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SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE RS 

Na podlagi soglasne volje vseh v Skupščini Republike 
Slovenije zastopanih političnih strank in skupin in na 
podlagi prvega odstavka 336. člena ustave Republike 
Slovenije in 255. člena poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije je Skupščina Republike Slovenije na sejah 
zborov dne 25. oktobra 1990 sprejela naslednjo 

DEKLARACIJO OB 45. OBLETNICI OBSTOJA 
ORGANIZACIJE ZDRUŽENIH NARODOV 

Skupščina Republike Slovenije se v celoti zaveda izred- 
nega pomena, ki ga je imela Organizacija združenih naro- 
dov v preteklih 45 letih njenega obstoja za krepitev svetov- 
nega miru, sodelovanja in sožitja med narodi v svetu. 

Skupščina Republike Slovenije se zato pridružuje čestit- 
kam ob tem častnem jubileju Organizacije združenih naro- 
dov in ob tem izraža željo, da bi tudi v bodoče uspešno 

opravljala svoje izredno pomembno poslanstvo ohranja- 
nja miru in zagotavljanja vsestranskega napredka člove- 
štva. 

Proces demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi, 
predstavlja tudi uveljavljanje dveh osnovnih načel Usta- 
novne listine Organizacije združenih narodov, to sta pra- 
vica do samoodločbe narodov in spoštovanje človekovih 
pravic. Zato želi Skupščina Republike Slovenije posebej 
poudariti pričakovanje, da bo Organizacija združenih 
narodov znala delovati tudi v sedanjem času in upoštevala 
realne in upravičene zahteve tudi tistih malih narodov 
v Evropi in drugod po svetu, ki svoje identitete v doseda- 
njem obdobju niso mogli uveljaviti v mednarodni skup- 
nosti. 

Skupščina Republike Slovenije zato ob tej svečani pri- 
ložnosti, izraža svojo željo, da Slovenija čimprej postane 
enakopravna članica Organizacije združenih narodov. 

SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi ocene 
stanja v gospodarstvu Republike Slovenije s predlogi ukrepov za ureditev razmer na 
posameznih področjih 

Družbenopolitični zbor je na seji dne 30. 
10. 1990 ob obravnavi ocene stanja v go- 
spodarstvu Republike Slovenije s predlogi 
ukrepov za ureditev razmer na posamez- 
nih področjih na podlagi 260. člena poslov- 
nika Skupščine Republike Slovenije spre- 
jel naslednji 

SKLEP 
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 
s predloženo oceoo stanja v gospodarstvu 
Slovenije s predlogi ukrepov ni izpolnil skle- 
pa. ki je bil sprejet na sejah zborov Skupšči- 
ne Republike Slovenije dne 27. in 28. 9. 
1990. Predložena ocena stanja je pomanjk- 
ljiva, v nekaterih delih pa tudi ne povsem 
točna - glede omenjenega že doseženega 
zmanjšanja stroškov gospodarstva za finan- 

ciranje javnega sektorja; stroškovne razbre- 
menitve financiranja poslovanja s sredstvi 
republiških obveznic na podlagi razvojno- 
sanacijskih programov; ocene, da bo del 
sredstev zbranih v skladu Republike Slove- 
nije za razvoj iz sredstev, pridobljenih iz 
privatizacije, namenjen za razvojno-obetav- 
ne programe. Predlagani konkretni ukrepi 
izpolnjujejo zelo skromne možnosti, ki bi 
slovensko gospodarstvo pripeljalo iz krizne- 
ga stanja. Zato zbor izraža zaskrbljenost, saj 
ocenjuje, da Izvršni svet nima ustreznega 
odnosa do hudih problemov, v katerih se je 
znašlo slovensko gospodarstvo. 

Ugotoviti je možno, da so predvsem po- 
manjkljive dosedanje aktivnosti in predlogi 
ukrepov Izvršnega sveta na naslednjih po- 
dročjih: 

- razbremenitev gospodarstva od obči- 
ne do federacije, 

- pri reševanju likvidnostnih problemov, 
- kreditno-monetarni politiki, 
- nezaposlenosti in pripravi ustreznih 

socialnih programov, 
- vhodnih cen (kmetijstvo, železarstvo), 
- reorganizacija javne uprave, 
- samostojne ekonomske politike Repu- 

blike Slovenije 
2. Učinke, ki jih bo povzročil sprejem za- 

konov o izdaji obveznic za pospeševanje 
izvoza v letu 1990 ter o dajatvah pri nakupu 
živine, mesa, mesnih izdelkov, mleka in 
mlečnih izdelkov ocenjuje zbor kot izredno 
pozitivno. 

3. Izvršni svet Skupščine Republike Slo- 
venije naj ob upoštevanju razprave na zbo- 
rih pripravi do naslednje seje Skupščine 
Republike Slovenije nov predlog ukrepov 
z možnimi scenariji kratkoročnih in dolgo- 
ročnih poti za izhod iz gospodarske krize. 

SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi 
problematike izvajanja pokojninskega in invalidskega zavarovanja do konca leta 
1990 

Družbenopolitični zbor je na se/i dne 30. 
10. 1990 ob obravnavi problematike Izvaja- 
nja pokojninskega In Invalidskega zavaro- 
vanja do konca leta 1990 na podlagi 260. 
člena poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 
1. Zbor se je seznanil s problematiko iz- 

vajanja pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja v zadnjem trimesečju leta 1990. 

2. Zbor na podlagi podatkov v tem gradi- 
vu ugotavlja, da je likvidnost Skupnosti po- 
kojninskega in invalidskega zavarovanja 
v tem obdobju ogrožena, čeprav še ni razlo- 
gov za povečanje pokojnin na podlagi rasti 

osebnih dohodkov v drugi polovici tega le- 
ta, saj dosedanja rast osebnih dohodkov še 
ni presegla 5%. 

3. Zbor meni, da v sedanjih zaostrenih 
gospodarskih razmerah ni možno obreme- 
njevati gospodarstva s povečanjem prispev- 
nih stopenj za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. 

Zato zbor priporoča Skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, Izvršne- 
mu svetu in bankam, naj zagotovijo sred- 
stva za redno izplačilo pokojnin v primeru 
likvidnostnih težav skupnosti z najemanjem 
premostitvenih kreditov. 

4. Zbor nalaga Izvršnemu svetu, naj zara- 
di pomanjkljive pravne podlage za izvedbo 

usklajevanja pokojnin predloži za naslednjo 
sejo Skupščine Republike Slovenije začas- 
ne zakonske rešitve, ki bodo urejale meto- 
dologijo usklajevanja pokojnin do uveljavi- 
tve novih predpisov s področja pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja. 

V okviru teh začasnih rešitev je treba 
predvsem opredeliti, ali uskladitve veljajo za 
naprej, ali pa se poračuna razlika od zadnje- 
ga meseca, za katerega je bil objavljen po- 
datek o porastu osebnih dohodkov. 

Hkrati naj Izvršni svet opredeli tudi svoje 
stališče do družbeno sprejemljivega raz- 
merja med povprečnim osebnim dohodkom 
in povprečno starostno pokojnino ter drugi- 
mi pravicami iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja. 
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SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi Informacije 
o razmerah na področju zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji v letu 1990 
s predlogi ukrepov 

Družbenopolitični zbor je na seji dne 30. 
10. 1990 ob obravnavi Informacije o razme- 
rah na področju zdravstvenega varstva 
v Republiki Sloveniji v letu 1990 s predlogi 
ukrepov na podlagi 260. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije sprejel na- 
slednji 

SKLEP 
1. Zbor sprejema Informacijo o razmerah 

na področju zdravstvenega varstva v Repu- 
bliki Sloveniji v letu 1990 s predlogom 
ukrepov. 

2. Zbor podpira Izvršni svet v njegovih 
prizadevanjih za takšno organiziranost 

zdravstvenega varstva, ki bo v bodoče iz- 
ključevala obojestranske ponižujoče situ- 
acije. 

3. Zbor podpira ukrepe, ki jih je Izvršni 
svet predvidel za reševanje finančnega sta- 
nja zdravstva v letošnjem letu. 

4. Zbor nalaga Izvršnemu svetu, naj ne- 
mudoma prouči možnosti za zagotovitev 
dodatnih sredstev za zdravstvo iz republi- 
škega proračuna za leto 1990. Zbor ugotav- 
lja, da bo glede na finančne razmere 
v zdravstvu, ko zmanjševanje proračunskih 
sredstev že resno omejuje uresničevanje za- 
konsko zagotovljenega programa za zadnja 
dva meseca v tem letu po predvidevanjih 

sredstev lahko celo zmanjkalo. Predlagani 
ukrepi namreč v zadnjih mesecih ne morejo 
dati tolikšnih finančnih učinkov, da bi pokri- 
li primanjkljaje iz celotnega leta 

5. Zbor nalaga Izvršnemu svetu, da čim- 
prej izvede selektivno delitev dodatnih sred- 
stev za zdravstvo na podlagi sklepa Izvršne- 
ga sveta Skupščine Republike Slovenije iz 
septembra 1990. 

6. Zbor nalaga Izvršnemu svetu, da 
Skupščino Republike Slovenije in Odbor za 
zdravstvo na ravni Skupščine Republike 
Slovenije obvešča o učinkih sprejetih ukre- 
pov in po potrebi, če ti ne bodo dali predvi- 
denih učinkov, sprejme še dodatne ukrepe. 

DODATNI SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi Informacije 
o razmerah na področju zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji v letu 1990 
s predlogi ukrepov 

Družbenopolitični zbor le na seji dne 30. 
10. 1990 ob obravnavi informacije o razme- 
rah na področju zdravstvenega varstva 
v Republiki Sloveniji v letu 1990 s predlogi 
ukrepov na podlagi 260. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije sprejel na- 
slednji 

DODATNI SKLEP 
V zvezi s 4. točko sklepa k »Informaciji 

o razmerah na področju zdravstvenega var- 
stva v Republiki Sloveniji v letu 1990 s pred- 
logom ukrepov- Družbenopolitični zbor 
zahteva, da morebitno zagotavljanje dodat- 
nih sredstev za zdravstvo iz republiškega 

proračuna ne sme prizadeti drugih družbe- 
nih dejavnosti. Nesprejemljivo bi bilo. če bi 
prišo do prelivanja in prerazporejanja sred- 
stev, predvidenih za posamezne družbene 
dejavnosti oziroma, da bi zaradi pomoči eni 
od njih bila zmanjšana že tako nezadostna 
predvidena sredstva za katerokoli drugo 
družbeno dejavnost. 

DODATNI SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi predloga 
zakona o dajatvah pri nakupu živine, mesa, mesnih izdelkov, mleka in mlečnih 
izdelkov 

Družbenopolitični zbor je na seji dne 30. 
10. 1990 ob obravnavi predloga zakona 
o dajatvah pri nakupu živine, mesa, mes- 
nih Izdelkov, mleka In mlečnih izdelkov na 
podlagi 260. člena poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 
1. Izvršni svet Skupščine Republike Sloveni- 
je se zadolži, da vsake tri mesece poroča 
o realizaciji tega zakona delegatom Skupš- 
čine Republike Slovenije. 

2. V primeru, ko gre za uvoz v zakonu 
naštetega blaga zaradi proizvodnje za izvoz 
s konvertibilnim načinom plačevanja, mora 
biti za zakon nevtralen, oziroma tovrstne 
proizvodnje ne sme dodatno obremenniti 
glede na veljavno ureditev. 

DODATNI SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi predloga za 

izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o RTV 

Družbenopolitični zbor le na se/i dne 30. 
10. 1990 ob obravnavi predloga za Izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o RTV Slovenije s predlogom zakona 
na podlagi 260. člena poslovnika Skupšči- 
ne Republike Slovenije sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 
Družbenopolitični zbor nalaga Izvršnemu 

svetu Skupščine Republike Slovenije, da še 
pred koncem leta 1990 pripravi predlog za 
izdajo zakona o RTV Slovenija, ki naj bo 

obravnavan in sprejet po običajnem tristo- 
penjskem postopku. Pri pripravi naj Izvršni 
svet predstavi tudi ureditev teh vprašanj 
v demokratičnih državah srednje, severne in 
zahodne Evrope. 
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SKLEP 
Zbora občin Skupščine Republike Slovenije, da se nameni posebna pozornost 
konkretnim rešitvam organiziranja občin kot lokalnih skupnosti 

Na predlog delegata Zbora občin Danl- 
ela Starmana je Zbor občin na seji dne 12. 
10. 1990 obravnaval In sprejel naslednji 

SKLEP 
Zbor občin Skupščine Republike Sloveni- 

je priporoča vsem državljanom, krajevnim 
skupnostim in občinskim skupščinam v re- 

publiki Sloveniji, da že v postopku javne 
obravnave osnutka ustave Republike Slove- 
nije posvetijo posebno pozornost konkret- 
nim rešitvam organiziranja občin kot lokal- 
nih skupnosti. Ker bo odločitev o tem, kateri 
kraji, naselja oziroma vasi bodo bodoče ob- 
čine, sprejeta po predhodno izvedenem re- 
ferendumu, so nujne poleg strokovnih tudi 
politične priprave za novo teritorialno orga- 
niziranost Republike Slovenije. Pričakovati 

je, da bo v Republiki Sloveniji bistveno več 
občin kot do sedaj, zato je z najširšim sode- 
lovanjem državljanov, političnih strank, dru- 
štev in drugih oblik organiziranja potrebno 
ugotoviti, katera območja izpolnjujejo po- 
goje za oblikovanje takih občin, ki bodo 
racionalno organizirane in bodo zagotavlja- 
le optimalno zadovoljevanje potreb, to je 
koristi in pravic prebivalcev na njihovem 
območju. 

SKLEP 
Zbora občin Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi ocene stanja 

v gospodarstvu Republike Slovenije s predlogi ukrepov za ureditev razmer na 
posameznih področjih   

Zbor občin Skupščine Republike Slove- 
nije je na 7. seji, dne 30.10 1990 ob obrav- 
navi ocene stan/a v gospodarstvu Sloveni- 
je s predlogi ukrepov za ureditev razmer 
na posameznih področjih na podlagi 260. 
člena poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 
1. Delegati Zbora občin enotno ocenjuje- 

jo, da se Republika Slovenija nahaja v glo- 
boki ekonomski krizi, zato zbor izraža za- 
skrbljenost zaradi skromnih konkretnih 
ukrepov, ki jih predlaga Izvršni svet Skupš- 
čine Republike Slovenije za njeno rešitev. 

2. Zbor občin nalaga Izvršnemu svetu naj 
ob upoštevanju razprave na zboru do na- 
slednje seje zborov Skupščine Republike 
Slovenije pripravi: 

- vsebinsko analizo vzrokov ekonom- 
skega stanja v Republiki Sloveniji z analizo 
posledic ukrepov ekonomske politike spre- 
jetih na zvezni in republiški ravni po 17/12 
1989 z realno oceno trenutnega ekonom- 
skega stanja v Republiki Sloveniji, ki so 
botrovali takemu stanju ter analizo ocene 
finančnih tokov s federacijo; 

- pripravi in zborom predstavi dolgoroč- 
ne rešitve v pravno-ekonomskem sistemu 
Republike Slovenije in kratkoročne ukrepe 
za zaustavitev poglabljanja ekonomske kri- 
ze, ki ne zahtevajo sistemskih sprememb in 
ukrepov. 

Izvršni svet Skupščne Republike Sloveni- 
je naj aktivnosti in ukrepe pripravi zlasti na 
naslednjih področjih pri tem pa naj enako- 
vredno obravnava vsa področja gospodar- 
stva: 

- priprava celovite informacije o osebni, 
splošni in skupni porabi v Republiki Slove- 
niji s predlogi ukrepov; 

- ukrepi za izboljšanje likvidnostnih pro- 
blemov, 

- priprava ustreznih socialnih progra- 
mov s posebnim poudarkom na postopne/ti 
zmanjševanju deleža neproduktivnih de- 
lavcev: 

- samostojne ekonomske in finančni 
politike Republike Slovenije, 

- razbremenitev gospodarstva na vseh 
nivojih od občine do federacije, 

- uveljavitve in utrditve pravnega in fi- 
nančnega reda. 

3. Zbor nalaga Izvršnemu svetu Skupšči- 
no Republike Slovenije, da sproti spremijo 
učinke vseh ukrepov in olajšav v gospodar- 
stvu. 

SKLEP 
Zbora občin Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi problematike izvajanja 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja v zadnjem trimesečju leta 1990  

Zbor občin Skupščine Republike Slove- 
nije je na 7. seji dne 25. 10. 1990 obravna- 
val problematiko Izvajanja pokojninskega 
In Invalidskega zavarovanja v zadnjem tri- 
mesečju leta 1990 In na podlagi 260. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
sprejel naslednji 

SKLEP 
1. Zbor občin se je seznanil s problemati- 

ko izvajanja pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja v zadnjem trimesečju leta 1990. 
2. Zbor meni, da v sedanjih zaostrenih 

gospodarskih razmerah ni možno obreme- 
njevati gospodarstva s povečanjem prispev- 
nih stopenj za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje 

3. Zbor ugotavlja, da je treba do konca 
leta 1990 oziroma do spremembe zakono- 
daje dosledno izvajati zakone in druge 
predpise s področja pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja. 

Zato zbor priporoča Skupnosti pokojnin- 

skega in invalidskega zavarovanja, naj v so 
delovanju z Izvršnim svetom Skupščine P# 
publike Slovenije in bankami zagotovi sred 
stva za premoščanje občasne nelikvidnost1 

z najemanjem premostitvenih kreditov. 
Zbor nalaga Izvršnemu svetu Skupščin1 

Republike Slovenije, da prouči možnost, d> 
se dodatna sredstva za te potrebe prioritet' 
no zagotovijo iz republiškega proračuna 

4. Zbor nalaga Izvršnemu svetu, naj čirf 
prej predloži rešitve za zakonsko uredit& 
usklajevanja pokojnin. 

SKLEP 
Zbora občin Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi informacije o razmerah 

na področju zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji v letu 1990 j 

Zbor občin Skupščine Republike Slove- 
nije je na 7. seji dne 30. 10. 1990 obravna- 
val informacijo o razmerah na področju 
zdravstvenega varstva v Republiki Slove- 
niji v letu 1990 In na podlagi 260. člena 

poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
sprejel naslednji 

SKLEP 
1. Zbor sprejema informacijo o razmerah 

na področju zdravstvenega varstva v R 
bliki Sloveniji v letu 1990 s predlogom. 

2. Zbor podpira Izvršni svet v njego' 
prizadevanjih za takšno organiziran1 

zdravstvenega varstva, ki bo v bodoče 

4 poročevalk 



ključevala obojestranske ponižujoče situ- 
acije. 

3. Zbor podpira ukrepe, ki jih je Izvršni 
svet predvidel za reševanje finančnega sta- 
nja zdravstva v letošnjem letu. 

4. Zbor nalaga Izvršnemu svetu, naj ne- 
mudoma prouči možnosti za zagotovitev 
dodatnih sredstev za zdravstvo iz republi- 
škega proračuna za leto 1990. Zbor ugotav- 

lja, da bo glede na finančne razmere 
v zdravstvu, ko zmanjševanje proračunskih 
sredstev že resno omejuje uresničevanje za- 
konsko zagotovljenega programa, za zad- 
nja dva meseca v tem letu po predvidevanjih 
sredstev lahko celo zmanjkalo. Predlagani 
ukrepi namreč v zadnjih mesecih ne morejo 
dati tolikšnih finančnih učinkov, da bi pokri- 
li primanjkljaje iz celega leta. 

5. Zbor nalaga Izvršnemu svetu, da čim- 

prej izvede selektivno delitev dodatnih sred- 
stev za zdravstvo na podlagi sklepa Izvršne- 
ga sveta Skupščine Republike Slovenije iz 
septembra 1990. 

6. Zbor nalaga Izvršnemu svetu, da 
Skupščino Republike Slovenije in Odbor za 
zdravstvo na ravni Skupščine Republike 
Slovenije obvešča o učinkih sprejetih ukre- 
pov in po potrebi, če ti ne bodo dali predvi- 
denih učinkov sprejme še dodatne ukrepe. 

UGOTOVITVE IN SKLEPI 
Zbora združenega dela Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi garancije 

Republike Slovenije za dinarske in devizne hranilne vloge občanov  

Zbor združenega dela Skupščine Republi- 
ke Slovenije je na 8. seji dne 30. oktobra 
1990 obravnaval garancijo države Republi- 
ke Slovenije za dinarske In devizne hranil- 
ne vloge občanov In na podlagi 260. in 261. 
člena poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije sprejel naslednje 

UGOTOVITVE IN SKLEPE 
1. Zbor združenega dela Skupščine Re- 

publike Slovenije ugotavlja, da v veljavnem 
sistemu za dinarske hranilne vloge in teko- 
če račune občanov pri bankah in Poštni 
hranilnici jamči Narodna banka Jugoslavije, 
pod pogoji, ki jih določa zakon o Narodni 
banki Jugoslavije in enotnem monetarnem 
poslovanju narodnih bank republik in na- 
rodnih bank avtonomnih pokrajin, za hranil- 
ne vloge v tuji valuti in za depozite na deviz- 
nih računih občanov in tujih fizičnih oseb, 
pa jamči federacija. 

2. Zbor združenega dela sprejema izjavo, 
s katero se prebivalstvu zagotavlja, da bo 
v primeru ugasnitve jamstva federacije ozi- 
roma Narodne banke Jaugoslavije njuna 
jamstva nadomestila z jamstvom Republike 
Slovenije. 

