLIKE SLOVENIJE  

po,*?"!0 M da se politična moč gospodarskih subjektov oz. 
Ca /g n!skupnosti giblje sorazmerno z gospodarsko močjo, in 
precy/ obra,no možno samo z metodami prisile in represije. Zato ukre^

ams da slovenska vlada v okviru svojih pristojnosti takoj 
neuQor/ smerl reševanja enega od največjih problemov, to je zelo s° seri 3 9ospodarska struktura. To mislim predvsem zato, ker 
nerazv' obst°ieči inšturmenti ekonomske politike naravnani 
lotijo Zlno ,n ker lahko socialni problemi v prihodnosti razvred- 

Konkmol*rat'ine spremembe pri nas. 
' "ova,n' u^repi, ki jih v tej smeri predlagam so naslednji: 
drug o \p°djetja in obrtne delavnice se naj oprosti prvo leto 100%, 
Bo0) 

e,° Pa 50%-no veh prispevkov in davkov (varianta razen iz 

Proa?J^'ra se naj rizični sklad za nove proizvode in storitvene 
3. p™e 'er inovacije 

PotenciJ! .'nab naj se formira mreža svetovalnih služb, ki bo 1alu, trn f,n'm Podjetnikom in obrtnikom nudila informacije o kapi- 
4 0qr pro'zvodnih prostorih, proizvodnih programih, Itd. 

funkcionmen normativizem, ki sedaj obstaja pri ustanavljanju in S. ob'
ra"l» proizvodnih in storitvenih enot se naj zmanjša 

*jke jn stna mera naj postane tudi inštrument ekonomske poli- 
Tu sarno predmet ponudbe in povpraševanje po kapitalu. 
Sl'novSredvsem selektivni pristop do pospeševanih dejavno- 
, ^ktiVn°^astajajočih proizvoden j. - 
>"r®/Se sf ^vršnega sveta Skupščine Republike Slovenije za 
a^onu 0;T

,nianje gospodarske strukture republik temelji na 
in Zaif i' obveznic Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/ 

^e 9osnnw u ° kriterijih za usmerjanje sredstev za prestrukturira- 
*:0,0čeni kr

a,rslva (Uradni list RS, št. 5/90). Po tem zakonu so 
? s°lirian [ iiza razporejanje sredstev republiškega proračuna 

c, Prestn^hie razvojno-sanacijskih programov podjetij, kate- ukturirania Sieniie ~Uriranje je ključnega pomena za gospodarski razvoj 
J°venije Sredstva dodeljuje Izrini svet Skupščine Republike 

' <eaa
aZ°dlaoi 

s sveta c™nenia I 
l 13 aq

S^pščin 
'°o'oL'990'n; 

lzvJrirn So h WSOfa      ^nerr,u s 
3 dodeljena sredstva morajo kvartalno poročati 

o .enile n 
s a dodeljuje 

P°*itivneo* Podlagi izdelanih razvojno-sanacijskih programov in 
in?? si/6(l S"nenia Inštituta pri Ljubljanski banki. S sklepi Izvrš- 

■ 13 g Skupščine Republike Slovenije z dne 4 5. 1990, 26. 7. 
W °°'očp ® 3- '<?■ 1990 je bila razdeljena celotna z zako- 
lzv, 171 so nh

a.vsota 200 mio DEM in sicer 53 podjetjem. Podjetja, 
?°T) 

vinu si/ srttusiva ruuiaju nvariaiiiu f.juruuaii 
v rt^o-san6'" Skupščine Republike Slovenije o uresničevanju 
Sr d

ac'iskih programov in se do konca leta preoblikovati 
biiL,va i/m.C- °- v nasprotnem primeru bodo morala podjetja bijL a vrniti ■ ... 
Upanju ''s pripadajočimi obrestmi. Ta sredstva se ob preo- 

g tolike si 13 v delniško družbo spremene v kapitalski delež 
kVr_

SsdanjiZ.Ven'i6 s pripadajočimi pravicami upravljanja. 
'aii?niSvet Sk dodellevaniem sredstev za prestrukturiranje je 
'r>vJran°st P0T

č'ne Republike Slovenije delno saniral podkapi- 
Uvrn 'isko T"' 'n s ,em ustvaril možnosti za nadaljni razvoj in 
Izcjg/ Svet sl lavnost. Zaradi težkega stanja v gospodarstvu 

dodatruFi6'ne Republike Slovenije proučuje možnost za 
ar*en„l obveznic. 

Pospeševanja prestrukturiranja gospodarstva in 

L 

?va/ec 

spodbujanje podjetij ter financiranje programov za prestrukturira- 
nje gospodarstva in spodbujanje gospodarskega razvoja pa je 
Skupščina Republike Slovenije na predlog Izvršnega sveta Repu- 
blike Slovenije v aprilu 1990. leta sprejela zakon o agenciji Repu- 
blike Slovenije za pospeševanje prestrukturiranja gospodarstva in 
spodbujanje prenove podjetij in zakon o Skladu Republike Slove- 
nije za razvoj (Uradni list SRS, št. 14/90). Agencija je neprofitna 
družbeno-pravna oseba, ki pripravlja programe prestrukturiranja 
gospodarstva, spodbuja prenovo podjetij ter preoblikovanja druž- 
bene lastnine v zasebno in drugo obliko lastnine. Z zakonom 
o privatizaciji podjetij, ki je v pripravi, pa se bodo njene pristojno- 
sti razširile še nad nadzorom in izvedbo procesa lastninjenja. Je 
javno podjetje, ki je odgovorno Izvršnemu svetu Skupščine Repu- 
blike Slovenije. Sredstva si zagotavlja iz sredstev zbranih z izdajo 
obveznic Republike Slovenije, s prodajo družbenega kapitala, 
z izdajo in prodajo vrednostnih papirjev sklada, z namenskimi 
dotacijami proračuna Republike Slovenije in iz prihodkov ustvar- 
jenih z lastnim poslovanjem. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije meni, da bodo ravno 
z Zakonom o privatizaciji podjetij končno sproženi potrebni 
vzvodi za razvoj in prestrukturiranje slovenskega gospodarstva, 
na osnovi lastnine kapitala. 

Po posameznih predlaganih ukrepih, pa Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije ugotavlja: 

ad 1 in 4) 
V procesu vzpostavitve pluralne lastninske strukture našega 

gospodarstva in s tem povezanega hitrejšega prestrukturiranja je 
ena izmed glavnih nalog tudi reforma davčnega sistema oziroma 
prilagoditev tega sistema ureditvam v tržnih gospodarstvih. 

V tem okviru pripravljamo več zakonskih ureditev, ki naj bi 
stopile v veljavo z naslednjim letom. Pri tem bo kot prvo izhodišče 
upoštevana integracija dosedanjih prispevkov v davčne oblike, 
kot prispevki bodo ostali le prispevki za socialno varnost Temeljni 
davčni obliki bosta postali obdavčitev dohodkov fizičnih oseb in 
obdavčitev dobička pravnih oseb. Kot del davčnega sistema bodo 
predlagane tudi ureditve, ki se bodo nanašale na pospeševanje 
gospodarskega razvoja. 

Del davčne reforme je tudi odprava prevelikega normativizma 
na različnih področjih gospodarske in družbene aktivnosti. 

ad 2) 
Oblikovanje različnih oblik pospeševanja bo možno tudi preko 

proračunskih sredstev v okviru sredstev za intervencije v gospo- 
darstvu kot del proračunskih odhodkov. V tem smislu bo možno 
oblikovati tudi uklade. Vir financiranja bo predvsem proračun. 
Menimo, da sklad ne bi smel imeti zakonskih podlag za uvedbo 
določenih obveznih dajatev, saj to ni v skladu s cilji tržnega 
gospodarjenja. 

ad 3) 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije se zaveda, da obsto- 
ječa svetovalna mreža, ki je organizacijsko vključena v sistem 
Gospodarske zbornice Slovenije, ne daje vseh tistih informacij, ki 
so v sedanjem času relevantne za poslovne odločitve potencialnih 
podjetnikov. Po podatkih Zveze obrnih združenj Slovenije delu- 
jejo v 62 občinah službe s strokovnimi tajniki, ki zaposlujejo 80 
delavcev in so usposobljene za nudenje strokovnih nasvetov 
posameznim interesentom s področja obrti. Tudi v večini občin so 
zaposleni delavci, ki občasno dajejo informacije potencialnim 
obrtnikom. Vse te informacije, ki jih posredujejo, so pretežno 
pravnoorganizacijske narave vezane na obrtno zakonodaio in 
ostale predpise povezane z ustanavljanjem in poslovanjem obra- 
tovalnice. 