3. Zbor združnega dela na podlagi 82. 
člena poslovnika Skupščine Republike Slo- 
venije predlaga, da to izjavo sprejmeta tudi 
Družbenopolitični zbor in Zbor občin 
Skupščine Republike Slovenije. 

SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi ocene stanja 

v gospodarstvu Republike Slovenije s predlogi ukrepov za ureditev razmer na 
posameznih področjih    

Zbor združenega dela je ne seji dne 25. 
10. 1990 ob obravnavi ocene stanja v go- 
spodarstvu Slovenije s predlogi ukrepov 
za ureditev razmer na posameznih področ- 
jih na podlagi 260. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije sprejel na- 
slednji 

SKLEP 
1. Zbor združenega dela ugotavlja, da Iz- 

vršni svet Skupščine Republike Slovenije 
s predloženo oceno stanja v gospodarstvu 
Slovenije s predlogi ukrepov za ureditev 
razmer na posameznih področjih ni izpolnil 
sklepa, ki je bil sprejet na sejah Skupščine 
Republike Slovenije 27. in 28. 9. 1990. Pred- 
ložena ocena stanja je pomanjkljiva, v neka- 
terih delih pa tudi ne povsem točna - glede 
že doseženega zmanjšanja stroškov gospo- 
darstva za financiranje javnega sektorja; 

stroškovne razbremenitve financiranja po- 
slovanja s sredstvi republiških obveznic na 
podlagi razvojno-sanacijskih programov; 
ocene, da bo del sredstev zbranih v skladu 
Republike Slovenije za razvoj iz sredstev, 
pridobljenih iz privatizacije, namenjen za 
razvojno-obetavne programe. Predlagani 
konkretni ukrepi pomenijo zelo skromne 
možnosti, ki bi slovensko gospodarstvo pri- 
peljale iz kriznega stanja. Zato zbor izraža 
zaskrbljenost, saj ocenjuje, da Izvršni svet 
nima ustreznega odnosa do hudih proble- 
mov, v katerih se je znašlo slovensko go- 
spodarstvo. 

Ugotoviti je možno, da so predvsem po- 
manjkljive dosedanje aktivnosti in predlogi 
ukrepov Izvršnega sveta na naslednjih po- 
dročjih: 

- razbremenitev gospodarstva (od obči- 
ne do federacije), 

- pri reševanju likvidnostnih problemov, 
- kreditno-monetarni politiki, 
- nezaposlenosti in pripravi ustreznih 

socialnih programov, 
- vhodnih cen (kmetijstvo, železarstvo), 
- reorganizaciji javne uprave. 
- samostojne ekonomske politike Repu- 

blike Slovenije. 
2. Učinke, ki jih bo povzročil sprejem za- 

konov o izdaji obveznic za pospeševanje 
izvoza v letu 1990 ter o dajatvah pri nakupu 
živine, mesa, mesnih izdelkov, mleka in 
mlečnih izdelkov ocenjuje zbor kot izredno 
pozitivne. 

3. Izvršni svet Skupščine Republike Slo- 
venije naj ob upoštevanju razprave na zboru 
pripravi do naslednje seje Skupščine Repu- 
blike Slovenije nov predlog ukrepov z mož- 
nimi scenariji kratkoročnih in dolgoročnih 
poti za izhod iz gospodarske krize 

SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi problematike 

izvajanja pokojninskega in invalidskega zavarovanja v zadnjem trimesečju leta 1990 

Zbor združenega dela Skupščine Repu- 
blike Slovenije je na seji 25. in 30. 10. 1990 
ob obravnavi problematike Izvajanja po- 
kojninskega In Invalidskega zavarovanja 
v zadnjem trimesečju leta 1990 na podlagi 
260. člena poslovnika Skupščine Republi- 
ke Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 
1. Zbor se je seznanil s problematiko izvaja- 
nja pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja v zadnjem trimesečju leta 1990. 

2. Zbor na podlagi podatkov v tem gradi- 
vu ugotavlja, da je likvidnost Skupnosti po- 
kojninskega in invalidskega zavarovanja 
v tem obdobju ogrožena, čeprav še ni razlo- 
gov za povečanje pokojnin na podlagi rasti 

osebnih dohodkov v drugi polovici tega le- 
ta, saj dosedanja rast osebnih dohodkov še 
ni presegla 5%. 

3. Zbor meni, da v sedanjih zaostrenih 
gospodarskih razmerah ni možno obreme- 
njevati gospodarstva s povečanjem prispev- 
nih stopenj za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. 

Zato zbor priporoča Skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, Izvršne- 
mu svetu in bankam, naj zagotovijo sred- 
stva za redno izplačilo pokojnin v primeru 
likvidnostnih težav skupnosti z najemanjem 
premostitvenih kreditov. 

4. Zbor nalaga Izvršnemu svetu, naj zara- 
di pomanjkljive pravne podlage za izvedbo 

usklajevanja pokojnin predloži za naslednjo 
sejo Skupščine Republike Slovenije začas- 
ne zakonske rešitve, ki bodo urejale meto- 
dologijo usklajevanja pokojnin do uveljavi- 
tve novih predpisov s področja pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja. 

V okviru teh začasnih rešitev je treba 
predvsem opredeliti, ali uskladitve veljajo za 
naprej, ali pa se poračuna razlika od zadnje- 
ga meseca, za katerega je bil objavljen po- 
datek o porastu osebnih dohodkov. 

Hkrati naj Izvršni svet opredeli tudi svoje 
stališče do družbeno sprejemljivega raz- 
merja med povprečnim osebnim dohodkom 
in povprečno starostno pokojnino ter drugi- 
mi pravicami iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja. 
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SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi Informacije 

o razmerah na področju zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji v letu 1990 in 
predlogi ukrepov  

Zbor združenega dela Skupščine Repu- 
blike Slovenije le na se/1 25. 10. 1990 ob 
obravnavi Informacije o razmerah na po- 
dročju zdravstvenega varstva v Republiki 
Sloveniji v letu 1990 in predlogov ukrepov 
na podlagi 260. člena poslovnika SkupSčl- 
ne Republike Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 
1. Zbor sprejema informacijo o razmerah 
na področju zdravstvenega varstva v Repu- 
bliki Sloveniji v letu 1990 s predlogom 
ukrepov. 

2. Zbor podpira Izvršni svet v njegovih 
prizadevanjih za takšno organiziranost 

zdravstvenega varstva, ki bo v bodoče iz- 
ključevala obojestranske ponižujoče situ- 
acije. 

3. Zbor podpira ukrepe, ki jih je Izvršni 
svet predvidel za reševanje finančnega sta- 
nja zdravstva v letošnjem letu. 

4. Zbor nalaga Izvršnemu svetu, naj ne- 
mudoma prouči možnosti za zagotovitev 
dodatnih sredstev za zdravstvo iz republi- 
škega proračuna za leto 1990. Zbor ugotav- 
lja, da bo glede na finančne razmere 
v zdravstvu, ko zmanjševanje proračunskih 
sredstev že resno omejuje uresničevanje za- 
konsko zagotovljenega programa, za zad- 
nja dva meseca v tem letu po predvidevanjih 

sredstev lahko celo zmanjkalo. Predlagani 
ukrepi namreč v zadnjih mesecih ne morejo 
dati tolikšnih finančnih učinkov, da bi pokri- 
li primanjkljaje iz celega leta. 

5. Zbor nalaga Izvršnemu svetu, da čim- 
prej izvede selektivno delitev dodatnih sred- 
stev za zdravstvo na podlagi sklepa Izvršne- 
ga sveta Skupščine Republike Slovenije iz 
septembra 1990. 

6. Zbor nalaga Izvršnemu svetu, da 
Skupščino Republike Slovenije in Odbor za 
zdravstvo na ravni Skupščine Republike 
Slovenije obvešča o učinkih sprejetih ukre- 
pov in po potrebi, če ti ne bodo dali predvi- 
denih učinkov sprejme še dodatne ukrepe. 

SKLEP 
Zbora Združenega dela Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi predloga za 
izdajo zakona o davku na promet nepremičnin z osnutkom zakona 

Zbor združenega dela Skupščine Repu- 
blike Slovenije je na svoji 8. se/1 dne 30. 
oktobra 1990 obravnaval predlog za Izdajo 
zakona o davku na promet nepremičnin 
z osnutkom zakona In na podlagi 277. In 
282. člena poslovnika Skupščine Republi- 
ke Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 
1. Predlog za izdajo zakona o davku na 

promet nepremičnin z osnutkom zakona se 
sprejme. 

2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije. 

Pri pripravi predloga zakona naj predla- 
gatelj prouči in ustrezno upošteva stališča 
in pripombe delovnih teles skupščine, pri- 
pombe in predloge delegatov na seji zbora 
In pisne pripombe. 

SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi predloga za 
izdajo zakona o turistični taksi z osnutkom zakona 
 — — - 

Zbor združenega dela Skupščine Repu- na In na podlagi 260. člena poslovnika zbor združenega dela Skupščine Repu- 
blike Slovenije je na svoji 8. seji dne 30. Skupščine Republike Slovenije sprejel na- blike Slovenije ne sprejema predloga za iz- 
oktobra 1990 obravnaval predlog za izdajo slednji dajo zakona o turistični taksi z osnutkom 
zakona o turistični taksi z osnutkom zako- SKLEP zakona. 

SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi predloga za 
izdajo zakona o prenehanju veljavnosti zakona o sistemu obrambe pred točo 

Zbor združenega dela Skupščine Repu- 
blike Slovenije je na svoji 8. seji dne 30. 
oktobra 1990 obravnaval predlog za izdajo 
zakona o prenehanju veljavnosti zakona 
o sistemu obrambe pred točo in na podlagi 

260. člena poslovnika Skupščine Republi- 
ke Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 
Zbor združenega dela Skupščine Repu- 

blike Slovenije ne sprejema predloga za iz- 
dajo zakona o prenehanju veljavnosti zako- 
na o sistemu obrambe pred točo, dokler 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 
ne predlaga novih možnih rešitev za to pro- 
blematiko. 

POJASNILO ZA POSTOPKE OBRAVNAVE ZVEZNIH ZAKONOV IZDANIH PO 
UVELJAVITVI XCVI AMANDMAJA K USTAVI REPUBLIKE SLOVENIJE 

Na sestanku z vodstvom Izvršnega sveta Skupš- 
čine Republike Slovenije in vodji klubov delegatov 31. 
10.1990 v Skupščini Republike Slovenije so razprav- 
ljali tudi o vprašanju postopka obravnave zveznih 
zakonov, izdanih po uveljavitvi XCVI amandmaja 
k Ustavi Republike Slovenije. Dogovorili so se, da je 
v zvezi z obravnavo aktov iz pristojnosti Zbora repu- 
blik in pokrajin in Zveznega zbora Skupščine SFRJ 
potrebno opozoriti na poseben postopek obravnave 

teh aktov v zborih, glede na zadnje sprejete ustavne 
amandmaje, ustavne zakone za izvedbo teh amand' 
majev in sklepe skupščine. V zvezi s tem je potrebno 
opozoriti na dvakratno obravnavo teh aktov v zborih 
in sicer: 

1. V ugotovitvah, stališčih in sklepih o urejanju 
bodočih mednacionalnih odnosov na območju Jugo* 
slavije, ki jih je Skupščina Republike Slovenije spre- 
jela na skupni seji 28. septembra 1990, je med drugim 
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določeno, da bodo delegati Republike Slovenije 
v bodoče sodelovali v obeh zborih Skupščine SFRJ le 
na podalgi stališč Skupščine Republike Slovenije. 
V zvezi s tem je potrebno opozoriti, da je delegacija 
Skupščine v Zboru republik in pokrajin morala že 
doslej imeti obvezno stališče republiške skupščine in 
da je v poslovniku urejen način obravnave aktov iz 
pristojnosti Zbora republik in pokrajin ter ravnanje 
naše delegacije v zvezi s tem. Glede aktov iz pristoj- 
nosti Zveznega zbora pa nastaja nova sitaucija, ker 
le-ti niso bili obravnavani v zborih republiške skupš- 
čine. Zbori bodo v prihodnje sproti seznajeni z vsemi 
akti, ki so v postopku obravnave v Zveznem zboru, da 
bi lahko določili stališče za delegate iz Republike 
Slovenije v Zveznem zboru. Predhodni postopek bi bil 
naslednji: gradivo (zakon ali drugo gradivo), ki je 
v postopku obravnave v Zveznem zboru Skupščine 
SFRJ bo dodeljeno pristojnim zborom in predloženo 
v mnenje Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slo- 
venije ter v obravnavo pristojnim delovnim telesom. 
Akt, ki je v postopku obravnave, bo potrebno pred- 
vsem oceniti ali je skladu z ustavo in pravnim siste- 
mom Republike Slovenije. Na podlagi mnenj izvrš- 
nega sveta in pristojnih delovnih teles bodo zbori 
sprejeli stališča k posameznim aktom in jih predložili 
delegatom iz Republike Slovenije v Zveznem zboru. 
Delegati iz Republike Slovenije v Zveznem zboru 
bodo morali dobiti jasno usmeritev za njihovo delo. 

Odbor Skupščine Republike Slovenije za kmetijstvo in goz- 
darstvo je na svoji 1. seji dne 9/10-1990 obravnaval Poročilo 
o stanju gozdov in možnostih za zagotavljanje sredstev za 
ohranitev gozdov z ugotovitvami in sklepi, ki ga je Skupščini 
republike Slovenije predložil v obravnavo njen Izvršni svet; 
odbor je hkrati obravnaval tudi informacijo Skupščine občine 
Kočevje o gospodarjenju z gozdovi. 

Odbor je v obravnavi poudaril, da poročilo nakazuje pospe- 
šeno delo na novem zakonu o gozdovih in na novem zakonu 
0 lovstvu, ki bi morala biti čimprej in sočasno sprejeta in 
Uveljavljena. Gozd je ogrožen in s tem izpolnjevanje vseh 
njegovih vlog, zaradi upadanja tvorne funkcije bomo prizadeti v$i v Republiki Sloveniji. Zaradi prizadetosti gozda dobivamo 
slabši les, vzrok pa je poleg ozračja tudi preštevilna divjad, 
*ato je nujno odpraviti neusklajenost gozd - divjad. Ukrepati 

potrebno hitro, saj bodo rezultati vidni dolgoročno. Za 
sanacijo gozdov je potrebno takoj nameniti en del sredstev iz 
ekološkega dinarja, sredstva za škodo v gozdovih pa bi morali 
Prispevati tudi onesnaževalci, saj so lastniki gozdov prizadeti 
teko kratkoročno kot dolgoročno. 

Predstavnik Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
Pa je menil, da bi zakon o gozdovih moral biti čim krajši, ki bi 
strokovno urejeval zadeve, ostalo pa bi Republiški sekretariat 
*a kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano reševal z drugimi pri- 

2. V 3. točki XCVI (96) amandmaja k ustavi Repu- 
blike Slovenije je določeno, da zvezni zakoni, izdani 
po uveljavitvi tega amandmaja, veljajo v Republiki 
Slovenije šele ko da k njim soglasje Skupščina Repu- 
blike Slovenije. Glede na to določbo bo potrebno 
takoj po sprejemu in objavi akta iz pristojnosti Zvez- 
nega zbora pridobiti mnenje Izvršnega sveta in pri- 
stojnih delovnih teles (zlasti Zakonodajnopravne 
komisije) in na zborih s posebnim aktom (odlokom) 
ugotoviti veljavnost ali neveljavnost celotnega akta 
ali posameznih določb v Republiki Sloveniji. Tak 
odlok bo objavljen v Uradnem listu Republike Slove- 
nije. Enak postopek bo veljal tudi za akte iz pristojno- 
sti Zbora republik in pokrajin, ki jih je ta zbor sprejel 
kot začasne ukrepe. 

V zvezi s tem se je potrebno dogovoriti za postopek 
čim hitrejšega preverjanja sprejetih odločitev v zbo- 
rih Skupščine SFRJ. Delegati obeh zborov Skupščine 
SFRJ bi morali sproti seznanjati pristojne republiške 
upravne organe o spremembah in dopolnitvah, ki so 
bile sprejete k posameznim aktom. Pristojni republi- 
ški uupravni organi bi tako lahko pripravili mnenje že 
pred objavo akta v Uradnem listu SFRJ. S tem bi 
omogočili, da izvršni svet, takoj po objavi akta v Urad- 
nem listu, posreduje mnenje skupščini. Problem bo 
nastal, če v tem obdobju ne bo sej zborov republiške 
skupščine, ki bi ugotovili veljavnost ali neveljavnost 
posameznega akta za Republiko Slovenijo. 

jemi. Razmišljanja gredo v tej smeri, da bi vendarle dali 
predlog, da se obstoječi zakon o gozdovih dopolni, da bi se 
nekatere stvari hitreje rešile zaradi javnih nalog zaščite 
gozdov. 

V nadaljnji razpravi so člani odbora menili, da bi v primeru 
dopolnitve zakona o gozdovih bilo potrebno uskladiti stališča 
Slovenske kmečke zveze in ustreznega resornega organa 
predno bi šel zakon v sprejem, pri čemer so poudarili, da bi ob 
dopolnitvah obstoječega zakona o gozdovih morali pripraviti 
novega. 

Odbor ocenjuje, da so ugotovitve in sklepi, ki jih je sprejel 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije k Poročilu o stanju 
gozdov in o možnostih za zagotavljanje sredstev za ohranitev 
gozdov celoviti, zato jih sprejema, pri čemer je pomembna 
usklajenost zakonodaje tudi z zakonom o lovstvu. Pripombe 
in predloge in razprave k poročilu pa naj predlagatelj upo- 
števa pri pripravi novega zakona o gozdovih. 

Odbor predlaga zborom Skupščine Republike Slovenije, da 
Poročilo o stanju gozdov in možnostih za zagotavljanje sred- 
stev za ohranitev gozdov z ugotovitvami in sklepi sprejmejo. 

Odbor je za svoje poročevalce na sejah zborov določil: za 
Družbenopolitični zbor predsednika odbora Franca Potoč- 
nika, za zbor občin Stanislava Bevca in za Zbor združenega 
dela mgr. Franca Perka. 

V Poročevalcu št. 15, z dne 2. 10. 1990, je bilo objav- 
ljeno Poročilo Komisije Skupščine Republike Slovenije 
za varstvo okolja in naravno dediščino k poročilu o sta- 
nju gozdov in možnostih za zagotavljanje sredstev za 
ohranitev gozdov z ugotovitvami in sklepi, ki so ga 
obravpavala delovna telesa skupščine. 

Komisija Skupščine Republike Slovenije za varstvo 
okolja In naravno dediščino je v Poročilu, ki je bilo 

objavljeno v Poročevalcu št. 16, z dne 16.10.1990 predla- 
gala, da problematiko o stanju gozdov obravnavajo zbori 
Skupščine Republike Slovenije potem, ko bo Izvršni svet 
Skupšine Republike Slovenije predložil še dodatek 
k poročilu, ki bo vseboval še nekatera odprta vprašanja, 
na katere komisija v svojem poročilu opozarja. Tokrat 
objavljamo še poročila in mnenja drugih skupščinskih 
delovnih teles, ki so tudi obravnavala omenjeno proble- 
matiko: 

POROČILO 
k Poročilu o stanju gozdov in možnostih za zagotavljanje sredstev za 
ohranitev gozdov z ugotovitvami in sklepi. 
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MNENJE 
k Poročilu o stanju gozdov in možnostih za zagotavljanje sredstev za ohranitev 
gozdov z ugotovitvami in sklepi   

Odbor za raziskovalno dejavnost in 
tehnologijo na ravni Skupščine Republi- 
ke Slovenije je na 1. seji dne 16. 10. 1990 
obravnaval navedeno poročilo, ki ga je 
Skupščini Republike Slovenije predložil 
v obravnavo njen izvršni svet. 

Člani odbora soglašajo s sklepom Iz- 

vršnega sveta Skupščine Republike Slo- 
venije, v katerem nalaga Republiškemu 
sekretariatu za raziskovalno dejavnost in 
tehnologijo, da v dolgoročni razvojni 
program vključi raziskovalni projekt Po- 
škodovanost gozdov in gospodarjenje 
z njimi v razmerah obremenjenega oko- 

lja. Ob tem je predstavnik omenjenega 
sekretariata na seji odbora opozoril, daje 
potrebno v tem raziskovalnem projektu 
poleg tehnično-biološkega vidika upo- 
števati tudi družboslovno-ekonomski vi- 
dik, da ne bi kasneje sprejemali nesmotr- 
ne odločitve. 

MNENJE 

k Poročilu o stanju gozdov in možnostih za zagotavljanje sredstev za ohranitev 
gozdov z ugotovitvami in sklepi 

Odbor za proračun in javne finance je 
na seji 17. 10. 1990 obravnaval navedeno 
poročilo. 

Po mnenju odbora poročilo dovolj jas- 
no opozarja na neustrezno povezavo 
upravnih in gospodarskih funkcij v gozd- 
nogospodarskih organizacijah. To kaže 
na potrebo po oblikovanju upravne insti- 
tucije za nadzor nad ohranjanjem ekolo- 
škega ravnotežja. Tak ali morebiti druga- 
če zasnovan koncept pa poročilu 
manjka. 

Izvršni svet v svojih sklepih navaja pri 
zagotavljanju sredstev za dejavnost po- 
sebnega družbenega pomena v gozdar- 
stvu in sredstev za sanacijo poškodova- 
nih gozdov in aktivno zadrževanje propa- 
danja gozdov poleg ostalih virov financi- 
ranja tudi družbenopolitične skupnosti. 