Izvršni svet Republike Slovenije je v svojih programskih usmeri- 
tvah poudaril pomen razvoja svetovalne mreže za drobno gospo- 
darstvo in v skladu s temi usmeritvami Republiški sekretariat za 
drobno gospodarstvo že pripravlja organizacijsko shemo in način 
delovanja svetovalne mreže za potrebe drobnega gospodarstva. 

ad 5) 
Pobudo je mogoče obravnavati v povezavi z izgradnjo ekonom- 

skega sistema v celoti. V tem kontekstu bodo zajete tudi posa- 
mezne dejavnosti, ki se bodo obravnavale prioritetno sredstva 
v te namene bo treba zagotavljati preko proračuna družbenopoli- 
tičnih skupnosti v okviru sredstev za intervencije v gospodarstvu. 
V tem smislu bo možno oblikovati tudi sredstva za regresiranje 
oziroma benificiranje obrestnih mer. Ni pa sprejemljivo, da bi 
administrativno posegali na področje oblikovanja obrestnih mer, 
ki mora temeljiti predvsem na ponudbi in povpraševanju po 
denarju. Ugotavljamo pa, da imajo banke že v pogojih oblikovanja 
obrestnih mer na osnovi ponudbe in povpraševanja diferenciran 
pristop pri oblikovanju obrestnih mer za posamezne namene, 
v skladu s svojo poslovno politiko in politiko družbenopolitičnih 
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skupnosti Ob pobudi je potrebno še poudariti, da je obrestna 
mera še sedaj inštrument ekonomske politike v obliki diskontne 
stopnine NBJ 

Politika regresiranja oziroma beneficiranja obrestnih mer za 
določene namene bo morala upoštevati tudi ekonomske možnosti 
republike glede dodatnih obremenitev za pridobitev proračunskih 
sredstev za te namene. 

* * ★ 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Republiški 
sekretariat za industrijo in gradbeništvo. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE 
REPUBLIKE SLOVENIJE DO POBUD JOŽETA 
SMOLETA IN VILIJA SEKEREŠA, DELEGATOV 
V ZBORU ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE RS 
IN SLOVENSKE OBRTNO PODJETNIŠKE 
STRANKE V ZVEZI Z LEGALIZIRANJEM 
POPOLDANSKE OBRTI 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je do pobud Jožeta 
Smoleta in Vilija Sekereša, delegatov v Zboru združenega dela 
Skupščine RS in Slovenske obrtno podjetniške stranke v zvezi 
z legaliziranjem popoldanske obrti in sive ekonomije v zakonsko 
določene okvire, priznavanjem amortizacije samostojnemu obrt- 
niku. zakona o davkih občanov, krčenjem seznama socialnih 
pravic za katero jamči država in družbeno lastnino ter nekaterimi 
zadevami s področja obrtništva, zavzel sledeče stališče: 

V zvezi s pobudo za ukinitev instituta popoldanske obrti ozi- 
roma njenega legaliziranja v zakonsko določene okvire Izvršni 
svet Skupščine RS meni, da ni utemeljenih razlogov za ukinjanje 
popoldanske obrti saj se v zaostrenih gospodarskih razmerah 
zaradi zniževanja realnih OD in upadanja življenjskega standarda, • 
vedno več ljudi odloča za opravljanje dopolnilnega dela v obliki 
popoldanske obrti. 

Ustvarjalnim in sposobnim ljudem, ki bi si radi izboljšali raz- 
mere v katerih živijo, mora družba omogočiti, da lahko vse svoje 
sposobnosti uveljavijo na zakonit način. V veljavnem pravnem 
sistemu pa to pomeni še v naprej ohranjati možnost opravljanja 
dejavnosti kot postranski poklic. 

Bojazen, da bi lahko delavec kot popoldanski obrtnik zlorabil 
svo| položaj in popoldansko obrt opravljal med rednim delovnim 
časom, neupravičeno uporabljal delovna sredstva in si za potrebe 
opravljanja postranskega poklica prilaščal reprodukcijski mate- 
rial. je povsem odveč, če so podjetja pa tudi samostojni obrtniki 
organizirani skladno s pogoji in zahtevami delovnega procesa, če 
v redu opravljajo nadzor nad delom delavca, če pravilno in v redu 
vodijo vse evidence porabljenega reprodukcijskega materiala, 
opravljenega dela, itd. Tudi veljavna zakonodaja prepoveduje 
nelojalno konkurenco, ki je sodno sankcionirana in pregonljiva 
tako, da so podane vse zakonske možnosti za odpravo morebitnih 
deviacij na tem področju. 

Omejevanje opravljanja gospodarske dejavnosti kot postranski 
poklic bi utegnilo zmanjšati ponudbo že tako deficitarnih obrtnih 
storitev, prav tako pa tudi izdelkov za potrebe industrije. Zaradi 
manjše ponudbe obrtnih storitev in izdelkov bi prišlo do nastanka 
monopolov in s tem do povečane širitve šušmarstva. 

Izvršni svet S RS z davčno politiko pospešuje prehod popoldan- 
skih obrtnikov med redne obrtnike in tako preprečuje nelojalno 
konkurenco (v davčnih upravah občin ugotavljajo, da so davki še 
vedno glavni omejitveni faktor za opravljale popoldanske obrti). 