Po mnenju odbora pa je za ta namen 
možno predvideti le davčne olajšave pri 
davku na katastrski dohodek zaradi eko- 
loške poškodovanosti gozdov in zaradi 
tega zmanjšanega dohodka. Po drugi 
strani morajo imeti vsi, ki imajo priprav- 
ljene projekte za sanacijo gozdov, tudi 
podjetja, ki imajo koncesije nad državni- 
mi gozdovi pravico konkurirati za sred- 
stva pri ekološkem skladu. 

V nadaljevanju razprave je bilo opozor- 
jeno na zastarelost podatkov o stanju 
v gozdovih glede na to, da se je stanje 
zaradi milih zim spremenilo na bolje. Na- 
dalje, vprašljiva je primerjava rezultatov 
gospodarjenja v gozdno-gospodarskih 
organizacijah z gospodarstvom nasploh, 
ker je bil način investiranja v gozdnem 
gospodarstvu drugačen in je zato primer- 

java relativna. 
V poročilu ni izpostavljen problem pre- 

raščala kmetijskih zemljišč, zlasti pašni- 
kov, z gozdom glede pozitivnih in negi' 
tivnih posledic za problematiko, ki jo opi- 
suje poročilo. Odbor predlaga izvršnem*1 

svetu, da s to analizo dopolni svoje poro- 
čilo. 

Odbor se bo po tem, ko bo pripravljen 
zakon o gozdovih, v katerem pa mora bi" 
dodelan sistem financiranja te dejavnost 
lahko konkretneje opredeljeval. IzvršO1 

svet naj bi hkrati s pripravo zakona o gol' 
dovih pripravil tudi bilanco predvidenir 
virov in odhodkov glede na posege v go? 
darstvu. 

Odbor bo svoje mnenje posredoval K0' 
misiji za varstvo okolja in naravno dedi' 
čino in Izvršnemu svetu. 



Komisija za ustavna vprašanja je na 12. seji dne 
29.10. in 5.11.1990 sprejela naslednji 

NAČRT POTEKA JAVNE RAZPRAVE o osnutku ustave Republike Slovenije 

1. V skladu s sklepi zborov traja javna razprava 
o osnutku ustave Republike Slovenije do 30. 11. 1990. 

Pripombe in predlogi iz javne razprave se pošiljajo 
neposredno na naslov Komisije za ustavna vprašanja. 

Komisija za ustavna vprašanja bo po zaključku javne 
razprave pripravila delovno besedilo predloga ustave in 
predlagala, da se o odprtih vprašanjih iz delovnega 
besedila opravi določena širša razprava v občinah, poli- 
tičnih strankah in strokovni javnosti. 

2. Poseben pomen v javni razpravi imajo razprave 
v strokovni javnosti. Predsednik Skupščine in Komisije 
za ustavna vprašanja je s posebnim pismom pozval 
k vključitvi v javno razpravo znanstvene in strokovne 
inštitucije ter strokovna in stanovska društva. 

Posebej so pozvani k razpravi in oblikovanju predlo- 
gov tudi vse politične stranke, ne glede na njihovo zasto- 
panost v skupščini, organizacije, klubi in društva Sloven- 
cev v zamejstvu in naši predstavniki v tujini. 

3. Vodstvo Skupščine je sklicalo posvet s predsedniki 
skupščin občin o poteku javne razprave v občinah. 
Občine bodo same opredelile obseg in načine razprav 
v svojih sredinah. V občinah naj bi se v čimvečji meri 
organizirale skupne razprave, na katere bi bili povabljeni 
tudi delegati republiške skupščine iz tega območja. Za 
uvodne predstavitve gradiv so pripravljeni sodelovati 
člani Komisije za ustavna vprašanja in njene strokovna 
skupine. 

Iz takšnih razprav v občinah naj se Komisiji za ustavna 
vprašanja po možnosti posreduje urejen zbirnik stališč, 
pripomb in predlogov, pri čemer se ne bi smelo delati 
selekcije pripomb, ampak naj bi se le izločale oziroma 
povzele tiste, ki se ponavljajo. 

4. Inštitut za raziskavo javnega mnenja pri Razisko- 
valnem institutu FSPN bo izdelal analizo javnega mnenja 
glede poglavitnih rešitev in dilem v osnutku republiške 
ustave. Analiza mora biti izdelana v takšnem roku, da jo 
bo mogoče upoštevati pri izdelavi besedila predloga 
ustave. 

5. V razpravo v Skupščini Republike Slovenije se bodo 
vključila tudi delovna telesa skupščine in zborov, ki so že 
pozvana, da čimprej opravijo razprave o osnutku ustave, 
oblikujejo čimbolj konkretne pripombe ter tudi posebej 
pozovejo k javni razpravi znanstvene in strokovne inšti- 
tucije in posameznike, ki delujejo na področju dela 
delovnih teles. 

6. V javni razpravi imajo izjemen pomen sredstva jav- 
nega obveščanja. Komisija pričakuje njihovo angažira- 
nje in enakopravno obravnavo vseh pomembnih vpra- 
šanj v javni razpravi in predstavitev stališč političnih 
strank. Pri tem sta pripravljeni sodelovati strokovni 
službi Komisije za ustavna vprašanja in za informiranje 
Skupščine republike Slovenije. 

7. Za potrebe strokovne skupine. Komisije za ustavna 
vprašanja in delegatov v zborih je potrebno v okviru 
Komisije za ustavna vprašanja sproti pripravljati urejene 
povzetke pripomb iz javne razprave in v ta namen 
ustrezno okrepiti strokovne in administrativne službe, ki 
morajo v tem času temu delu dati prednost. 

Prav tako je potrebno v občinah zadolžiti in usposobiti 
službe, ki bodo izdelale povzetke razprav v občinah. 

8. Komisija za ustavna vprašanja je izdelala seznam 
poglavitnih dilem in odprtih vprašanj iz osnutka ustave, 
katerim naj bi v javni razpravi dali posebno pozornost 
oziroma, ki še posebej zahtevajo opredelitev v javni 
razpravi. 

poglavitne dileme in odprta vprašanja v osnutku ustave 

Republike Slovenije 

Skupščina Republike Slovenije je dala v javno razpravo, ki 
bo trajala do 30. novembra 1990, osnutek ustave s številnimi 
yariantami, razlago in konkretnimi predlogi iz razprav na 
*ejah zborov dne 12. 10. 1990, ki tudi vsebujejo dodatne 
"ariante k besedilu osnutka. Vse to ustvarja dokaj nepre- 
9'edno gradivo, zato je Komisija za ustavna vprašanja na 
12. seji sklenila, da se pripravi seznam glavnih dilem in 
°dprtih vprašanj, h katerim naj se zlasti usmeri nadaljnja razprava. S tem se ne želi omejevati krog vprašanj, ki so 
v javni razpravi, pač pa se želi usmeriti pozornost na najpo- 
membnejša vprašanja, ki so na podlagi dosedanjih razprav 
°&tala odprta oziroma ne dovolj razčiščena. Gre predvsem 

naslednja vprašanja: 

1- Preambula 
. Postavljajo se vprašanja: vključitve sintagme »svetosti živ- 
'lenja« oziroma njegove nadomestitve z izrazom »nedotaklji- 
vosti človeškega življenja«; vključitve narodnoosvobodilnega 
^oja med temelje naše dediščine ter zožitve oziroma v celoti 
Cr*anje preambule iz ustavnega besedila. 

Ustavna opredelitev nacionalnega temelja slovenske 
aržave (1., 2. in 3. člen) 
. V uvodnih členih ustave je mogoče poudariti, da je Repu- 
"J'ika Slovenija država, ki temelji na pravici slovenskega 
^aroda do samoodločbe ali pa naj bo bolj poudarjena suvere- n°st državljanov Republike Slovenije. 
3- Obseg lastninske pravice tujcev (12. in 66. člen) 

Odprto je vprašanje obsega državljanskih in lastninskih 
pravic tujcev: tujci bi lahko imeli vse pravice kot državljani 
Slovenije, samo pravice, določene z zakonom ali ustavnim 
zakonom; glede lastnine pa je predlagana tudi varianta, da naj 
bi na zemljiščih lahko imeli lastninsko pravico samo držav- 
ljani Slovenije. Pri tem je treba upoštevati, da lahko omejeva- 
nje pravic tujcev pomeni tudi zapiranje Slovenije in njeno 
počasnejšo vključevanje v mednarodne gospodarske tokove. 

4. Obseg in omejitve pravic; svoboščin in dolžnosti človeka 
in državljana (drugo poglavje 15. člen in 92. člen) 

Postavlja se vprašanje določitve pravic, ki jih ima vsakdo, 
ne glede na državljanstvo, od pravic, ki jih bodo imeli samo 
državljani Republike Slovenije (aktivna in pasivna volilna pra- 
vica, obseg lastninskih pravic, svoboda gibanja in nastanitve, 
pravica do brezplačnega šolanja, do zdravstvenega varstva, 
do peticije, do stanovanjske pravice). 

Drugo vprašanje se nanaša na pogoje in obseg za začasno 
razveljavitev in omejitev določenih pravic in svoboščin; ali naj 
bo že v besedilu tega poglavja na posameznih mestih dolo- 
čeno, v kakšnih primerih je mogoče te pravice omejiti (izredne 
razmere) oziroma na kakšen način (zakon ali ustavni zakon), 
ali pa naj ustava vsebuje posebno določbo o razlogih za 
stanje, v katerem je mogoče določene pravice začasno razve- 
ljaviti ali omejiti ter določbo o tem, katerih pravic ni mogoče 
v nobenem primeru omejevati. 

5. Obseg urejanja z ustavnimi zakoni 
Postavlja se vprašanje, kako široko v ustavi predvideti ure- 
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janje določenih vprašanj z ustavnimi zakoni, za katere spreje- 
manje se zahteva kvalificirana večina in torej večja stopnja 
soglasja poslancev in političnih strank v parlamentu. Vendar 
pa takšen postopek lahko otežuje oziroma podaljša sprejema- 
nje vprašanj, ki se urejajo z ustavnimi zakoni in jih hkrati 
postavlja na ustavno raven. 

6. Status in obseg varstva posebnih pravic italijanske in 
madžarske narodne manjšine (3. člen, 63. člen) 

Gre za vprašanje, ali naj bodo pravice obeh avtohtomih 
narodnih manjšin, zapisane v ustavi, enake, večje ali manjše, 
kot v sedanji ustavni in zakonski ureditvi. Predvsem je odprto 
vprašanje, ali naj republika gmotno in moralno podpira dejav- 
nost narodnosti tudi na gospodarskem področju, področju 
javnega obveščanja, založništva, šolstva in razvijanju odno- 
sov s svojima matičnima narodima. 

Ali je potrebno in kako opredeliti pravice etničnih skupnosti 
(Romov? Ali posebej opredeliti tudi nekatere pravice imigra- 
cijskih skupin? 

7. Obseg ekonomskih in socialnih pravic, zapisanih 
v ustavi (III. poglavje ustave) 

Opredeljevati se je mogoče med večjo ali manjšo vlogo 
države pri zagotavljanju ekonomskih in socialnih pravic 
državljanov. V zvezi s tem je mogoče že v ustavi zapisati, da 
ima lastnina tudi socialno funkcijo (varianta k 65. členu) ter 
določiti obseg pravic glede soupravljanja (73. člen), pravice 
do dela (75. člen), sindikalne svobode in pravice do stavke 
(76. člen in 77. člen), pravice do stanovanja (78. člen). Med te 
pravice sodijo tudi določene pravice iz poglavja o svobošči- 
nah in pravicah, predvsem pravica izobrazbe in šolanja (54. 
člen). 
8. Pravica do ugovora vesti (45. člen) 

Ali pravico do ugovora vesti vezati le na dolžnost vojaške 
službe, ali pa jo v ustavi opredeliti širše kot eno od temeljnih 
človekovih pravic? 

9. Soupravljanje delavcev v podjetjih in ustanovah 
(73. člen) 

V osnutku je predvideno več variant zakonske ureditve 
pravice delavcev do sodelovanja pri upravljanju podjetij, 
v katerih so zaposleni. Postavlja se vprašanje, ali naj zakon 
postavi pravilo, da imajo delavci to pravico v vseh podjetjih in 
lahko zakon določi le omejitve te pravice, ali pa naj šele zakon 
določi, da imajo delavci pravico sodelovati pri upravljanju 
podjetij v katerih so zaposleni (na primer glede na dejavnost 
ali velikost podjetja). 

10. Avtonomnost civilnih družbenih institucij (I., II. oz. III. 
poglavje) 

Ali naj bo v ustavi posebej opredeljena avtonomnost posa- 
meznih institucij civilne družbe? 

11. Državna ureditev (člen 85. in nadaljnji) 
Osnutek kot osnovno besedilo in usmeritev ponuja koncept 

enodomnega državnega zbora (120 ali 150 poslancev) ne da 
bi bilo v ustavi karkoli povedano o volitvah, pač pa bi bil volilni 
sistem s temeljnimi izhodišči vred določen z ustavnim za- 
konom. 

Prisotne so tudi nadaljnje variante: 
- enodomni državni zbor, ki naj bi bil izvoljen deloma po 

večinskem načelu (po katerem je poslanec predvsem zastop- 
nik interesov volilcev svoje volilne enote) in deloma po pro- 
porcionalnem načelu (politično predstavništvo - poslanci so 
voljeni kot predstavniki strank; 

- enodomni državni zbor, voljen samo po proporcional- 
nem načelu (kar pomeni predvsem politično predstavništvo) 
ali 

- enodomni državni zbor, voljen izključno po večinskem 
načelu (poslanci so zavezani predvsem volilcem v volilni 
enoti, vendar bodo v glavnem ravno tako predlagani od 
strank, pri čemer ta sistem običajno pripelje do redukcije 

večstrankarstva na dvostrankarstvo oziroma v oblikovanje 
dveh političnih blokov); 

- dvodomni parlament, pri čemer naj bi en zbor pomenil 
predvsem politično predstavništvo (poslanci bi bili verjetno 
voljeni po proporcionalnem načelu), drug zbor pa lokalno 
predstavništvo kot zbor regij ali zbor državljanov (poslanci bi 
bili voljeni po večinskem načelu, lahko pa tudi kot delegati 
skupščin regij, če bi šlo za zbor regij kot političnih enot), pri 
čemer se postavlja vprašanje delitve pristojnosti: ali naj bi bila 
zbora enakopravno pristojna za vse zadeve ali naj bi si pristoj- 
nosti razdelila, ne da bi o čemerkoli oba odločala, ali delno 
razdelila, tako da bi o določenih zadevah odločal samo ta ali 
oni zbor, o določenih pa oba enakopravno (usklajeno); 

- variantni predlog, ki je že zapisan v osnutku (čl. 98a in 
98b), in ki predvideva enodomni državni zbor kot zakonodajni 
zbor, ob katerem kot posvetovalno telo, ki pa lahko zahteva 
ponovno obravnavo kateregakoli že sprejetega zakona 
v državnem zboru, deluje državni svet oziroma senat, ki naj bi 
bil sestavljen po dveh principih: v njem naj bi bili predstavniki 
ali zastopniki posameznih regij in predstavniki posameznih 
segmentov družbe (gospodarstvo, kultura, znanost, zdrav- 
stvo, šolstvo itd.), s čimer bi bila do neke mere izpolnjena 
zahteva po dvodomnosti, hkrati pa bi bilo omogočeno, da 
v parlamentu odseva tudi funkcionalna oziroma korporativna 
slojevitost družbe in regionalna struktura države. 

12. Vloga predsednika republike (členi 99. do 109.) 
Vprašanje vloge predsednika republike je povezano z opre- 

delitvijo do državne ureditve. Pri tem je možna večja ali 
manjša vloga predsednika republike predvsem pri imenova- 
nju kandidatov za predsednika vlade in ministre, pri razpusti- 
tvi državnega zbora, pri imenovanju sodnikov in glede obliko- 
vanja posvetovalnih organov pri predsedniku republike (eko- 
nomski svet in svet nacionalne varnosti). \ 

13. Položaj vlade v razmerju do parlamenta (členi 110. do 
115.) 

Tudi položaj vlade je odvisen od opredelitve do državne 
ureditve. Komisija za ustavna vprašanja se je opredelila za 
varianto A, to je parlamentarni sistem. V tej varianti je vlada 
odgovorna predvsem parlamentu, ki odloča o zaupnici in 
o izvolitvi nove vlade. 

V varianti k členom 110., 111.a. in 111.b., ki opredeljujejo 
parlamentarno - predsedniški sistem, z močnejšo vlogo šefa 
države, pa ima večji vpliv na imenovanje predsednika vlade in 
ministrov, predsednik republike. 

14. Vojska in demilitarizacija Slovenije (119. in 120. člen) 
V razpravi sta varianti, da naj ustava opredeljuje vojsko 

republike Slovenije ter varianta, po kateri republika ne bi 
imela vojske, z ustavnim zakonom pa bi se določil postopen 
prehod k njeni ukinitvi. Gre za oceno sedanjih razmer in 
dolgoročne usmeritve Slovenije glede možnosti in načinov 
varovanja nedotakljivosti in celovitosti ozemlja republike Slo- 
venije. 
15. Lokalna samouprava (členi 135. do 140.) 

V zvezi s tem poglavjem se postavljajo vprašanja razmejitve 
pristojnosti med državo in lokalno samoupravo, med občino 
in republiko ter vprašanje ustavne vloge regij (pokrajin, okra- 
jev) kot vmesnih členov med občino in republiko. 

Odprto je vprašanje določitve obsega ustavnih pristojnosti 
lokalnih skupnosti, s katerimi bi se le-te zaščitile pred preveli- 
kimi posegi države; odprto je vprašnje, ali in koliko državnih 
pooblastil bi lahko imele enote lokalne samoupravne ter vpra- 
šanje načina oblikovanja regij: ali kot način izvrševanja funk- 
cij države na širih območjih; ali pa kot način povezovanja enot 
lokalne samouprave (povezovanje od spodaj navzgor). 

S temi vprašanji sta povezani tudi vprašanji obstoja krajev- 
nih skupnosti kot ožjih enot lokalne samouprave ter vprašanje 
zastopanosti lokalnih enot v dražavnem parlamentu. 

16. Rreferendum v ustavnorevizijskem postopku (členi 158. 
do 161.) 

V ustavi je mogoče opredeliti obvezen ali neobvezen refe- 
rendum v prvi fazi sprememb ustave, to je o predlogu, da se 
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začne postopek in v zadnji fazi to je po sprejetju ustave 
(naknadni referendum). Referendum bi lahko zahtevalo tudi 
določeno število (50.000) volilcev. 

17. Imenovanje sodnikov, sodni svet in njegov položaj (127., 
128. in 152. člen) 

Sodnike naj bi na predlog sodnega sveta imenoval predsed- 
nik republike ali volil državni zbor. Vprašanje je povezano 
z odločitvijo glede državne ureditve. 

Odprto je tudi vprašanje sestave sodnega sveta, ki naj bi 
bil sestavljen iz članov, ki jih izvoli državni zbor, iz članov, ki 
jih izmed sebe izvolijo sodniki ali pa naj bi sestavo in način 
oblikovanja sodnega sveta določil ustavni zakon. 

Tudi glede sestave in izvolitve sodnikov ustavnega 
sodišča je več variant: po eni naj bi jih volili državni zbor, 
sodni svet in predsednik republike, po drugi pa naj bi vse 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
o pobudi Janka Halba, delegata 
v Družbenopolitičnem zboru Skupščine 
Republike Slovenije, za uporabo oznake »Made 
in Slovenia« kot afirmacijo lastnega 
gospodarstva in proizvodnje Slovenije 

Delegat v Družbenopolitičnem zboru Skupščine Republike 
Slovenije Janko Halb je predlagal, da bi za afirmacijo lastnega 
gospodarstva in proizvodnje Slovenije namesto oznake 
»Made in Yugoslavia« uporabljali v Sloveniji oznako »Made in 
Slovenia« za vse proizvode, ki jih ponujamo na mednarodnem 
tržišču. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije navedeno 
pobudo podpira, saj jo razume kot uvajanje znaka kvalitete za 
proizvode, ki bi bili proizvedeni v Sloveniji in bi za pridobitev 
takega znaka izpolnili vnaprej dogovorjene kriterije. 

V primeru, da bi želeli oznako »Made in Yugoslavia« popol- 
noma nadomestiti z oznako »Made in Slovenia« kot oznako 
države porekla blaga, bi se srečali s pravnimi ovirami in 
v začetku lahko tudi z negativnimi ekonomskimi posledicami, 
saj Slovenija ni zavedena kot država v mednarodnem carin- 
skem registru. 

Subjekt mednarodnega prava je Jugoslavija kot celota in 
kot taka je podpisala in ratificirala številne mednarodne 
pogodbe, med njimi tudi tiste, ki se nanašajo na označbo 
izvora blaga. Tako je Jugoslavija ratificirala tudi: 

- Pariško konvencijo o varstvu industrijske lastnine in 
- Splošni sporazum o carinah in trgovini (GATT). 
Med notranjimi jugoslovanskimi predpisi pa področje ozna- 

čevanja izvora blaga urejajo: 
- zakon o varstvu izumov, tehničnih izboljšav in znakov 

razlikovanja, 
- zakon o standardizaciji in 
- zakon o trgovini. 
Z enostransko uvedbo označbe »Made in Slovenia,« kot 

označbe izvora blaga, bi naleteli na pravne ovire, predvsem pa 
na velike ekonomske posledice. Za uvedbo oznake izvora 
blaga »Made in Slovenia« je potrebno v Sloveniji projektno 
pristopiti, saj bi morala Slovenija kot mednarodni pravni sub- 
jekt pristopiti k vrsti mednarodnih konvencij in spremembi 
notranje zakonodaje. Problemi, do katerih bi prišlo zaradi 
zamenjave označbe »Made in Yugoslavia« z označbo »Made 
in Slovenia,« pa so predvsem naslednji: 

1. Na podlagi označbe porekla blaga lahko določene vrste 
jugoslovanskega blaga uživajo preferencialne ugodnosti (z 

sodnike volil državni zbor na predlog predsednika republike. 
Ta vprašanja so povezana tudi z načinom in obsegom 

delitve oblasti v okviru državne ureditve. 

18. Vsebina ustavnega zakona za izvedbo ustave (162. člen) 
Postavlja se vprašanje, ali naj že ustava določi vsebino 

ustavnega zakona predvsem rok za izvedbo novih volitev in 
konstituiranje novih organov republike Slovenije. 

Navedeni ustavni zakon bo opredelil tudi način in roke za 
osamosvojitev slovenske države, zato se postavljajo številna 
vprašanja, ki so povezana s takojšnjim oziroma postopnim 
prevzemom nalog, ki jih sedaj v Republiki Sloveniji izvršujejo 
organi SFRJ. 

Gradivo je pripravila delovna skupina v sestavi: Tone Per- 
šak, Miran Potrč in Jernej Rovšek. 

evropsko skupnostjo npr. te ugodnosti določa zakon o ratifi- 
kaciji dopolnilnega protokola k sporazumu o sodelovanju 
med SFRJ in EGS, s katerim se vzpostavlja nov trgovinski 
režim - Ur. list SFRJ-Mednarodne pogodbe, št. 1/88). Glede 
na to, da Republika Slovenija še ni subjekt mednarodnega 
prava, je v carinske dokumente še vedno treba vpisovati SFRJ 
kot državo porekla, saj bi v nasprotnem primeru bilo sloven- 
sko blago lahko izključeno iz teh ugodnosti. 

2. Pri mednarodnem prometu blaga spremljajo le-to 
ustrezne listine. V okviru Evropske skupnosti npr.je to enotni 
administrativni dokument, ki vsebuje tudi posebno rubriko 
»država izvora blaga« (»country of origin«). Enako rubriko 
vsebujejo tudi jugoslovanski carinski dokumenti. Pravilnik 
o vlaganju listin v carinskem postopku namreč določa, da se 
v rubriko »država izvora« vpiše država, v kateri je bilo blago 
proizvedeno v skladu s kodeksom vpisanih šifer, ki je sestavni 
del pravilnika. Kodeks šifer za izpolnjevanje listin v carinskem 
postopku pa kot državo izvora predvideva le Jugoslavijo. 

3. Slovenskim podjetjem, ki bi izvažala blago le z oznako 
»Made in Slovenia«, lahko zaradi ratificiranih mednarodnih 
pogodb pretijo tožbe zaradi dejanj nelojalne konkurence, saj 
tako Pariška konvencija kot Sporazum GATT štejeta za deja- 
nje nelojalne konkurence tudi »označevanje blaga ali 
navedbe, katerih uporaba v trgovini utegne spraviti javnost 
v zmoto glede izvora... blaga.« 

4. Glede na pravila o poreklu blaga po tujih zakonodajah bi 
se utegnilo zgoditi, da bi blago z oznako »Made in Slovenia« 
bilo s strani tujih držav zavrnjeno z argumentom, da gre za 
blago neznanegga porekla, kar bi za naše proizvajalce imelo 
negativne ekonomske učinke. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije podpira pobudo 
delegata za uveljavitev oznake »Made in Slovenia« kot znaka 
dobre kvalitete; hkrati pa se zaveda, da takih vsebinskih 
vprašanj z odprtimi pravnimi normami in možnimi negativnimi 
ekonomskimi posledicami ni možno reševati na kratek rok. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije zaradi pomena 
uveljavljanja identitete Slovenije v svetu podpira v okviru 
Centra za turistično in ekonomsko propagando oziroma 
Agencije za promocijo Slovenije pri Gospodarski zbornici 
Slovenije projekt »izoblikovanje identitete Republike Slove- 
nije v očeh ciljnih javnosti.« Del tega je tudi projekt »Made in 
Slovenia,« ki naj bi postal znak kvalitete slovenskih izdelkov. 
Takšne znake o kakovosti blaga že poznajo nekatere sosednje 
dežele, kot je na primer Furlanija-Julijska krajina. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije meni, da bi bilo 
smotrno, da Gospodarska zbornica Slovenije skupaj z Repu- 
bliškim sekretariatom za raziskovalno dejavnost in tehnolo- 
gijo pripravi kriterije, na podlagi katerih bi določeni proizvodi, 
izdelani v Sloveniji, lahko uporabljali oznako »Made in Slove- 
nia« kot kolektivni znak dobre kvalitete. V tem smislu bi 
slovenski proizvodi z oznako »Made in Slovenia,« kot kvali- 
tetni proizvodi prodirali na svetovni trg in s tem uveljavljali 
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identiteto Slovenije ter ustvarili primerno podlago za popolno 
mednarodno politično in ekonomsko afirmacijo Slovenije. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Repu- 
bliški sekretariat za mednarodno sodelovanje. 

MNENJE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
o pobudi Janka Halba, delegata 
v Družbenopolitičnem zboru Skupščine 
Republike Slovenije, da se letošnji 29. november 
ne bi praznoval in bi bila 29. in 30.11.1990 
delovna dneva 

V Republiki Sloveniji praznujemo na podlagi zveznega 
zakona praznike Socialistične Federativne Republike Jugo- 
slavije ter na podlagi republiškega zakona praznike Republike 
Slovenije. Za praznik Socialistične Federativne Republike 
Jugoslavije se po zakonu o praznikih Socialistične Federa- 
tivne Republike Jugoslavije šteje med drugim tudi 29. novem- 
ber - dan republike, ki se praznuje dva dni. 

Hkrati tudi Zakon o delovnih razmerjih (Ur. I. RS, št. 14/90) 
določa delavcem pravico do počitka ob praznikih SFRJ, ki so 
določeni kot dela prosti dnevi. 

Ob tem naj poudarimo, da so se že pojavile razne pobude 
glede praznikov in dela prostih dni v Republiki Sloveniji, 
v zvezi s katerimi sta že podala svoje mnenje Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije in Komisija za notranjo poli- 
tiko Skupščine Republike Slovenije. Mnenje obeh je, da bi 
bilo potrebno v republiki celovito pregledati strukturo prazni- 
kov in dela prostih dnevov. Hkrati pa Komisija za notranjo 
politiko meni, da se je treba zavedati, da priprava te zakonske 
materije ni toliko stvar strokovne odločitve, temveč in pred- 
vsem zadeva politične opredelitve, to pa bo lažje uresničljivo 
takrat, ko bomo imeli novo slovensko ustavo in vse druge 
spremljajoče akte. Pri tem je bilo tudi poudarjeno, da je treba 
pri pripravi te zakonske materije uveljaviti selektivni pristop in 
uskladiti praznike s prazniki, ki jih imajo ostale evropske 
države. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije meni, da so 
predlogi in pobude, da je potrebno proučiti in celovito urediti 
praznike v naši republiki utemeljeni in bo na podlagi nove 
ustave oziroma ustavnega zakona pripravil novo celovito ure- 
ditev praznikov v naši republiki, upoštevaje tudi praznike 
ostalih evropskih držav. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Repu- 
bliški sekretariat za delo. 

MNENJE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
o pobudi Janka Halba, delegata 
v Družbenopolitičnem zboru Skupščine 
Republike Slovenije, za ustanovitev lastne 
tiskovne informativne agencije Slovenije 

Delegat Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike 
Slovenije je na seji dne 27. 9. letos dal pobudo za ustanovitev 
slovenske tiskovne agencije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije podpira po- 
budo. 

Proučujejo se možnosti in načini za hitrejše in sprotnejše 
informiranje tuje javnosti (predvsem množičnih medijev) 
o dogajanjih v Sloveniji. Ena takšnih možnosti je tudi ustano- 
vitev lastne tiskovne agencije. Dejavnost, podobno agencijski, 
že sedaj po potrebi opravlja sekretariat za informiranje. 

Prav tako se proučujejo tudi možnosti za bolj načrtno, 
profesionalno organizirano in tudi podjetniško utemeljeno 
promocijo (gospodarsko, turistično, kulturno) Slovenije v tu- 
jini. 

Del teh aktivnosti je zapisanih tudi v periodičnem delovnem 
načrtu Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Repu- 
bliški sekretariat za informiranje. 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na delegatsko pobudo Sonje Lokar, delegatke 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike 
Slovenije, v zvezi s preživninami za otroke 
ločenih staršev. 

Dolžnost preživljanja opredeljuje Zakon o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih (UL SRS, št. 14/89). Ta v 129. členu 
nalaga, da se preživnine določi po potrebi upravičenca ter 
možnostih zavezanca. Zavezanca sta v primeru razveze 
zakonske zveze oba starša. Skladno z določbo 126. člena 
citiranega zakona se v tem primeru dolžnost preživljanja 
otroka razdeli na oba starša, po njunih možnostih in tudi 
glede na to, koliko skrbi in pomoči nudi posamezni roditelj 
otroku. 

Izračun preživnine ni problematičen v primerih, ko imata 
starša take dohodke, da lahko krijeta vse potrebe svojih otrok, 
problematičen pa je takrat, ko so dohodki staršev nizki in ne 
zmorejo pokriti vseh potreb. 

Ob padanju realnih osebnih dohodkov in rastoči brezposel- 
nosti se slabša splošna socialna varnost prebivalstva. Zadnje 
analize, ki so opravljene na področju varstva otrok in družine, 
kažejo, da so osebni dohodki na zaposlenega v Sloveniji tako 
nizki, da tričlanska družina z dvema zaposlenima, s povpreč- 
nim osebnim dohodkom, težko pokrije življenjske stroške. 
Z večanjem števila otrok, pa se stroški družine povečujejo in 
jih s povprečnim osebnim dohodkom obeh staršev ni možno 
pokriti. Zato menimo, da je stvari potrebno gledati kom- 
pleksno in je vprašljivo, če je primerno otroke razvezanih 
staršev obravnavati povsem iočeno od splošnega material- 
nega položaja oziroma od socialne varnosti vseh otrok 

Dejstvo je, da zakonska ureditev, taka kot je, dopušča pri 
oceni potreb otrok določeno mero subjektivizma, vendar 
menimo, da so nizko določene preživnine pogojene z zgoraj 
navedeno problematiko. 

Večkrat so bile prisotne težnje in razmišljanja o ustreznejši 
zakonski ureditvi tega vprašanja, a so vse opcije drugačne 
zakonske ureditve določanja preživnin, kakor tudi metodolo- 
gije samega usklajevanja, bile postavljene pod vprašaj. Ugo- 
tavljalo se je, da bi z dodatnimi zakonskimi normami povzro- 
čili več problemov kot koristi, glede na tako raznolike raz- 
mere. 

Po podatkih, zbranih meseca avgusta 1989. leta, je vseh 
določenih preživnin v Sloveniji 38.981. Od tega jih je 21,5 
odstotkov dogovorjenih pri centrih za socialno delo, ostale pa 
so določene ali dogovorjene na sodiščih. 

Da bi prispevali k objektivnejšemu določanju višine preživ- 
nin, pošiljamo tako sodiščem, kot centrom za socialno delo, 
podatke o minimalnih in povprečnih življenjskih stroških, ki 
jih na osnovi metodologije, izdelane pri Inštitutu za ekonom- 
ska raziskovanja v Ljubljani, izračunava Zavod Republike Slo- 
venije za statistiko po cenah v aprilu in novembru mesecu 
vsakega leta. Omenjeni projekt je bil zasnovan in financiran 
s strani Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, 
Gospodarske zbornice Slovenije, republiškega sveta zveze 
sindikatov Slovenije, republiških samoupravnih interesnih 
skupnosti otroškega varstva, socialnega skrbstva, zdravstva, 
zaposlovanja, izobraževanja, pokojninsko-invalidskega zava- 
rovanja, stanovanjskega gospodarstva in Raziskovalne skup- 
nosti Slovenije. 

Podatki o minimalnih in povprečnih življenjskih stroških, 
posredovani sodiščem in centrom za socialno delo, so lahko 
le orientacija pri določanju višine posamezne preživnine, 
sicer pa je potrebno proučiti in ugotoviti dejanske razmere in 
možnosti za vsak konkretni primer posebej. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Republi- 
ški sekretariat za zdravstveno in socialno varstvo. 
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ODGOVOR 
republiškega sekretarja za kulturo dr. Andreja 
Capudra na delegatsko pobudo Mojmira 
Ocvirka, delegata v Družbenopolitičnem zboru 
Skupščine Republike Slovenije, da je potrebno 
nameniti posebno pozornost kulturi, ki je 
bistveno zaznamovala čas, v katerem je bilo 
razbito enoumje patetike tim. »mladi kulturi«. 

Republiški sekretariat za kulturo se strinja s pobudo, da bo 
treba zaznamovati čas, v katerem citiram: »... je bilo razbito 
enoumje patetike«, kot navaja poslanec Družbenopolitičnega 
zbora Mojmir Ocvirk. Vprašanje pa je, ali je primerno v ta 
namen postavljati posebne spomenike ali celo obeliske. 

Mnenja smo, da je za tako akcijo potreben širši nacionalni 
konsenz, ki ni samo kulturnega, temveč splošnopolitičnega 
značaja. Spričo omejenih finančnih sredstev se zdi Republi- 
škemu sekretariatu za kulturo primerneje, da prehod v nove 
čase spodbudi z vlaganjem v živo tvornost, s čimer seveda ne 
izključuje zamisli o spomeniku, ki bi moral biti vsestransko 
osmišljen in umetniško dognan. Tak spomenik naj ne bi 
predstavljal samo mlade kulture, pač pa naj bi ovekovečil 
prizadevanje vseh tistih, ki so se v zadnjih 45-tih letih prizade- 
vali za prihod demokracije na Slovenskem. 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobudo Boruta Pahorja, delegata 
v Družbenopolitičnem zboru Skupščine 
Republike Slovenije da se prouči smiselnost 
ustanovitve novega vladnega resorja 
Sekretariata za zunanjo trgovino. 

Delegat v Družbenopolitičnem zboru Borut Pahor je podal 
naslednjo pobudo: 

»Trajna vključenost slovenskega gospodarstva v evropske 
integracijske sisteme je prioritetna naloga evropske politike 
naše države. 

Predlagam, da Izvršni svet Republike Slovenije prouči smi- 
selnost ustanovitve novega vladnega resorja - sekretariata za 
Zunanjo trgovino.« 

Na pobudo delegata Izvršni svet Skupščine Republike Slo- 
venije odgovarja naslednje: 

V programu Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
ie tudi priprava predloga nove organiziranosti republiških 
upravnih organov. Ob tem bodo proučena vsa vprašanja 
v zvezi z zagotavljanjem opravljanja nalog na posameznem 
Področju. Pri tem pa je potrebno pripomniti, da je število 
resornih upravnih organov, odvisno predvsem od obsega 
Spravnih nalog na posameznem področju, glede na to, da se 
Upravni organ ustanovi za opravljanje upravnih nalog na 
®nem ali več med seboj povezanih področij. 

Vsekakor pa bo za področje zunanje trgovine določen, 
rePubliški upravni organ, ki bo pristojen za opravljanje uprav- 
nih nalog na področju zunanje trgovine. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Repu- 
bliki sekretariat za pravosodje in upravo. 

stališče 
'^vršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
flo pobude Aleksandre Pretnar, delegatke 
^Družbenopolitičnem zboru Skupščine 
Republike Slovenije, da se ublažijo krivice, ki so 
l>h utrpeli in jih še trpe žrtve zmontiranih 

povojnih političnih procesov in njihovi 
sorodniki. 

Delegatka Družbenopolitičnega zbora Skupščine Repu- 
blike Slovenije Aleksandra Pretnar je na seji Družbenopolitič- 
nega zbora Skupščine Republike Slovenije dne 27. 9. 1990 
predlagala, da »ustrezni organi takoj ublažijo krivice, ki so jih 
utrpele in jih še trpe žrtve zmontiranih povojnih političnih 
procesov in njihovi sorodniki (Dachauski procesi, bolgarska 
zveza itd).« 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije daje naslednje 
stališče: 

Zakon o kazenskem postopku (Uradni list SFRJ, št. 4/77,14/ 
85, 74/87, 57/89 in 3/90) je z določbo 562. člena ohranil 
v veljavi 6. člen uvodnega zakona za zakonik o kazenskem 
postopku (Uradni list FLRJ, št. 40/53), ki izključuje možnost 
vlaganja zahtev za obnovo kazenskega postopka tistim obso- 
jencem, ki so bili pravnomočno obsojeni pred 1. januarjem 
1954. leta. Zahteve za obnovo kazenskega postopka za te 
primere so bile tako pridržane republiškemu javnemu tožilcu, 
o zahtevi pa je odločalo Vrhovno sodišče republike, ne pa 
sodišče, ki je sodilo na prvi stopnji. Tako je lahko obsojenec, 
ki je bil pravnomočno obsojen pred letom 1954 (po njegovi 
smrti pa tudi sorodniki), republiškemu javnemu tožilcu le 
poslal pobudo za obnovo kazenskega postopka. Tožilec je 
lahko predlagal obnovo ali pa tudi, zoper njegovo odločitev 
pa obsojenec ni imel nobenega pravnega sredstva. 

Prav tako je zakon o kazenskem postopku z določbo 561. 
člena ohranil v veljavi tudi 7. člen uvodnega zakona za zako- 
nik o kazenskem postopku ter tako odvzel pravico tudi do 
povrnitve škode osebam, ki so bile pravnomočno obsojene 
pred 1. januarjem 1954. 

Na podlagi navedenih določil zakona o kazenskem 
postopku je Republiški javni tožilec v nekaterih primerih vložil 
zahteve za obnove kazenskih postopkov, Vrhovno sodišče je 
obnove dovolilo, po dovolitvi obnove pa je javni tožilec 
v večini primerov obtožbe umaknil, sodišče pa je s sklepom 
postopek i/stavilo in razveljavilo prejšnje sodbe. Takšen 
postopek je bil izpeljan tudi za osebe, obsojene v t.i. Dachau- 
skih procesih. Osebam, obsojenim v teh procesih, so bila na 
podlagi sklepa Izvršnega sveta Skupščine socialistične Repu- 
blike Slovenije izplačana za izgubljeni osebni dohodek za čas 
prestajanja kazni zapora in za čas brezposelnosti po prestani 
kazni enkratna denarna nadomestila. Prav tako so bili vdovam 
justificiranih oz. umrlih obsojencev izplačani enkratni denarni 
znesek ter priznani dodatki k njihovim pokojninam, ki se 
valorizirajo v sklad s sklepi SPIZ o uskladitvi pokojnin. 

Izvršni svet Skupščine republike Slovenije ugotavlja, da je 
s sprejemom Ustavnega zakona za izvedbo ustavnegga 
amandmaja XCVI k ustavi Republike Slovenije, ki so ga spre- 
jeli zbori Skupščine na seji dne 04. 10. 1990, med drugim 
odpravljen tudi monopol javnega tožilca za vlaganje zahtev za 
obnove kazenskih postopkov, ki so bili pravnomočno končani 
pred 1. januarjem 1954. Dana pa je tudi pravica do povrnitve 
škode osebam, ki so bile neupravičeno obsojene pred 1.1. 
1954, po načelih, ki veljajo za obsojence, obsojene po tem 
datumu. 

Upoštevajoč Ustavni zakon, ki določa, da se v Republiki 
Sloveniji ne uporabljajo določbe 561. in 562. člena Zakona 
o kazenskem postopku, lahko osebe, obsojene pred letom 
1954, same predlagajo obnovo postopka, odločanje o vlogah 
pa je prešlo z republiškega javnega tožilstva oz. vrhovnega 
sodišča na temeljna sodišča. Prav tako sedaj pravno rehabili- 
tirani obsojenci, obsojeni pred letom 1954, lahko uveljavljajo 
tudi pravico do povračila škode iz družbenih sredstev. Sred- 
stva za ta namen se zagotavljajo z zakonom o proračunu za 
tekoče leto. V letošnjem letu ta sredstva znašajo približno 
600.000 dinarjev, so pa v glavnem že porabljena za izplačila 
tekočih odškodnin, za prihodnje leto pa predvidevamo sred- 
stva v višini 4 mio dinarjev. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Republi- 
ški sekretariat za pravosodje in upravo. 
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STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do delegatske pobude Marije Pozsonec, 
delegatke v Družbenopolitičnem zboru 
Skupščine Republike Slovenije, v zvezi 
z zagotavljanjem sredstev za urejanje 
kmetijskih zemljišč. 

Marija Pozsonec je dala naslednjo delegatsko pobudo: 
Ne morem soglašati z odgovorom, ki sem ga dobila na svoje 
vprašanje glede izboljšave kmetijskih zemljišč. 

Lendavska občina je agrarno območje in zato je izboljšava 
kmetijskih zemljišč za nas življenjskega pomena. V bodoče pa 
bo še pomembnejše, saj bomo morali pridelovati bolj zdravo 
hrano z manj kemikalijami - potrebna bo torej kakovostna 
zemlja. Mislim, da je to pomemben razlog za izboljšavo zem- 
ljišč. Zato bi želeli ponoviti svojo prošnjo, da bi lahko tudi 
v bodoče urejali zemljišča z nepovratnimi sredstvi, saj govori 
zakon o ogroženem območju. Torej v teoriji dobivamo pod- 
poro, v praksi pa te podpore ni. 