Glede na protislovne težnje zainteresiranih sub|ektov do nave- 
dene problematike pa bo v predlogu za izdajo obrtnega zakona 
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s tezami med variatnimi rešitvami vsebovano tudi to. da se oprav- 
ljanje popoldanske obrti omeji na določeno časovno obdobje 
Zakonsko dokončna ureditev tega instituta bo odvisna od dem"; 
kratične odločitve zainteresiranih subjektov ob javni razpravi pr 

sprejemanju novega obrtnega zakona v Skupščini RS .. 
Zakon o davkih občanov (Ur. I. SRS, št 36/88) prav tako pa tu° 

odlok o načinu vrednotenja in stopnjah amortizacije osnovni 
sredstev v lasti občanov (Ur. I. SRS, št. 47/87,18/89, 41/89 in 43/8»' 
natančno določata kaj se šteje za stroške obratovalnice, prav ta* 
pa tudi pogoje in način obračunavanja amortizacije osnovr" 
sredstev. 

Izvršni svet S RS je mnenja, da je potrebno vse primere saff 
voljne presoje uslužbencev uprav za družbene prihodke m"11 

določb omenjenih predpisov prijaviti Republiški upravi za dru 
bene prihodke, ki bo ukrepala v skladu s svojimi pooblastili 

Izvršni svet S RS pripravlja spremembe in dopolnitve tis".^ 
določb zakona o davkih občanov, za katere meni, da i''' L 
potrebno uveljaviti še pred vzpostavitvijo novega sistema |a* 
financ in davčnega sistema kot njegovega sestavljenega o 
Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o daVpg 
občanov bo predvidoma predložen v obravnavo Skupščini ^ 
v drugi polovici meseca oktobra tega leta. Pri pripravi sprem® ^ 
in dopolnitev zakona bodo proučene in ustrezno upoštevane . 
pobude delegatov in drugih zainteresiranih subjektov glede u a 
tve evidentiranja računov, načina odmera davka iz samostol 
opravljanja dejavnosti, obdavčevanja skupnega dohodka o (j 
nov, ki ga dosegajo zavezanci davka iz gospodarske dejavn 
itd. |jgijo 

Delovni ljudje in občani si svojo socialno varnost zagoj3 ('js|e 
z delom in socialnimi pravicami, ki izhajajo iz dela. Za ti 
ogrožene skupine prebivalstva, ki si minimalne socialne va n 
ne morejo zagotoviti na omenjeni način, pa je v Sloveniji iz a. 
in že šesto leto uveljavljen enotni sistem socialnovarstven'^ ^ 
vic. V okviru tega sistema so občani teoretično upravičeni ^ 
vrst socialnovarstvenih pravic, vendar 75% upravičencev pr v0i 
le eno pomoč, dve pomoči prejema 20% upravičencev, tri ^ g|0- 
pomoči pa prejema le 5% upravičencev. Trenutno Preierrlfa 
veniji socialnovarstveno pomoč 269 000 občanov, ozirom 
vseh prebivalcev naše republike. g 

V dosedanjem sistemu zagotavljanja materialne i" s°ravice 

varnosti prebivalstva niso dosledno razmejene materialne P vania 

ki sodijo v skupino nadomestil po sistemu socialnega zav®|aineda 

in socialnovarstvenih pravic, ki sodijo na področje so 
varstva. Izvršni svet SRS bo v zakonih, ki bodo podrobnei 
posamezne socialne pravice, razmejil socialne pravice, ' tavljai? 
tavljajo delavcem iz dela. socialne pravice, ki se zag s0cW' 
delavcem in občanom iz naslova socialnega zavarovanja s0Cjain° 
novarstvene pravice, ki jih bo država zagotavljala tistim zag0 
ogroženim občanom, ki si minimalne socialne varnosti n 
tovili niti z delom niti skozi sistem socialnega zavarova 

Ci3ln I 
Ko bomo s prehodom na nov sistem zagotavljanja so^ s0ci^ 

varstva prebivalstva razmejene pravice, ki sodilo v siB otavli8it, 
nega zavarovanja in pravice, ki se bodo občanom 
skozi sistem socialnega varstva, se bo zmanjšalo števi^. ^e<i ^ 
socialnovarstvenih pomoči, s tem pa se bo zmanjšalo 
socialnih pravic, za katere bo sredstva zagotavlja 
proračuna. ^i 

Izvršni svet S RS bo proučil pobude in ugotov'<v®brt(1jStv9 

z družbeno lastnino in nekaterimi zadevami s podrocia 
ter jih upošteval pri oblikovanju novih predpisov. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu so gradivo Pr'Pr® sewet$ tt 
ški sekretariat za drobno gospodarstvo, RepublisK ^^gris' fc 
za zdravstveno in socialno varstvo, Republiški s ui|jeOe p 

pravosodje in upravo in Republiška uprava za 
hodke. 
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