Opozoriti bi želela tudi na škodo, ki jo povzroča divjad. Na 
nekaterih predelih občine M. Sobota uničuje že tako borni 
pridelek na Goričkem. Ljudje se sprašujejo, ali bo obmejni 
predel Goričkega rezervat za divjad ali pa prijazen življenjski 
prostor za ljudi. 

1. Že v odgovoru na prejšnjo pobudo je Izvršni svet Skupš- 
čine Republike Slovenije delegatki g. Pozsonec pojasnil, da 
bodo tudi v bodoče nepovratna sredstva za usposabljanje 
oziroma izboljšave kmetijskih zemljišč. Teh sredstev bodo 
deležni kmetijski predeli Slovenije, seveda pa nobenemu od 
teh ne moremo zagotoviti prednosti pri dodeljevanju sredstev. 
Odkar obstajajo v Sloveniji nepovratna »državna« sredstva za 
te namene, se le-ta dodeljujejo za tiste projekte, ki so priprav- 
ljeni v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih, predpisi 
o urejanju prostora in naselij ter drugih posegov v prostor 
(odkar ti predpisi veljajo), predpisi o graditvi objektov ter 
predpisi o varstvu naravne in kulturne dediščine. Prednost 
imajo tako pripravljeni projekti, s katerih izvedbo se z najmanj 
vlaganji doseže največje učinke. V občini Lendava so bile 
z nepovratnimi sredstvi izvedene naslednje melioracije ozi- 
roma so še v teku: Turnišče II (255 ha), Strhovci - Dobrovnik 
(262 ha), Renkovci (301 ha), Kasalaš-Petlšovci (19 ha), 
Dobrovnik II (55 ha), skupaj torej 892 ha. 

Občina Lendava je za naslednje srednjeročno obdobje 
predvidela naslednje melioracije: Lendava-Crnec, 2100 ha (v 
obdobju 1991-1993), ki pa se bodo izvajale, če bodo zanje 
pripravljeni ustrezni projekti in bo proučeno, kakšne učinke 
bodo imele. 

Celoten program urejanja kmetijskih zemljišč pa bo treba 
prilagoditi razpoložljivemu obsegu sredstev, ki bo določen 
s proračunom Republike Slovenije za leto 1991 in za nadaljnja 
leta novega srednjeročnega obdobja. 

2. Glede divjadi pa posebej opozarjamo na zakon o varstvu, 
gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč (Uradni list SRS, 
št. 25/76 in 29/86). Po tem zakonu bi morali biti lovskogospo- 
darski načrti, v katerih se določajo zlasti: opis stanja v lovišču, 
program razvoja gospodarjenja z divjadjo z določitvijo vrsto, 
oceno števila in strukture divjadi, upravljanje lovišča in evi- 
denca gospodarjenja; usklajeni z gozdnogospodarskimi 
načrti in načrti razvoja kmetijstva v občini glede števila in 
strukture posameznih vrst divjadi. Te načrte potrjuje občin- 
ska skupščina, na območju katere je lovišče oziroma njegov 
pretežni del. Torej bi morala občinska skupščina paziti na to, 
da se kmetijsko in gozdarsko aktivna območja ne spremenijo 
v rezervate za divjad in s tem onemogoči kmetovanje in 
gozdarjenje. 

Občinska skupščina lahko po drugem odstavku 41. člena 
zakona o »lovu« začne postopek za spremembo potrjenega 
lovskogospodarskega načrta na zahtevo krajevne skupnosti, 
na katere območju je lovišče oziroma njegov del, če ugotovi, 
da gospodarjenje z divjadjo zaradi njenega prevelikega števila 
povzroča znatno škodo na kmetijskih ali gozdnih kulturah. 

Na podlagi teh lovskogospodarskih načrtov, ki so petletni, 
sprejme lovska organizacija letni načrt gospodarjenja z divja- 
djo, v katerem se določijo vrste in obseg del za varstvo in 

gojitev divjadi, obseg odstrela po količinah in strukturi za 
posamezno vrsto divjadi v posameznem letu ter ekonomsko- 
finančni načrt poslovanja lovske organizacije. 

Glede na navedeno, predlagamo, da delegatka g. Pozsonec 
seznani oškodovance, ki so ji predlagali, da zastavi to vpraša- 
nje, s tem odgovorom in jih napoti, da začno zgoraj navedeni 
postopek. Če bodo pri tem potrebovali pomoč, ki je v okviru 
pristojnosti in pooblastil tukajšnjega sekretariata ali inšpekcij 
v njegovi sestavi, jim bomo to pomoč radi nudili. 

Ob pripravi sprememb in dopolnitev zakona o varstvu, goji- 
tvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč pa bomo proučili tudi 
morebitne možnosti, da se te zadeve uredijo drugače. Delno 
bo to urejeno že s predvidenimi spremembami zakona o goz- 
dovih, če bodo seveda sprejete, po katerih bi postalo gospo- 
darjenje z divjadjo sestavni del gozdnogospodarskih načrtov, 
ki jih bo pripravljal Zavod za gozdarstvo kot enotna strokovna 
javna ustanova v Republiki Sloveniji. 

Škoda, ki jo povzroči dvijad na območu Prekmurja, nam je 
znana. V komisiji, sklicani na pobudo Medobčinske gozdar- 
ske inšpekcije iz Murske Sobote, ki si je 29.3.1989 ogledala in 
ocenila škodo, ki jo je povzročila jelenjad z ogrizanjem lubja 
na jesenu v sestojih Polane in Črnega loga, je bil tudi republi- 
ški lovski inšpektor iz Republiškega sekretariata za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano. Namestnica republiškega sekre- 
tarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in republiški lovski 
inšpektor pa sta se 18. 9. 1990 udeležila na Goričkem ogleda 
škode, ki jo po kmetijskih površinah povzročajo divji prašiči, 
in sestanka s kmetovalci, ki je sledil ogledu. 

V Prekmurju je začela nastajati škoda v gozdovih in na 
kmetijskih površinah, odkar so začeli po odstranitvi žičnih 
ovir ob meji prehajali k nam iz Madžarske jelenjad in divji 
prašiči. V gozdovih povzroča škodo jelenjad, medtem ko 
škodo po poljih pozvročajo divji prašiči in jelenjad približno 
v razmerju 70:30. V primerjavi s škodo, ki jo pozvročata ti dve 
vrsti divjadi, ni škoda, ki jo povzročajo druge vrste divjadi, niti 
omembe vredna. 

V razmerah Prekmurja je s povečanim in ustrezno sestavlje- 
nim odstrelom mogoče občutno znižati predvsem škodo, ki jo 
v gozdu in na polju prizadeva jelenjad. Zato so bile že leta 
1989 izdane odločbe za odstrel mlade jelenjadi že od 1. 7. 
dalje, torej pred pričetkom redne lovne dobe 1. 9., in za 
podaljšanje lovne dobe na jelenjad preko 31. 12. 1979 do 28. 
2. 1990. Prav tako je Republiški sekretariat za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano izdal odločbo za predčasni odstrel 
mlade jelenjadi (in damjekov na Goričkem) tudi v letu 1990 še 
pred koncem leta pa ji bo sledila tudi odločba o podaljšanju 
lovne dobe na jelenjad do konca februarja. Podaljševanje 
lovne dobe do februarja je nujno, da bi izenačili čas lova 
jelenjadi na naši in madžarski strani. V letih pred 1989, ko je 
pri nas lov na jelenjad prenehal 31. 12., se je jelenjad iz 
Madžarske, kjer jo lovijo do konca februarja, zatekala na našo 
stran, kjer je imela mir. Tako je na naši strani meje v zimskem 
času in pred pomladanskim časom nastajala koncentracija 
jelenjadi, ki je povzročila škodo zlasti v gozdovih. Ob odloč- 
bah, ki omogočajo loviti jelenjad daljšo dobo, pa bi bilo nujno 
povečati odstrel te divjadi tudi količinsko, in to predvsem na 
račun telet in jelenjadi v 2. letu življenja obeh spolov ter košut. 
V nobenem primeru ne bi smeli dopustiti odstrela samif] 
jelenov, kot je bilo to po loviščih Prekmurja v navadi. Tudi 
takšna sestava odstrela, ki ni dovolj posegla med mlado ii1 
žensko jelenjad, je odgovorna za porast številčnosti jelenjadi 
v Prekmurju. Od lovcev, zlasti po lovskih družinah, pa b' 
morali zahtevati tudi povečanje intenzivnosti lova pozimi, 
zlasti po 31. 12., ker že s prisotnostjo v lovišču in vznemirja- 
njem jelenjadi zavračajo njen pritok iz Madžarske. 

Neprimerno težje kot pri jelenjadi pa je vplivati z odstrelorfl 
na znižanje škode pri divjih prašičih. Že doslej ni bil odstrel i 
divjih prašičev v Prekmurju niti časovno niti količinsko orne- 

jen. Samo v času od 15. 2. do 1. 9. v letu je po vsej Sloveniji iz ! 
čisto humanih razlogov zaščitena divja svinja, ki vodi mladiče, 
odvisne od njenega mleka. Kljub tej sproščenosti odstrela pa 

številčnosti divjih prašičev v Prekmurju ni uspelo znižati 
Poleg izredne previdnosti in inteligence, ki tej divjadi omo- 
goča uspešno izmikanje odstrelu, nastopajo v Prekmurju S® 
drugi dejavniki, ki onemogočajo učinkovito znižanje števili' 
nosti te divjadi. 

Najpomembnejši med dejavniki, ki sproti izničujejo učinke 
tudi še tako visokega odstrela, je nenehni dotok divjih praši- 
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čev iz Madžarske. Preko meje na madžarski strani so obsežni 
gozdovi. Kaže, da so Madžari, ki so za lovski turizem zelo 
zainteresirani, saj dobijo od njega na leto po 6 milijard dolar- 
jev, ravno to območje namenili predvsem gozdarstvu in lovu. 
Kmetijstvo je na tem območju zelo zanemarjeno, saj imajo 
Madžari kmetijskih pridelkov od drugod na pretek. Ker pra- 
šiče tam načrtno gojijo, polj pa je malo, je docela razumljivo, 
da pritiskajo na polja, ki so na naši strani meje. Zato pri nas ne 
moremo odstreliti v Prekmuru nikoli toliko prašičev, kolikor 
jih lahko vedno pride preko meje. 

Poleg tega glavnega dejavnika so k povečevanju številčno- 
sti divjega prašiča prispevale zaporedne mile zime brez snega 
v zadnjih treh letih. Na eni strani so znižale odstrel na zimskih 
lovih, ki je največji v snegu, ko je mogoče prašiče slediti. Na 
drugi strani pa mile zime niso izčrpale divjih svinj, ki so zato 
polegale več mladičev. Prirastek populacije divjih prašičev je 
v zadnjih letih močno narasel, zato se s škodo, ki jo povzro- 
čajo, ne otepamo samo pri nas, ampak tudi drugod po Evropi 
- kot poročajo lovski časopisi. 

Kočno pa k slabšim možnostim za odstrel in boljšim živ- 
ljenjskim možnostim za divjega prašiča pripomore tudi kme- 
tijstvo, ki na večjih strnjenih površinah goji koruzo. Prašiči se 
na take s koruzo porasle površine enostavno preselijo iz 
gozda, ker so na njih veliko bolj varni. 

Zaradi vsega, kar smo našteli, predvsem pa zaradi stalnega 
dotoka iz Madžarske, bo v Prekmurju nemogoče učinkovito 
znižati številčnost divjih prašičev, dokler se razmere na Mad- 
žarskem ne bodo spremenile divjim prašičem v škodo - ali pa 
ne bomo zopet postavili ograje, ki bi jim onemogočala pre- 
stop meje. Zato bo Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 
na razgovorih z madžarskimi predstavniki poskušali doseči 
omilitev tega problema. 

ODGOVOR 
Republiškega sekretariata za informiranje na 
delegatsko pobudo Marije Pozsonec, delegatke 
v Družbenopolitičnem zboru Skupščine 
Republike Slovenije, da naj pri pripravi nove 
zakonodaje za področje javnega obveščanja 
dobijo narodnostna informacijska sredstva 
polno in posebno pozornost. 

Posebne pravice italijanske in madžarske narodnosti 
v Republiki Sloveniji na področju javnega obveščanja pri- 
merno opredeljuje in določa že obstoječa zakonodaja, in sicer 
Zakon o javnem obveščanju (Uradni list SRS, št. 2/86 in 42/89) 
v 7. in 8. členu in Zakon o RTV Slovenija (Uradni list Republike 
Slovenije št. 14/90 in 24/90) v 3., 4., 8„ 10. in 15. členu, ki izhaja 
iz ustavno opredeljene posebne skrbi in varstva narodnosti 
pri ohranjanju njihove nacionalne identitete. V citiranih členih 
so opredeljene pravice in dolžnosti posameznih subjektov pri 
organiziranju in razvoju narodnostnega tiska, radijskih in 
televizijskih programov in drugih sredstev javnega obvešča- 
nja italijanske in madžarske narodnosti kot tudi obveznost za 
vsa javna glasila, da morajo namenjati posebno in trajno skrb 
obveščanju o življenju obeh narodnosti. Menimo, da se ta 
zakonska določila zadovoljivo izvajajo tudi v praksi, čeprav 
včasih prihaja do občasnih težav predvsem zaradi neskladja 
med željami in realnimi možnostmi. 

V pripravi nove zakonodaje za področje javnega obveščanja 
segment pravic glede obveščanja, obveščenosti in razvoja 
tiska in rtv programov za madžarsko in italijansko narodnost 
gotovo ne bo izpuščen, ampak bo primerno zakonsko obde- 
lan, skladno z doseženo stopnjo razvoja teh pravic doslej in 
odvisno od določb v novi ustavi. V tem smislu lahko pobudo 
tudi sprejmemo. 

ODGOVOR 
Republiškega sekretariata za delo do delegatske 
pobude Franceta Tomšiča, delegata 
v Družbenopolitičnem zboru Skupščine 
Republike Slovenije, za spremembo zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Delegat Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike 
Slovenije je podal naslednjo pobudo: »Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije naj do naslednje seje Skupščine Repu- 
blike Slovenije pripravi predlog sprememb določil zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki določajo 
izredne pokojnine. Te namreč že dolgo časa vnašajo nemir in 
nezadovoljstvo med ljudmi.« 

K tej delegatski pobudi dajemo naslednje mnenje: 
1. V sedanjem besedilu republiškega zakona o pokojnin- 

skem in invalidskem zavarovanju ni določb o izjemnih pokoj- 
ninah. 

Te pravice so urejene v posebnem republiškem zakona 
o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, 
ki imajo posebne zasluge (Ur. I. SRS, št. 18/74 in 14/90). 

V aprilu letošnjega leta so se pričele uporabljati spremembe 
in dopolnitve tega zakona, sprejete po ostrih zahtevah javno- 
sti. Bistvo teh sprememb je v tem, da pravice do izjemnega 
priznanja oziroma izjemne odmere pokojnine ne morejo več 
pridobiti osebe s posebnimi zaslugami na področju revoluci- 
onarne in politične dejavnosti temveč le še osebe s posebnimi 
zaslugami na področju znanosti, umetnosti, kulture ali druge 
dejavnosti. Določba, da pokojnine, priznane in odmerjene po 
tem zakonu, izplačuje Skupnost pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja v breme proračuna, je bila spremenjena 
tako, da ni več izrecno določena obveznost republiškega 
proračuna za povrnitev teh sredstev. 

2. Po ; premembah in dopolnitvah zveznega zakona 
o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja se vsa vprašanja pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja za vse skupine zavarovancev uredijo v zakonih o pokoj- 
ninskem in invalidskem zavarovanju. Ta določba |e med 
tistimi, ki se skladno z Ustavnim zakonom uporabljajo tudi 
v Republiki Sloveniji. Zato bo problematika izjemnega prizna- 
nja in odmere pokojnin osebam s posebnimi zaslugami obrav- 
navana v postopku za sprejem novega republiškega zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju skupaj z ostalimi 
vprašanji tega zavarovanja. Zaradi tehtnosti in pomena teh 
vprašanj menimo, da jih ni primerno razreševati po hitrem 
postopku, temveč pustiti zainteresiranim možnost, da izrazijo 
svoja stališča in predloge. 

ODGOVOR 
Republiškega sekretariata za promet in zveze na 
delegatske pobude Nade Bolcar, delegatke 
v Družbenopolitičnem zboru v zboru in delegatov 
Borisa Ježa v Zboru občin ter Franca Boštjančiča 
in Jožeta Furlana v Zboru združenega dela 
Skupščine Republike Slovenije, s področja PTT 
prometa. 

Delegati Skupščine Republike Slovenije so dali naslednje 
pobude za ureditev stanja na področju PTT prometa: 

1. Določanje cen za PTT storitve naj se čimprej prenese 
z zvezne na republiško raven. 

2. V okviru cene telefonskega impulza naj se ohrani raz- 
vojna komponenta (»razvojni dinar«). 

3. Dejavnost PTT prometa naj se organizacijsko deli na 
pošto in telekomunikacije. 

4. Cena za telefonski priključek Sloveniji naj bo enotna. 
Na te pobude se vsebinsko navezuje tudi pobuda Vladimirja 

Slejka, delegata Zbora občin, in se nanaša na decentralizacijo 
in demonopolizacijo na področju telekomunikacij. 

Pripominjamo, da je vsebinsko podobne pobude dal že 
delegat Zbora občin Ivan Atelšek junija 1990. Izvršni svet 
Skupščine Slovenije je takrat pripravil obširen odgovor v kate- 
rem je razgrnil svoja stališča glede nadaljnega urejanja raz- 
mer na področju PTT prometa, zato se bomo tokrat omejili le 
na konkretne odgovore na zastavljene pobude delegatov. 
1. Pristojnost določanja cen 

Popolnoma se strinjamo s pobudo, da se določanje cen 
PTT storitev čimprej prenese z zvezne na republiško raven. 
Čeprav se je v zadnjem času nadzor nad cenami PTT storitev 
nekoliko sprostil, podpiram rešitev, ki jo predvideva osnutek 
republiškega zakona o cenah, da se cene PTT storitev dolo- 
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čajo v Republiki Sloveniji. Tako se bodo lahko upoštevale 
naše specifičnosti in potrebe. 

2. »Razvojni dinar« v ceni telefonskega impulza 
Menimo, da je pravilna usmeritev, ki jo v svoji pobudi 

predlagajo delegati, da je v ceni telefonskega impulza zajeta 
tudi razvojna komponenta. 

S tako politiko določanja cen bi lahko odpravili združevanje 
sredstev za razvoj telekomunikacij, zmanjšali velike prispevke 
občanov za izgradnjo oziroma priključitev telefona, zagotovili 
enakomeren in pospešen razvoj telekomunikacijskih objektov 
na vseh ravneh in s tem pripravili solidno osnovo za nadaljnji 
razvoj informatike. 

Spremembe cen PTT storitev v septembru so nekoliko omi- 
lile kritično situacijo na tem področju, potrebne pa bodo še 
nadaljne korekcije, da bi se zmanjšala nesorazmerja s cenami 
v zapadni Evropi in dosegli našteti cilji. 

V osnutku srednjeročnega piana Slovenije za obdobje 
1991-1995 je »razvojni dinar« predviden kot pomembna 
postavka za realizacijo hitrejšega razvoja PTT pometa. 
3. Organizacijska delitev PTT na pošto in telekomunikacije 

Buren razvoj tehnologije, informatike pa tudi tržnih odno- 
sov so povzročili, da povsod po svetu ponovno proučujejo 
problematiko pošte in telekomunikacij s težnjo, da bi tudi tu 
vnesli več poslovnosti in tržnih zakonitosti. V tem smislu so 
v zapadnem svetu pristopili k ločevanju pošte in telekomuni- 
kacij ter uvajanju konkurence na področju telekomunikacij- 
skih storitev, kjer si prizadevajo, da bi te spremembe potekale 
organizirano s potrebnimi predpripravami. 

Menimo, da je, kljub slabši razvitosti naših telekomunikacij, 
potrebno upoštevati te trende in jim slediti. Za to smo naročili 
pripravo elaborata o razvojno-organizacijski preobrazbi PTT 
Slovenije pri ustrezni strokovni inštituciji. Prepričani smo, da 
bo elaborat poleg drugih stvari nakazal tudi organizacijsko 
ločitev pošte in telekomunikacij, za kar se, enako kot delegati, 
tudi mi zavzemamo. 

Ob tej priliki bi radi opozorili, da sedaj poštna dejavnost 
posluje z izgubo (kar se dogaja tudi marsikje drugod po svetu) 
in se bo v primeru osamosvojitve poštne dejavnosti rešil tudi 
ta problem. 

4. Enotna cena za telefonski priključek 
Stroški za izgradnjo telefonskega priključka so zelo raz- 

lični, saj zavisijo od: razdalje od telefonske centrale, vrste 
priključka, konfiguracije terena, možnosti skupne izgradnje 
itd. Kljub temu menimo, da bi moral biti telefon v Sloveniji 
dobrina, ki je dostopna vsem interesentom pod enakimi 
pogoji. Pri tem moramo upoštevati, da bo tak princip dodelje- 
vanja telefonskega priključka nekoliko omejeval uvajanje trž- 
nih odnosov na področju telekomunikacij. Za njegovo realiza- 
cijo pa je potrebno predhodno realizirati že naštete pobude 
delegatov. 

ZBOR OBČIN 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do pobude Francija Feltrina,delegata v Zboru 
občin Skupščine Republike Slovenije, v zvezi 
s predvidenim prenehanjem izkoriščanja 
uranove rude na Žirovskem vrhu 

Delegat v Zboru občin Skupščine Republike Slovenije 
Franc Feltrin je posredoval delegatsko zahtevo v zvezi s pred- 
videnim prenehanjem izkoriščanja uranove rude na Žirov- 
skem vrhu. Zahteva, da Izvršni svet Republike Slovenije pred- 
loži Skupščini Republike Slovenije zakon o zagotavljanju 
sredstev, potrebnih za zapiranje RUŽV, tako da bo zavarovano 
okolje ter ohranjena v čim večji meri neoporečnost vodotokov 
na območju RUZV in širše v Poljanski dolini. Pri tem naj vlada 
upošteva: 

1. zagotovi strokovno neoporečno in predpisano tehnično 
tehnološko načrtovanje ter ekološko čimbolj neoporečno pre- 
nehanje izkoriščanja rudnin na Žirovskem vrhu; 

2. zagotovi nadomestna delovna mesta za vse delavce; 
3. zagotovi rento kot delno odškodnino za povzročeno 

škodo, in sicer najmanj v višini 7 mio din letno; 
4. kmetijske površine, ki jih je pridobil RUŽV, naj se 

ponovno usposobijo za kmetijsko proizvodnjo in se vrnejo 
kmetom; 

5. nizko in srednjeradioaktivni odpadki se ne smejo odla- 
gati v rudniku urana. 

Ob obravnavi navedenih zahtev oziroma pobud je Izvršni 
svet Republike Slovenije sprejel naslednje stališče: 

Ad 1) 
Zagotovljena bo tehnična dokumentacija, ki bo upoštevala 

predpisane domače in mednarodne zahteve, vezane na varo- 
vanje vodotokov, na območju RUŽV in Poljanske doline, 
kakor tudi zaščite opuščenih jalovišč, da bo zmanjšano seva- 
nje na predpisano mejo. 

Ad 2) 
V izdelavi so programi, ki bodo zagotovili ustrezno zaposli- 

tev sedaj zaposlenih delavcev v RUŽV, in za prezaposlitev 
predvidena finančna sredstva. 
AD 3) 

Smatramo, da ne obstoji upravičena osnova za dodelitev 
rente. Krajevna skupnost Gorenja vas je z odprtjem novih 
delovnih mest, izgradnjo cest, novih stanovanj, telefonske 
centrale s kabelskim omrežjem, vodnim zajetjem in vodovo- 
dom ter električnim daljnovodom in transformatorsko postajo 
le pridobila in nikakor ne izgubila. 

Na osnovi izvršenih meritev in analiz o škodljivem vplivu 
obratovanja rudnika na okolje je bilo ugotovljeno in doka- 
zano, da je vpliv na okolje znatno pod določenimi mednarod- 
nimi normativi. 
Ad 4) 

Večina zemljišč, ki niso bila uporabljena za izgradnjo indu- 
strijskih objektov, bo s sanacijo usposobljenih za ponovno 
kmetijsko oz. gozdarsko uporabo. Vsa zemljišča, ki so bila 
potrebna za obratovanje rudnika, so bila, z izjemo od enega 
lastnika, odkupljena in je bila prejšnjim lastnikom izplačana 
sporazumno dogovorjena cena. Z lastnikom zemljišča, kjer 
v glavnem stojijo industrijski objekti, pa še teče sodni posto- 
pek za določitev ustrezne odkupne cene. O prenosu lastništva 
po izvršnem rekultiviranju uporabljenih zemljišč bo določano 
kasneje. Vprašanje poravnave morebitnih razlik zaradi pre- 
nizko plačanih odškodnin oz. odkupov mora biti predmet 
posebnih postopkov, torej reševano za vsak primer posebej. 
Ad 5) 

V Sloveniji tečejo aktivnosti za iskanje lokacije odlagališča 
nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov. Na podlagi Smernic 
za izbor lokacij odlagališča nizko in srednjeradioaktivnih 
odpadkov v Sloveniji izvaja Elektroprojekt iz Ljubljane iskanje 
lokacij, ki bo potekalo v štirih stopnjah. Prva stopnja, v kateri 
so bili uporabljeni izločilni kriteriji, je izločila neprimerna 
območja, ostala pa so primerna območja, ki bodo obravna- 
vana v 2. stopnji. Območje Rudnika urana Žirovski vrh je bilo 
izločeno kot neprimerno za površinsko oziroma plitko odlaga- 
lišče. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Repu- 
bliški sekretariat za energetiko. 

ODGOVOR 
Republiškega sekretariata za notranje zadeve na 
delegatsko pobudo Slovenske demokratične 
zveze Logatec za sprejem ustavnega zakona 
o državljanstvu 

Nova ustava mora opredeliti slovensko državljanstvo, zato 
predlagamo, da Skupščina R Slovenije in njeni zbori pred 
referendumom za slovensko ustavo sprejmejo nov ustavni 
zakon o državljanstvu. Za tiste prebivalce Slovenije, ki sloven- 
skega državljanstva ne bi hoteli sprejeti, uvajamo delovne 
vize, ki jih bodo morali interesenti plačevati in bodo tudi 
časovno omejene. 
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Delovne vize so uvedli v vseh evropskih državah. 
Vladina in skupščinska telesa R Slovenije, ki so pristojna za 

zakonodajo o državljanstvu, naj sedaj veljavni zakon preučijo 
in eventuelno dopolnijo ter določijo rok, do katerega se bodo 
vpisovali v Državljansko knjigo stalni prebivalci R Slovenije. 
To je izrecni pogoj za vpis v volilni imenik za udeležbo na 
referendumu. 

Predlagamo oziroma dajemo tudi pobudo, da lahko dobi ali 
prevzame slovensko državljanstvo le posamezna oseba, ki 
prebiva v R Slovenije, na stalnem naslovu, najmanj nepretrga- 
nih 15 (petnajst) let. 

Dvojno državljanstvo - slovensko in jugoslovansko - se 
izključuje; dvojno državljanstvo - z izven jugoslovanskimi 
državami - pa že urejajo mednarodni sporazumi. 

V zvezi s pobudo Slovenske demokratične zveze Logatec za 
sprejem Ustavnega zakona o državljanstvu sporočamo, da je 
Republiški sekretariat za notranje zadeve že pristopil k izde- 
lavi delovnega gradiva za Zakon o državljanstvu Republike 
Slovenije. Ustanovljena bo delovna skupina, v katero bodo 
vključeni tudi nekateri člani skupine, ki je izdelala delovno 
gradivo za Ustavo Republike Slovenije. 

Vsebinska določitev pogojev za pridobitev in izgubo držav- 
ljanstva kot tudi kontinuiteta s prejšnjo ureditvijo ni strokovno 
temveč politično vprašanje; Republiški sekretariat za notranje 
zadeve ni pristojen za določitev političnih usmeritev na tem 
Področju, pač pa je v skladu z 219. členom Zakona o sistemu 
državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije 
ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 
12/82, 39/85, 37/87, 18/88) dolžan izvajati politiko, ki jo določi 
skupščina Republike Slovenije, izvajati smernice Skupščine 
Republike Slovenije ter načelna stališča in smernice republi- 
škega Izvršnega sveta. Da bi politična stališča in smernice 
o ureditvi državljanstva lahko upošteval pri izdelavi delovnega 
osnutka Zakona o državljanstvu Republike Slovenije, je Repu- 
bliški sekretariat za notranje zadeve izdelal celovito problem- 
sko informacijo in jo dne 19. 9. 1990 posredoval Izvršnemu 
svetu Skupščine Republike Slovenije s predlogom, da Izvršni 
svet, po potrebi pa tudi Skupščina Republike Slovenije, sprej- 
meta stališča o posameznih vprašanjih, pomembnih za pri- 
hodnjo ureditev državljanstva. Sprejeta stališča bo delovna 
skupina, ustanovljena za izdelavo delovnega osnutka zakona, 
v9radila v zakon. 

STALIŠČE 
'zvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do pobude skupščine občine Sevnica, v zvezi 
2 izvajanjem zakona o začasni prepovedi sečnje 
v gozdovih v družbeni lastnini in začasni 
Prepovedi prometa z nepremičninami 
v družbeni lastnini '— 

Zakon o začasni prepovedi sečnje... prepoveduje do 31. 
1990 promet s kmetijskimi zemljišči in gozdovi. Prepoved 

pometa z drugimi nepremičninami pa velja le za nepremič- 
ne, s katerimi razpolagajo družbenopolitične skupnosti. Ta 
Prepoved velja do 30. 6. 1991. 

Objekti se lahko gradijo le na stavbnih zemljiščih, ne pa 
gozdovih in na kmetijskih zemljiščih. Za uresničitev planira- 

[]|n investicij je zato treba v planih občine Sevnica najprej 
•jOjočiti stavbna zemljišča, na katerih se bodo ti objekti gra- 
•j1''- Za ta zemljišča potem lahko veljajo prepovedi prometa le 

drugem odstavku 1. člena zakona o začasni prepovedi 
Se4nje, če z njimi razpolaga družbenopolitična skupnost. 

. Pri tem pa je treba pojasniti, da se za promet v smislu 
Ij°l°čb navedenega zakona ne šteje oddajanje stavbnih zem- 
l|sč p0 določbah 46. do 57. člena zakona o stavbnih zemljiš- 
^ (Uradni list SRS, št. 18/84, 62/85 in 33/89 za gradnjo 
^Diektov v skladu s sprejetimi prostorskimi izvedbenimi akti. 
ato tudi razpolaganje občine in njenega sklada stavbnih 

< ®"iljišč s stavbnimi zemljišči v smislu zakona o stavbnih 
J^ljiščih poteka nemoteno. Prav tako se za promet ne šteje 
,®zlastitev oziroma prisilni prenos nepremičnin v družbeni astnini. 
problem je lahko le v zvezi s pogodbami namesto razlasti- 

e- Te pogodbe so namreč dvojne narave. Ena predstavlja 
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pogodbo namesto razlastitve, druga pa odločitev odmena 
v naravi v drugem zemljišču, ki ga dobi prodajalec v zame- 
njavo za zemljišče, prodano razlastitvenemu upravičencu. 
Glede teh pogodb pa menimo, da določba drugega odstavka 
1. člena zakona o začasni prepovedi sečnje... pomeni oviro 
za sklepanje. Če pa gre za razlastitev na podlagi odločbe, ovir 
v zakonu o začasni prepovedi sečnje... ni. 

Za stavbna zemljišča, s katerimi ne razpolaga družbenopoli- 
tična skupnost, pa so v družbeno lastnino prešla na enega od 
načinov, obravnavanih v zakonu o začasni prepovedi seč- 
nje..., oziroma za stavbna zemljišča, ki v družbeno lastnino 
niso prešla na enega od načinov, navedenih v zakonu, pa 
prepoved prometa po zakonu o začasni prepovedi sečnje... 
ne velja. 

Zato Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije meni, da 
v zakonu o začasni prepovedi sečnje... ni ovir za uresničitev 
z republiškim planom sprejetih naložb v prostoru. Takšna 
težava pa bi lahko nastopila, če bi Skupščina sprejela 
amandma, ki ga je predlagal Vitomir Gros, delegat Zbora 
občin Skupščine Republike Slovenije. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Repu- 
bliški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

STALIŠČE 
do pobude Ljuba Jaklja, delegata v Zboru občin 
Skupščine Republike Slovenije o takojšnjem 
zaprtju Nuklearne elektrarne v Krškem. 

Delegat v Zboru občin Skupščine Republike Slovenije g. 
Ljubo Jakelj je posredoval Skupščini Republike Slovenije 
delegatsko pobudo, v kateri predlaga, da naj Skupščina 
Republike Slovenije glede na veliko nevarnost nesreče 
v Krškem po najkrajšem možnem tehnično izvedljivem času 
poskrbi za varno zaprtje jedrske elektrarne v Krškem. 

Ob obravnpvi navedene delegatske pobude je Izvršni svet 
Republike Slovenije sprejel naslednje stališče: 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije se je v svojih 
Programskih usmeritvah, ki jih je sprejel na seji dne 26. junija 
1990 in jih je obravnavala in sprejela Skupščina Republike 
Slovenije na zasedanju dne 30. 7. 1990 že opredelil glede 
uporabe jedrske energije v Sloveniji. V programskih usmeri- 
tvah je zapisano, da bo Izvršni svet pripravil zakonske pred- 
loge za takojšnje zaprtje Rudnika urana Žirovski vrh in Nukle- 
arne elektrarne Krško do leta 1995 z oceno vseh posledic. 
Podrobnejše načrte glede zapiranja Nuklearne elektrarne 
Krško bo Izvršni svet Republike Slovenije pripravil do leta 
1992. V ta namen so bile naročene številne študije pri strokov- 
nih inštitucijah, ki bodo pripravile potrebne strokovne analize 
glede zapiranja Nuklearne elektrarne Krško in scenarije za 
nadomestilo energije, ki jo sedaj proizvaja nuklearna elek- 
trarna v Krškem. 

Glede načina zapiranja Nuklearne elektrarne v Krškem bo 
odločala Skupščina Republike Slovenije z ustreznimi zakoni, 
ko ji bodo predočeni tudi rezultati zahtevanih tehničnih in 
ekonomskih analiz vseh posledic. 

Jedrska elektrarna v Krškem obratuje varno v skladu s pred- 
pisi in mednarodnimi priporočili in izpolnjuje zahteve pristoj- 
nih upravnih organov. Visoko stopnjo varnosti je v svojem 
poročilu ugotovila tudi misija Mednarodne agencije za atom- 
sko energijo ob njenem obisku v juniju 1990. 

Šibki potresi na področju Krškega polja že dalj časa razbur- 
jajo javnost, niso pa pomembni s stališča varnosti obratovanja 
jedrske elektrarne. Seizmična instrumentacija v elektrarni je 
namenjena samo zaščiti objekta in tehnologije ob potresu in 
se aktivira in alarmira obratovalno osebje, le ob potresu, ki 
preseže 70% maksimalne jakosti, ki bi še zagotavljala varno 
obratovanje jedrske elektrarne. 

Potres, na katerega se sklicuje delegatska pobuda, je bil 3. 
9. 1990 ob 12. uri in 48 minut z epicentrom pri Stubici 
(Republika Hrvaška) in je tam dosegel jakost nekaj nad 6 sto- 
penj po Mercaliju. Potres se je širil po Balatonski prelomnici 
proti vzhodu, zato so ga v Krškem komaj zaznali (4 do 4.5 
stopenj), razločneje pa so ga čutili v Zagrebu (6 stopenj) in 
v severovzhodni Sloveniji. 
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Pristojni upravni organ za jedrsko varnost preko svoje 
inšpekcije redno nadzoruje tudi delovanje seizmične instru- 
mentacije v jedrski elektrarni. Na pregledu dne 17. 9. 1990 je 
bilo ugotovljeno, da seizmična instrumentacija brezhibno de- 
luje. 

Glede na to, da jedrska elektrarna v Krškem obratuje varno 
in v skladu s predpisi, Izvršni svet Republike Slovenije meni, 
da ni razlogov za njeno zaprtje pred rokom, kot je določen 
v Programskih usmeritvah, to je do leta 1995, saj tudi izdelava 
tehničnih in ekonomskih analiz vseh posledic zapiranja jedr- 
ske elektrarne zahteva svoj čas. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Republi- 
ški sekretariat za energetiko. 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do delegatskih pobud in vprašanj IVANA 
ATELŠKA, BORISA JEŽA in JANEZA ČRNEJA, 
delegatov v zboru občin, v zvezi z zakonom 
o kmetijskih zemljiščih in v zvezi z uporabo 
sredstev iz prispevka za spremembo 
namembnosti kmetijskih zemljišč 

1. Delegat Ivan Atelšek predlaga, da se zniža odškodnina 
zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozda 
za nižje razrede travnikov, pašnikov in gozda. 

Višina odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetij- 
skih zemljišč in gozda za nižje razrede travnikov, pašnikov in 
gozda. 

Višina odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetij- 
skih zemljišč in gozda se obračunava na način in po 
postopku, določenem v 1., 2. in 7. členu zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list 
RS, št. 9/90). Za določitev višine te odškodnine je treba najprej 
ugotoviti število točk po kvadratnem metru, ki je določeno 
glede na katastrski razred, kulturo in okraj v prilogi k 1. členu 
omenjenega zakona. Število točk se pomnoži s številom kva- 
dratnih metrov, ki se jim spreminja namembnost, to pa z vred- 
nostjo točke, ki se obračunava na podlagi višine, določene 
z odlokom Izvršnega sveta Skupščine republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 9/90 o določitvi vrednosti točke za izračun 
odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zem- 
ljišč in gozda, ki jo občina mesečno valorizira. 

Že ob sprejetju navedenega zakona je Izvršni svet v pred- 
logu za izdajo predvidel, da takšen način in višina obračuna- 
vanja odškodnine nista dokončna in da ju bo ponovno proučil 
ob pripravi novih rešitev za varstvo kmetijskih zemljišč pred 
spreminjanjem namembnosti in novih rešitev v zakonu o raz- 
lastitvi. Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano že pripravlja spremembe in dopolnitve zakona 
o kmetijskih zemljiščih, ob tem pa bo proučil tudi pobudo 
gospoda Ivana Atelška. 

2. Ob pripravi sprememb in dopolnitev zakona o kmetijskih 
zemljiščih bodo proučene in ustrezno upoštevane tudi 
pobude, ki jih daje Boris Jež glede skrajšanja postopka za 
ugotovitev slabe obdelanosti kmetijskih zemljišč in oddaje teh 
zemljišč v začasno obdelavo drugemu, boljšemu gospodarju, 
podaljšanja roka začasne obdelave za trajne nasade, sankci- 
oniranja slabe obdelave tudi z denarnimi kaznimi. 

Trditev delegata, češ, da zakon o kmetijskih zemljiščih ni 
mogoče izvajati, ker ni več kmetijskih zemljiških skupnosti, pa 
ni točna. Po ustavnem zakonu za izvedbo ustavnih amandma- 
jev IX. do LXXXIX k ustavi Republike Slovenije so se naloge 
KZS prenesle na IS SO, kar je posebej določeno tudi v zakonu 
o določitvi nalog, ki jih od 1.1.1990 začasno opravljajo organi 
SIS in o ustanovitvi določenih republiških upravnih organov 
(Uradni list SRS, št. 42/89). Torej so sedaj pristojni organi 
v občinah dolžni izvajati naloge prejšnjih KZS. O tem je 
Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
poslal tudi posebno okrožnico na vse občine 7. 5. 1990. 

3. Delegat Janez črne) pa sprašuje, za kaj se uporabljajo 
sredstva, ki jih občina in republika pridobita iz odškodnine 

zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in 
gozda. 

Namembnost sredstev odškodnine zaradi spremembe 
namembnosti kmetijskih zemljišč in gozda je določena v 2. 
členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetij- 
skih zemljiščih (Uradni list RS, št. 9/90/. Vsa sredstva mora 
zavezanec za plačilo nakazati na poseben proračun občine, 
v kateri je obravnavano zemljišče. Občina najmanj enkrat 
mesečno nakaže 15% sredstev v Sklad za sofinanciranje pro- 
gramov varstva okolja na ravni Republike Slovenije. Ta sred- 
stva razporeja ta sklad po svojem programu, predvsem pa za 
spremljanje onesnaženosti kmetijskih zemljišč in gozda in 
vzpostavitev ustrezne službe; za razvoj ekološko prijaznejših 
tehnologij v kmetijstvu in gozdarstvu; za pripravo sanacijskih 
programov za kmetijska zemljišča in gozd. 55 % zbranih 
sredstev mora občina najmanj enkrat mesečno nakazati na 
poseben račun pri Republiškem sekretariatu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. Ta del sredstev se uporablja po 
programu usposabljanja kmetijskih zemljišč, in sicer za: osu- 
ševanje zemljišč; vzdrževanje in sanacijo melioracijskih siste- 
mov; namakanje; komasacijo kmetijskih zemljišč; agromeli- 
oracije; pripravo razvojnih projektov in študij za celovit razvoj 
podeželja; sofinanciranje gradnje infrastrukture na območjih 
z omejenimi možnostmi za kmetovanje; sofinanciranje raz- 
voja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. 30% sredstev ostane 
občini, ki jih nameni za pripravo strokovnih podlag za varstvo 
in urejanje kmetijskih zemljišč ter planiranje; občinski pro- 
gram urejanja kmetijskih zemljišč. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Repu 
bliški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, 
na pobudo JANEZA JERINE, delegata v Zboru 
občin, glede načina zbiranja prispevkov za 
gospodarsko infrastrukturo, in sicer, da se 
sedežni princip zbiranja spremeni v domicilni 

Iz mednarodno sprejetih standardov in na tej podlagi veljav- 
nih predpisov izhaja, da je zavezanec za davke pravnih oseb 
vedno le pravna oseba oziroma njen del (poslovna enota), pri 
čemer se upošteva sedež oziroma kraj doseganja dohodka. 
Sedež pravne osebe je njen domicil in po tem je zavezana 
plačevanju določenih obveznosti. V tem smislu ne prihaja do 
možnosti, da bi se davčne obveznosti pravne osebe razpore- 
jale glede na domicil pri njej zaposlenih delavcev. 

V davčni ureditvi, ki jo pripravljamo za naslednje leto, bo 
izvedena integracija prispevkov v davek. Kot prispevki bodo 
ostali le še prispevki za socialno varnost (pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo, zavarovanje za 
primer nezaposlenosti), ki se plačujejo po sedežnem načelu- 
Izvajanje teh zavarovanj je v pristojnosti republike. Pravne 
osebe bodo zavezanci za davek iz dobička pravnih oseb in za 
del prispevkov za socialno varnost, fizične osebe bodo zave- 
zane za davek od dohodkov (osebni dohodek, drugi prejemki, 
dohodki od opravljanja dejavnosti,...) in za del prispevkov za 
socialno varnost. 

Problematika, na katero je v predlogu opozorjeno, je 

rešljiva prek drugih mehanizmov, to je participacije občin na 
davčnih virih, ki se plačujejo po stalnem prebivališču občana- 
zavezanca za plačilo davkov, prek participacije občin na dru- 
gih davkih (npr. davku na dobiček pravnih oseb in prometnih 
davkih) in prek mehanizma finančne izravnave med občinami' 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Repu- 
bliški sekretariat za finance. 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, 
do delegatske pobude TOMAŽA PAVŠIČA, 
delegata v Zboru občin, da bi se služenje 
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vojaškega roka štelo v delovno oziroma 
pokojninsko dobo. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je po programu 
dela republiške skupščine dolžan pripraviti predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah oziroma novega zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Predvidoma bo 
predlog za izdajo tega zakona pripravljen za sejo Skupščine, 
ki bo v novembru 1990. 

V razpravi o zakonu o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju bomo proučili tudi vprašanje vštevanja vojaškega roka 
v zavarovalno oziroma pokojninsko dobo. Pri odločanju pa bo 
nujno treba upoštevati finančne in druge posledice takšne 
širitve pravic zavarovancev. Glede na zaostrene gospodarske 
razmere in že doslej dosežen delež pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja v narodnem dohodku, bi bilo rešitev tega 
vprašanja primerno iskati v razširitvi, možnosti za dokup zava- 
rovalne dobe za navedena obdobja. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Republi- 
ški sekretariat za delo. 

STALIŠČE 
do delegatske pobude FRANCIJA FELTRINA in 
dr. CVETA GRADIŠARJA, delegatov v Zboru 
občin, za znižanje prispevnih stopenj in davkov 

Delagata v Zboru občin Skupščine Republike Slovenije g. 
Franci Feltrin in dr. Cveto Gradišar sta posredovala pobudo 
za nadaljnje znižanje stopenj prispevkov in davkov. 

Stališče do pobude: 
Skupščina Republike Slovenije je v letošnjem letu že več- 

krat obravnavala problematiko proračuna Republike Slove- 
nije in s tem povezanimi obremenitvami z davki in prispevki. 
Skupščina Republike Slovenije je ugotovila, da je bilo spre- 
jeto znižanje stopenj, posebej na gospodarski infrastrukturi, 
zgornji nivo razbremenitve, ki še omogoča izvajanje nalog 
v skrajno racionalni obliki. Razprava ob rebalansu republi- 
škega proračuna, ki je bil pripravljen v okviru prihodkov po 
tako znižani stopnji, pa je pokazala, da zaradi pomanjkanja 
sredstev ne bo možno razrešiti vrste problemov na področjih, 
ki se financirajo iz proračuna. 

V pripravi so predpisi s področja davčnega sistema, ki bodo 
urejali javne dajatve na podoben način, kot je to običajno 
v evropskih državah. Večina sedanjih prispevkov bo vključena 
v davek (iz OD ali dobiček), prispevki za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in zavarova- 
nje za primer nezaposlenosti bodo razdeljeni na obvezni 
prispevek delojemalca in delodajalca. V začetku prihodnjega 
leta predvidevamo, da bo z republiškimi predpisi začasno 
urejen sistem prometnega davka tako, da bo bližji sistemu 
davka na dodano vrednost. Vpeljava davka na dodano vred- 
nost je namreč izredno zahteven projekt, ki po izkušnjah 
evropskih držav traja več let (od 3-5 let). 

V okviru tako zastavljene spremembe davčnega sistema 
bodo tudi stopnje prilagojene višini stopenj, običajnih v drža- 
vah, s katerimi največ sodelujemo. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Repu- 
bliški sekretariat za finance. 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na delegatsko pobudo PETRA JAMNIKARJA in 
VLADIMIRA SLEJKA, delegatov v Zboru občin, ki 
se nanaša na problematiko nepovratne embalaže 
ter za izdelavo zbiranja in reciklažo odpadnih 
surovin 

Delegat Vladimir Slejko daje sledečo pobudo: »Dajem 
Pobudo, ki bi jo sicer morali dati Zeleni. Gre za to, da bi 

zavarovali okolje, da ne bi bilo onesnaženo, ker se v zadnjem 
času oz. v zadnjih letih zaradi razvoja tehnologije pojavlja 
vedno več nepovratne embalaže, od pločevink-aluminijastih 
in steklenic-plastenk. Zato naj bi zanje uvedli kavcijo pol 
dinarja. S tem bi rešili nekaj muh na en mah, od tega, da bi 
recimo zaradi reciklaže aluminija porabili manj energije, do 
tega, da ne bi imeli onesnaženega okolja in da bi nekateri celo 
zaslužili s tem, ko bi pobirali te odpadke«. 

Delegat Peter Jamnikar daje naslednjo pobudo: »Za izde- 
lavo sistema oz. mreže, ki bo po vsej Sloveniji omogočila 
v gospodinjstvu in industriji zbiranje in reciklažo odpadnih 
surovin (steklo, aluminij, baterije, zdravila, kemični izdelki 
itd.). Reciklaža lahko zaradi svoje pomembnosti zavarovanja 
okolja (zraka, vode, zemlje, zaradi prihranka surovin in seveda 
energije postane samostojna gospodarska dejavnost. Izvršni 
svet naj izdela smernice za postavitev reciklažnih meril, ki naj 
temelje na zasebni iniciativi. Ena od rešitev: proizvajalec ALU- 
pločevink naj organizira sistem za njihovo reciklažo/centri za 
zbiranje naj bodo ob trgovskih centrih, stanovanjskih nase- 
ljih...)« 

Stališče do pobude: 
Zbiranje in reciklažo odpadnih surovin, kamor sodi tudi 

nepovratna embalaža, urejata Zakon o ravnanju z odpadki 
(Ur. I. SRS, št. 8/78) in dogovor o temeljih za urejanje zbiranja 
koristnih odpadkov in njihove predelave v sekundarne suro- 
vine (Ur. I. SFRJ, št. 26/82). Na podlagi teh dveh zakonov 
zbirata, sortirata in predelujeta odpadke v sekundarne suro- 
vine dve podjetji: Dinos Ljubljana in Surovina Maribor. Res pa 
je, da je obseg zbiranja in uporabe sekundarnih surovin 
v Sloveniji premalo razvit. Razlogi so tako na strani premalo 
spodbujevalne zakonodaje kot osveščenosti prebivalstva za 
sortirano odlaganje odpadkov. 

Zato Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije sprejema 
idejo o potrebi izdelave sistema za recikliranje odpadnih 
surovin na področju celotne republike. Tak pristop je v skladu 
tako s težnjami neposrednega varstva okolja kot tudi pri- 
hranka surovin. Tudi nov zakon o sistemu varstva okolja, ki je 
v pripravi, bo potrebo po recikliranju odpadnih surovin upo- 
števal kot eno od izhodišč na tem področju. Vendar je za 
realizacijo tega pristopka potrebno proučiti strukturo odpad- 
kov, njihovo prostorsko razdelitev.stroške sistema za zbiranje 
in sortiranje odpadkov, zmogljivosti predelave ter pripraviti 
program uvajanja sistema na republiški ravni. Obvezna kav- 
cija je lahko učinkovita samo v povezavi z drugimi ukrepi, ki 
jih bo zahteval celovit sistem ravnanj z odpadki. V nasprot- 
nem primeru bi prišlo do kopičenja nepovratne embalaže pri 
trgovini kot posredniku med proizvajalcem in kupcem. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije bo kot prvi 
korak podprl izdelavo analize in programa z omenjeno vse- 
bino. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Repu- 
bliški sekretariat za industrijo In gradbeništvo. 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pubodo MILANA VOLKA in VLADIMIRJA 
SLEJKA, delegatov v Zboru občin Skupščine 
Republike Slovenije, za zakonsko ureditev 
financiranja krajevnih skupnosti 

V delegatski pobudi g. Milana Volka in g. Vladimirja Slejka, 
delegatov v Zboru občin Skupščine Republike Slovenije, je bil 
dan predlog, da se zakonsko uredi način financiranja krajev- 
nih skupnosti, v okviru proračuna Republike Slovenije pa 
zagotovi primeren obseg sredstev. 

Odgovor 
Sredstva za financiranje krajevnih skupnosti so se v prete- 

klih letih zagotavljala na več načinov. Zaradi razdrobljenosti 
finančnih sredstev v občini (sredstva za krajevne skupnosti so 
se zagotavljala v proračunih, v samoupravnih interesnih skup- 
nostih družbenih dejavnosti in gospodarski infrastrukturi) ni 
bil jasno razviden obseg in naloge, ki so se izpeljale v KS. 

Z združitvijo vseh sredstev v občini in oblikovanjem inte- 
gralnega proračuna ter nadaljnjim dograjevanjem sistema 
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financiranja na tem področju bo potrebno omogočiti obči- 
nam, da bodo še bolj samostojno razpolagale z dogovorje- 
nimi viri ter na ta način lahko razreševale problematiko finan- 
ciranja nalog v občini, vključno s krajevnimi skupnostmi. Zato 
menimo, da prenos financiranja na republiko ne bi bil 
v skladu s cilji lokalnih skupnosti, ki se oblikujejo prav za 
reševanje zadev, ki so v neposrednem interesu na določenem 
območju živečih ljudi. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Repu- 
bliški sekretariat za finance. 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do delegatske pobude Milana Volka, delegata 
v Zboru občin, za spremembo zakona o osnovni 
šoli 

Gospod Milan Volk je Zboru občin Skupščine Republike 
Slovenije posredoval predlog Izvršnega sveta občine Ilirska 
Bistrica za spremembo 79. člena zakona o osnovni šoli. Pred- 
lagajo, naj se ta člen zakona o osnovni šoli spremeni oziroma 
dopolni tako, da bi bili za vse učence - vozače zagotovljeni 
bolj enotni pogoji. 

Do pobude smo oblikovali naslednje stališče: 
79. člen zakona o osnovni šoli (Ur. I. SRS, št. 5/80, 29/86) 

določa, da imajo učenci, ki stanujejo v kraju, ki je oddaljen 
več kot 4 km od osnovne šole, pravico do brezplačnega 
prevoza v osnovno šolo in nazaj. O načinu prevoza se 
osnovna šola dogovori s starši učencev in s krajevno skup- 
nostjo. Določa pa tudi, da imajo ti učenci pravico do brez- 
plačne oskrbe v kraju šolanja, če jim ni mogoče zagotoviti 
prevoza. Ta določba je smiselno nadaljevanje določb iz prejš- 
njih zakonov o obvezni šoli, ki so določali, da je občina dolžna 
zagotoviti osnovno šolo, če je v polmeru 4 km od kraja 60 
šoloobveznih otrok. Brezplačen prevoz za učence, ki stanu- 
jejo v kraju, ki je oddaljen več kot 4 km od osnovne šole, je 
torej nadomestilo za prej obstoječe šole, ki so prenehale 
delovati, oziroma za obveznost, da občina ustanovi nove šole 
povsod tam, kjer bi bilo v polmeru 4 km 60 šoloobveznih 
otrok. Tako se v novih bivalnih in prometnih pogojih zagotav- 
lja učencem, ki stanujejo več kot 4 km od šole, približno 
enake pogoje za obiskovanje šole. Ni pa te določbe mogoče 
razširiti tako, da bi določala brezplačen prevoz v šolo vsem 
učencem oziroma tudi ni mogoče s spremembo te določbe 
opredeliti enotnega prispevka učencev za prevoze, ne glede 
na prevožene km. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Repu- 
bliški sekretariat za vzgojo in izobraževanje ter telesno 
kulturo. 

MNENJE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
ob pobudi BRANKA NOVAKA, delegata v Zboru 
občin in zahtevi Odbora Skupščine Republike 
Slovenije za pravosodje in upravo, v zvezi 
z zakonsko ureditvijo registracije 
novoustanovljenih sindikalnih organizacij 

V zvezi z zahtevo Odbora Skupščine Republike Slovenije za 
pravosodje in upravo z dne 20. 9. 1990, da naj Izvršni svet 
zavzame stališče do sklepanja kolektivnih pogodb in pripravi 
zakonsko podlago za registracijo sindikatov in dopolni obsto- 
ječo zakonodajo tako, da sindikalni monizem nadomesti 
s pluralizmom sindikalnih oblik, posredujemo naslednje 
mnenje: 

Ob vse pogostejših ugotovitvah in ocenah o pomanjkljivo- 
stih oziroma pravnih prazninah v delovni zakonodaji, pred- 
vsem glede prava kolektivnih pogodb oziroma kolektivnega 
sporazumevanja in dogovarjanja, sodimo, da je potrebno 

upoštevati, da je tradicijo kolektivnih pogodb v Sloveniji spre- 
memba političnega in ekonomskega sistema po 2. svetovni 
vojni domala povsem prekinila. Pred sprejetjem zveznega 
zakona o temeljih pravicah iz delovnega razmerja in novega 
republiškega zakona o delovnih razmerjih so imele kolektivne 
pogodbe obrobno vlogo v sistemu delovnega prava, saj so 
urejale le delovna razmerja tistih delavcev, ki niso delali 
z družbeno lastnino (delavcev zaposlenih pri obrtnikih, pri 
odvetnikih, v predstavništvih tujih oseb in pri tujih izvajalcih 
investicijskih del v SFRJ). 

Po sprejetju nove delovnopravne zakonodaje (zvezni zakon 
je bil sprejet oktobra 1989, republiški zakon pa marca 1990) 
pa so postale kolektivne pogodbe tudi pri nas eden od temelj- 
nih institutov urejanja delovnih razmerij. 

Tako je zvezni zakon že dokaj jasno spremenil naravo 
delovnega razmerja iz asociativnega v dvostransko razmerje 
in temu ustrezno uredil tudi kolektivne pogodbe v sistemu 
avtonomnega urejanja delovnih rezmerij. Zaradi številnih 
odprtih vprašanj, ki so se ob zveznem zakonu izpostavljala, je 
šla republiška zakonodaja še korak dalje in poskušala odprta 
vprašanja razrešiti s podrobnejšimi zakonskimi normami 
o vsebini, nivojih kolektivnega dogovarjanja, ter nosilcih, sub- 
jektih kokektivnega dogovarjanja. Naj na tem mestu opozo- 
rimo na možno oceno, da je delovna zakonodaja v teh reši- 
tvah prehitevala družbenoekonomsko in politično sistemsko 
ureditev predvsem glede na problem določitve titularja druž- 
bene lastnine, kot tudi glede na dejansko organiziranost, 
zgrajenost, položaj ter vlogo tistih subjektov, ki naj bi bili 
nosilci kolektivnega dogovarjanja. S tega vidika je pomembna 
kreativna vloga delovne zakonodaje, ki jo je v bodočem kraj- 
šem obdobju mogoče v pomanjkljivostih in da bi še izognili 
pravnim prazninam dopolnjevati in spreminjati, upoštevaje 
prehodni čas, v katerem se nahajamo, proces iskanja in dolo- 
čanja titularja družbenih sredstev, organiziranja in združeva- 
nja »delodajalcev« kot tudi delavcev in uveljavitve njihovega 
položaja in vloge v sistemu urejanja in uresničevanja delovnih 
razmerij. V tem smislu je potrebno obravnavati tudi zahteve 
po razrešitvi vprašanja splošne veljavnosti kolektivne 
pogodbe, ki se sklepa za območje celotne Slovenije, naj si bo 
na gospodarskem ali negospodarskem področju, ter v okviru 
svobode sindikalnega združevanja delavcev proučiti ustrez- 
nost priprave posebnega zakona, ki bi razrešil problem regi- 
stracije sindikatov delavcev, kot tudi reprezentativnost sindi- 
katov glede na njihovo vlogo v kolektivnem dogovarjanju na 
različnih nivojih ter glede na upravičenja sindikalnih poverje- 
nikov po delovni zakonodaji. 

Ob tem naj opozorimo na dogovor s sestanka s predstavniki 
sindikalnih zvez oziroma sindikatov, ki je bil na Republiškem 
sekretariatu za delo dne 20. 9.1990, na katerem je bilo dogo- 
vorjeno, da se formira posebna tričlanska skupina, ki jo 
sestavljajo: predstavnik ZSSS, predstavnik KNSS in tretji član, 
ki ga na pobudo Republiškega sekretariata za delo določi 
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti. Navedena skupina bo 
pripravila strokovne podlage oziroma vsebino in način dolo- 
čanja reprezentativnosti na raznih ravneh, s posebnim 
poudarkom na nacionalni ravni. Vsebina tega gradiva bo 
opredeljevala nadaljnje ravnanje in eventualni normativni pri- 
stop na tem področju. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Repu- 
bliški sekretariat za delo. 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do delegatske pobude PETRA JAMNIKARJA, 
delegata v Zboru občin, za reševanje 
problematike Kafilerije KO-TO v Ljubljani 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije naj: 
1. naloži ustrezni strokovni instituciji izdelavo študije za 

objektivizacijo kvarnih vplivov kafilerije na bivalno okolje 
s predlogi za trajno rešitev problema; 

2. prouči možnosti za izdelavo projekta in izboro nove 
lokacije za kafilerijo v naslednjem srednjeročnem obdobju. 
Ocenjujem, da je dolgoročna rešitev problema kafilerije edino 
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preselitev na lokacijo, ki bo onemogočala konflikt med nase- 
ljem in tovarno; 

3. prouči naj se možnost, da se kafilerija zaradi svoje speci- 
fične dejavnosti organizira kot javno podjetje. 

Obrazložitev: 
V Zalogu pri Ljubljani že več let obratuje tovarna KO-TO 

kafilerija, ki dnevno predela povprečno 180 ton klavniških 
odpadkov in trupel poginulih živali. Pri svojem obratovanju, 
ko navedene odpadke predeluje v mesno kostno moko in 
tehnične maščobe, povzroča močno smrdeče emisije, ki so 
tako intenzivne, da onemogočajo normalne bivalne razmere 
v večjem delu Zaloga. Zavedam se, da tovarna opravlja 
koristno delo, ker predeluje odpadke, ki jih zbira z večjega 
dela Slovenije in to področje s tem rešuje pred ekološko 
katastrofo, ki bi nastala zaradi nekontroliranega odlaganja 
potencialno zelo kužnega materiala. 

Zbiranje, prevoz in predelava živalskih odpadkov na 
območju Slovenije so urejeni in organizirani po sodobnih 
načelih reciklaže odpadkov in uporabe teh odpadkov za pro- 
izvodnjo mesno-kostne moke ter tehničnih maščob. 

Letos poleti je bil zaradi zamude pri uvozu šote iz Rusije 
prepozno zamenjan biološki filter in še to v najbolj neugod- 
nem obdobju, kar je razumljivo povzročilo nedopustne emi- 
sije smradu iz kafilerije KOTO v Zalogu v okolje. 

Takoj po tem dogodku je Skupščina občine Ljubljana 
Moste-Polje naložila podjetju KOTO, da pri ustrezni strokovni 
organizaciji naroči izdelavo študije o škodljivih vplivih kafile- 
rije na bivalno okolje s predlogi za trajno rešitev problema in 
da do zamenjave biofiltra uresničuje druge odrejene ukrepe. 
Studijo bo pripravil Univerzitetni zavod za zdravstveno in 
socialno varstvo. 

Kafilerija v Zalogu je bila zgrajena pred približno 25 leti 
* industrijski coni Ljubljana. Pozneje so v tej občini dovolili 
stanovanjsko gradnjo do same bližine kafilerije. KOTO je 
stalno izboljševal tehnološki postopek, biofilter za čiščenje 
*raka iz proizvodnih prostorov ipd. Danes je to kafilerija, 
urejena po sodobnih načelih in v skladu z normativi Evropske 
skupnosti. 

Proučili bomo pobudo delegatov, vendar pa menimo, da 
rešitev te problematike ni preselitev, temveč zagotavljanje 
stalnega neoporečnega delovanja vseh naprav v tem obratu in 
obdelava čim bolj svežih odpadnih surovin. 

Zmogljivost tega obrata je 200 ton odpadkov dnevno, zato 
ie treba preprečiti vsako prekoračitev. 

Vse navedene ukrepe mora KOTO Ljubljana uresničevati na 
Podlagi občine Ljubljana Moste-Polje. Inšpekcijski organi 
"lesta Ljubljana morajo nadzirati uresničevanje teh ukrepov. 

Ugotavljamo, da bo KOTO Ljubljana ta mesec uredil celoten 
s"stem kondenzacije izparin in dokončno zamenjal biološki 
'ilter. Pripravlja tudi sanacijo čistilne naprave za odplake. Vse 
to pa bo zmanjšalo škodljive vplive kafilerije na bivalno- 
okolje. 

Klub delegatov bomo seznanili z rezultati študije, ki jo 
Pripravlja Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno var- 
stvo, in njihovimi predlogi za trajno rešitev problema. 

Proučili bomo možnost, da se kafilerija organizira kot javno 
Podjetje. Vendar moramo ugotoviti, da se je KOTO Ljubljana 
*e zdaj, ne glede na način organiziranja, ravnal po načelih 
lavne službe. Npr. mnoge kafilerije se trenutno obnašajo tržno 
'n zato so v Jugoslaviji iz ekonomskih razlogov (neustrezne 
Cene mesno-kostne moke) ponekod prenehali z zbiranjem 
^padkov. KOTO Ljubljana tudi v teh razmerah ni pustil niti 
kilograma odpadkov na območju občin Slovenije. 

Menimo, da se je poslabšalo stanje v Zalogu letos med 
Največjo vročino predvsem zaradi človeškega faktorja. Zato 
Sr"o naložili odgovornim v podjetju KOTO, da sprejmejo vse 
Potrebne ukrepe za preprečevanje takih pojavov. 

2a obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Repu- 
°'i&ki sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

stališče 
'^vršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do pobude PETRA JAMNIKARJA, delegata 
vzboru občin, za uvajanje biološko-ekološkega 

kmetijstva in zagotovitev sredstev za njegov 
razvoj 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije podpira pobudo 
Petra Jamnikarja za uvajanje biološko-ekonomskega kmetij- 
stva, vendar meni, da se lahko dajejo sredstva za pospeševa- 
nje proizvodnje hrane za te namene šele takrat, ko bo jasno, 
kaj je to »bio hrana«, ko bo to določeno v predpisih in bodo 
opredeljena območja zemljišč, ki za pridelavo take hrane niso 
preveč onesnažena. 

V razvitih zahodnih državah, kjer imajo presežke hrane, se 
v zadnjih letih spodbuja zmanjševanje pridelave hrane, hkrati 
pa se uveljavlja alternativno biološko ali organsko pridelova- 
nje hrane. Potrošniki so pripravljeni plačevati več za hrano, ki 
ne bi ogrožala njihovega zdravja in obremenjevala naravnih 
dobrin (vode, tal, zraka). Vlade razvitih držav namenjajo 
znatna finančna sredstva za razvijanje programov pridelave 
hrane brez uporabe dodatnih sredstev za zaščito in gnojenje 
ter različnih dodatkov v živilski industriji ipd. Tovrstna pride- 
lava se širi na manj ogroženih območij, kjer imajo še posebno 
prednost hribovita in visokogorska območja. Zaradi zaščite 
potrošnika in tudi lojalnejše konkurence med pridelovalci 
hrane so začeli oblikovati posebna priporočila in smernice, ki 
določajo pogoje za organsko pridelavo, predelavo, hranjenje 
in distribucijo. V ta namen so pooblaščene strokovne institu- 
cije in laboratoriji za nadzor nad kakovostjo, ki izdajajo potr- 
dila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev imena »bio« ozi- 
roma »organsko« živilo. Se posebno se zaostrujejo zahteve 
v zvezi z označevanjem teh izdelkov na embalaže in na prodaj- 
nih mestih, da se preprečijo zlorabe. 

Vlade namenjajo del finančnih sredstev za biološko pride- 
lavo zaradi dopolnjevanja izbora hrane (tretma alternativne 
pridelave) in za nadomestilo dela izpadlega dohodka, ker je 
intenzivnost pridelave manjša in stroški večji. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije se je vključil 
v prizadevanja za pospeševanje pridelave organske oziroma 
bio hrane zlasti z vidika ugotovitve možnosti za takšno pride- 
lavo. Iz programa pospeševanja pridelave hrane se sofinanci- 
rata dve raziskovalni nalogi, ki bosta pripomogli k nadalj- 
njemu urejanju področja, in sicer: tematska karta onesnaže- 
nja zemljišč celjske občine in smernice za pridelovanje bio 
hrane - organskih živil. 

Zadnja naloga je v razpravi, izdelana pa je bila po standar- 
dih IFOAM (International Federation of Organic Agriculture 
Mouvments »Basic Standards«). Kmetijski inštitut Slovenije je 
bil pooblaščen za reden nadzor nad kakovostjo kmetijskih 
zemljišč in ugotavljanjem ostankov fitofarmacevtskih prepa- 
ratov v kmetijskih kulturah. Skupaj z Geološkim zavodom pa 
so pričeli z analizami globljih plasti zemlje zaradi ugotavljanja 
vsebnosti triazinov in izdelavo priporočil za varovanje talne 
vode na kraškem območju. 

Začetek pravnega urejanja tega področja je Uredba za ugo- 
tavljanje onesnaženosti kmetijskih zemljišč in gozda, ki jo je 
sprejel Izvršni svet Republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 6/ 
90), in Pravilnik o normativih, analitskih postopkih in metodah 
ugotavljanja onesnaženosti tal in vegetacije ter pogojih za 
uporabo nekaterih snovi v kmetijstvu in gozdarstvu (Uradni 
list SRS, št. 7/90). 

V program dela kmetijskih, veterinarskih in drugih strokov- 
nih služb bodo vključena tudi navodila o možnih tehnologijah 
za biološko pridelavo hrane, zaščito rastlin ter živali. Priprav- 
ljeni bodo standardi za kakovost organske hrane in navodila 
o obveznem označevanju tovrstnih živil ter pooblaščeni 
ustrezni laboratoriji za nadzor in izdajanja potrdil o izpolnje- 
vanju kakovosti. Ustrezni republiški upravni organi se bodo 
vključili v aktivnost nekaterih mednarodnih inštitucij in pripra- 
vili smernice za biološko pridelavo hrane. Ko bodo izdelani 
ustrezni normativi in določeni standardi, bo treba poiskati 
območja, kjer bo glede na ekološke razmere mogoče zagoto- 
viti ustrezno bio pridelavo. Ko bodo izpolnjeni ti pogoji, bodo 
iz proračuna Republike Slovenije zagotovljena sredstva za 
pospeševanje pridelave bio oziroma organske hrane. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Repu- 
bliški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
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ODGOVOR: 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na delegatsko pobudo dr. PETRA GLAVIČA, 
delegata v Zboru občin, v zvezi s prerazdelitvijo 
sredstev za ppkrivanje stroškov enostavne 
reprodukcije ŽG Ljubljana 

Zaradi znanega slabega položaja gospodarstva, Ki se s pod- 
vojeno močjo preslikava tudi na železnico, v pretežni meri 
zaradi dolgoletnega administrativnega poseganja federacije 
v temeljne pogoje poslovanja železnice, ki zaradi »višjih 
ciljev« še vedno zadržuje cene železniških prevozniih storitev 
daleč pod rastjo splošne rasti cen, se je železniško gospoda- 
stvo Ljubljana znašlo v izredno težkem gospodarskem polo- 
žaju, saj je n. pr. izguba v letu 1989 znašala 412 mio din. 
V celoti le-ta še ni pokrita in v veliki meri prispeva k izgubi in 
k problemom v poslovanju v letu 1990, saj znašajo stroški 
premostitvenih kreditov, ki jih je moralo Železniško gospodar- 
stvo Ljubljana najeti za zagotavljanje likvidnosti poslovanja 
v obdobju I-VI 1990 80 mio din. 

Kljub povišanju cen železniških prevoznih storitev v II. pol- 
letju 1990 pomeni le-to nadomeščanje zamrznitve cen v I. 
polletju 1990, ki je ob siceršnji inflaciji glavni vzrok za izgube, 
ki bodo do konca leta 1990 znašale približno 634 mio din. 

Dotok sredstev za pokrivanje stroškov enostavne reproduk- 
cije ŽG Ljubljana se je glede na rezultate poslovanja gospo- 
darstva nenehno zniževal. Ob tem je potrebno poudariti, da je 
bilo nemoteno delovanje in funkcioniranje železniškega pro- 
meta Slovenije v letošnjem letu zagotovljeno s skrajnimi 
napori pristojnih resornih organov, saj je bilo Železniškemu 
gospodarstvu Ljubljana glede na dejanski priliv sredstev po 
stopnji 2,4% od osnove v obdobju januar-oktober 1990 
v višini 1.338 mio din, nakazano 1.716 mio din. Ob upošteva- 
nju stalno zaostrenih gospodarskih razmer je Skupščina 
Republike Slovenije z rebalansom republiškega proračuna 
znižla tudi sredstva za financiranje dela stroškov enostavne 
reprodukcije ŽG Ljubljana za leto 1990 za 474 mio din. Ocene 
kažejo, da bi takšno znižanje povračil v proračunu pomenilo 
dejansko ukinitev dotoka teh sredstev v mesecu novembru in 
decembru 1990 in imelo nepopravljive posledice za zagotav- 
ljanje trajnega, varnega in rednega opravljanja železniškega 
prometa. 

Iz navedenega sledi, da ne gre za nikakršno prerazporeditev 
sredstev v korist železnice, z rebalansom proračuna so bila 
sredstva dejansko znižana, zato bo nujno potrebno v letu 
1990 zagotoviti vsaj premostitvena sredstva in omogočiti 
spodnji rob poslovaja ZG Ljubljana. Hkrati bo treba reorgani- 
zirati ZG Ljubljana in uveljaviti takšen model organizacije in 
financiranja vzdrževanja in razvoja slovenskih železnic, ki bo 
prispeval k racionalizaciji stroškov njenega poslovanja in 
zagotovil takšen položaj železnice v celotnem gospodarskem 
in družbenem razvoju, ki ji, skladno z njenimi znanimi narod- 
nogospodarskimi komparativnimi prednostmi, tudi pripada. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Repu- 
bliški sekretariat za promet in zveze. 

ODGOVOR 
Republiškega sekretariata za delo na pobudo 
poslancev Socialdemokratske stranke 
Slovenije, da Izvršni svet pripravi predlog 
sprememb Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. 

Skupina poslancev Socialdemokratske stranke Slovenije 
predlaga, da Skupščina Republike Slovenije zadolžil Izvršni 
svet, da ta do naslednje seje skupščine pripravi predlog spre- 
membe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Sprememba naj odpravi anomalijo v zvezi z izjemnimi 
pokojninami, ki že dolgo vnašajo nezadovoljstvo in nemir 
v našo družbo. 

V imenu skupine poslancev Socialdemokratske stranke 
Slovenije je poslanec Zbora združenega dela ANDREJ MURN 

predlagal Skupščini Republike Slovenije naj zadolži Izvršni 
svet, da ta do naslednje seje skupščine pripravi predlog spre- 
memb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
tako, da bodo odpravljene anomalije v zvezi z izjemnimi 
pokojninami, ki že dolgo vnašajo nezadovoljstvo in nemir 
v našo družbo. 
Republiški sekretariat za delo je posredoval naslednji od- 
govor: 

1. V sedanjem besedilu republiškega zakona o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju ni določb o izjemnih pokoj- 
ninah. 

Te pravice so urejene v posebnem republiškem zakonu 
o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam 
ki imajo posebne zasluge (Ur. I. SRS št. 18/74 in 14/90). 

V aprilu letošnjega leta so se pričele uporabljati spremembe 
in dopolnitve tega zakona, sprejete po ostrih zahtevah javno- 
sti. Bistvo teh sprememb je v tem, da pravice do izjemnega 
priznanja oziroma izjemne odmere pokojnine ne morejo več 
pridobiti osebe s posebnimi zaslugami na področju revoluci- 
onarne in politične dejavnosti temveč le še osebe s posebnimi 
zaslugami na področju znanosti, umetnosti, kulture ali druge 
dejavnosti. Določba, da pokojnine, priznane in odmerjene po 
tem zakonu izplačuje Skupnost pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja v breme proračuna je bila spremenjena 
tako, da ni več izrecno določena obveznost republiškega 
proračuna za povrnitev teh sredstev. 

2. Po spremembah in dopolnitvah zveznega zakona 
o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja se vsa vprašanja pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja za vse skupine zavarovancev uredijo v zakonih o pokoj- 
ninskem in invalidskem zavarovanju. Ta določba je med 
tistimi, ki se skladno z Ustavnim zakonom uporabljajo tudi 
v Republiki Sloveniji. Zato bo problematika izjemnega prizna- 
nja in odmere pokojnin osebam s posebnimi zaslugami obrav- 
navana v postopku za sprejem novega republiškega zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju skupaj z ostalimi 
vprašanji tega zavarovanja. Zaradi tehtnosti in pomena teh 
vprašanj menimo, da jih ni primerno razreševati po hitrem 
postopku temveč pustiti zainteresiranim možnost, da izrazijo 
svoja stališča in predloge. 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do pobude SKUPŠČINE OBČINE PESNICA za 
proučitev višine iznosa denarja in vnosa blaga 
na maloobmejnih prehodih 

Na zborih občinske skupščine Pesnica je bila sprejeta 
naslednja delegatska pobuda: Prebivalci obmejnih krajev 
imajo lahko za prehod čez državno mejo stalne maloobmejne 
prepustnice. Namen le-teh bi naj bil razbremenjevanje meddr- 
žavnih prehodov. Glede na to, da je ob prehodu državne meje 
s stalno maloobmejno prepustnico dovoljen iznos denarja 
v višini 200,00 din, potnik pa lahko v državo prinese blag0 

v vrednosti le 0,50 din, je pomen in namen maloobmejni 
prehodov popolnoma izničen, ljudi, ki bi lahko uporabljali te 
prehode in s tem pripomogli k razbremenjevanju meddržav- 
nih prehodov, pa odvrača od uporabe le-teh. 

Podatki tudi kažejo, da število potnikov iz leta v leto pada- 
V občini Pesnica je na štirih maloobmejnih prehodih v letu 
1988 prestopilo mejo cca 33.000 potnikov (avstrijskih i"1 

naših), v letu 1989 pa le cca 27.000 potnikov. 
Skupščina občine predlaga, da se delegatska pobuda pro- 

uči in določi primerna višina iznosa denarja in vnosa blaga na 
maloobmejnih prehodih. 

Skupne vrednosti blaga, za osebno rabo in potrebe gospo- 
dinjstva, ki jih lahko pri vrnitvi iz sosednjega obmejnega pasU 
prinesejo brez carinjenja imetniki stalnih obmejnih prepust- 
nic, ureja Sporazum med SFR Jugoslavijo in Republik" 
Avstrijo o prenosu blaga v obmejnem prometu, sklenjen 1968 
Ta sporazum je bil večkrat spreminjan, zadnjič novembra leta 
1988. Olajšave za jugoslovanske upravičence po tej spre' 
membi znašajo 0,20 din (takrat 20.000 din), za avstrijske Pa 

1.550 šilingov. 
Sporazum iz leta 1968 je izhajal iz paritete zneskov, vendar 

se je z vsako spremembo razlika povečevala v škodo naši!1 
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upravičencev (delno zaradi restriktivne politike na tem 
področju, delno pa zaradi inflacije pri nas.). Ta sporazum 
določa tudi način njegovega spreminjanja. Procedura je zelo 
zahtevna in dolgotrajna (celoten postopek za podpis in ratifi- 
kacijo mednarodnih pogodb). Tako so bile v zadnjih letih 
visoke inflacije pri nas ob ratifikaciji sporazuma vrednosti 
olajšav za naše državljane praviloma že simbolične, čeprav so 
bili v začetku pogovorov postavljene dokaj visoko. 

Prav zaradi tega dejstva se na XI. zasedanju Mešane jugo- 
slovansko-avstrijske komisije za obmejni promet pristojna je 
za dogovorjanje o spreminjanju sporazuma) novembra 1989 
avstrijska delegacija ni bila več pripravljena pogovarjati 
o obstoječem načinu spreminjanja sporazuma. Zahtevala je 
spremembo določil o spreminjanju sporazuma (da bi to lahko 
v soglasju storili neposredno vladi obeh držav) in ponovno 
vzpostavitev paritete mejnih vrednosti olajšav. Stališče avstrij- 
ske delegacije je prišlo v skupni zapisnik. 

Avstrijski predlog so podprli tudi pristojni organi Republike 
Slovenije in je bil posredovan Zveznemu izvršnemu svetu kot 
slovensko stališče do zapisnika XI. zasedanja Mešane jugo- 
slovansko-avstrijske komisije za obmejni promet. 

Zapisnik je Zvezni izvršni svet marca letos brez pripomb 
potrdil. Na osnovi tega bi morali zvezni organi zavzeti stališče 
do avstrijskih predlogov oz. ukrepati, da bi se nastala 
absurdna situacija razrešila. 

Kot nam je znano, doslej zvezni organi v zvezni s tem niso 
storili ničesar. Zaenkrat pa je spreminjanje olajšav v obmej- 
nem prometu s tujino v izključni pristojnosti zveznih organov. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Repu- 
bliški sekretariat za mednarodno sodelovanje. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do delegatske pobude Franca Grašiča, delegata 
v Zboru združenega dela, za spremembo zakona 
o združevanju dela sredstev družbene 
reprodukcije za gospodarsko infrastrukturo 
v letih 1987-1990 (Uradni list SRS, št. 51/86 in 42/ 
89) 

Poslanec Franc Grašič je posredoval Izvršnemu svetu 
Skupščine Republike Slovenije pobudo za spremembo dru- 
gega odstavka 3. člena Zakona o združevanju dela sredstev 
družbene reprodukcije za gospodarsko infrastrukturo v letu 
1987-1990 (Uradni list SRS, št. 51/86 in 42/89). Drugi odstavek 
navedenega člena se glasi: 

»Zavezanci poravnavajo obveznosti iz prejšnjega odstavka 
iz poslovnih sredstev«. Obveznosti se nanašajo na združeva- 
nje za elektrogospodarstvo in PTT na osnovi porabljene ener- 
gije iz uporabljenih telefonskih impulzov. 

Poslanec ugotavlja, da obstaja obveznost za združevanje 
tudi takrat, ko s poslovanjem ni ustvarjene akumulacije 
- dobička, iz katerega bi podjetje poravnalo obveznost. To po 
njegovem pomeni, da mora podjetje izvršiti obveznost iz traj- 
nega kapitala - poslovnega sklada in se za financiranje svo- 
jega poslovanja dodatno, običajno kratkoročno zadolži po 
izjemno visokih obrestnih merah. Taka ureditev v sedanjih 
razmerah ni več mogoča. V kolikor je »obvezno združevanje« 
na podlagi porabljene energije in telefonskih impulzov samo 
»druga oblika za del cene«, potem naj se to prenese v ceno 
električne energije in PTT storitve ter v podjetjih to obravnava 
kot strošek z vso pozornostjo, ki jo vsi stroški zaslužijo. 
Konkretno pri tem mislim tudi vpliv stroškov na obračun 
dobička, davčne in prispevne osnove in plačilo davkov in 
prispevkov. V kolikor je vsebina resnično »združevanje« dela 
ustvarjene akumulacije za infrastrukturo, potem mislim, da je 
potrebna sprememba drugega odstavka 3. člena, ki naj se 
spremenjen glasi: 

»Zavezanci poravnavajo obveznosti iz prejšnjega odstavka 
•z svojih poslovnih sredstev, vendar največ do višine ustvar- 
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jene akumulacije v letu, za katero se obveznost poravna. 
V kolikor izračunana obveznost po vseh merilih in namenih 
presega znesek ustvarjene akumulacije v letu, za katerega se 
obveznost poravnava, se obveznosti znižajo proporcionalno 
do višine akumulacije«! 

Poslanec meni, da obrazložitev sedanjega stanja predstav- 
lja tehtne vzroke za takojšnjo spremembo zakona, ki bi se 
potem upoštevala pri obračunu in plačilu obveznosti v tem 
zadnjem letu, ko zakon velja. 
Odgovor Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije: 

S 3. členom zakona so določene osnove in merila za zdru- 
ževanje sredstev. V 1. točki prvega odstavka 3. člena zakona 
je določeno, da zavezanci združujejo sredstva po zbirni stop- 
nji 11,90% od dobička, ugotovljenega po zaključnem računu 
za leto 1989, zmanjšanega za davke in prispevke iz dobička in 
za realizirane osebne dohodke nad osebnimi dohodki, ki se 
ne vštevajo v davčno osnovo. V 2. točki prvega odstavka 3. 
člena zakona pa je določeno, da zavezanci združujejo sred- 
stva za razvoj elektrogospodarstva, premogovništva in PTT 
v odvisnosti od porabljenih količin oziroma zaračunanih zne- 
skov za porabljeno električno energijo, komercialni premog 
ali telefonske impulze. 

Osnova za združevanje sredstev je fakturirani znesek za 
porabljeno električno energijo, kar pomeni, da lahko uporab- 
nik z večjo ali manjšo porabo vpliva na višino združevanja 
sredstev za razvoj elektrogospodarstva in premogovništva in 
zakon v tem delu nadomešča tisti del za razvoj, ki bi moral biti 
vključen v ceno električne energije. 

Višina sredstev, ki jih zavezanci združujejo, je torej odvisna 
od količine porabljene energije in porabljenih telefonskih 
impulzov, zato so zavezanci dolžni poravnati svoje obveznosti 
v rokih in na način po tem zakonu, ne glede na svoj finančni 
rezultat. Glede na navedeno in na to, da veljavnost tega 
zakona preneha z 31. 12. 1990, Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije zavrača pobudo poslanca Franca Grašiča. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je gradivo pripravil Repu- 
bliški sekretariat za družbeno planiranje. 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na delegatsko pobudo JOŽETA ZUPANČIČA 
delegata v Zboru združenega dela v zvezi 
z rekonstrukcijo predela Babe pred Trojanami 

Na 5. seji Zbora združenega dela Skupščine Republike 
Slovenije je delegat Jože Zupančič dal naslednjo pobudo: 
»Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije - Republiški 
sekretariat za promet in zveze naj do naslednje seje Zbora 
združenega dela Skupščine Republike Slovenije predloži 
v pisni obliki prikaz dejanskega izračuna ali je investicija 
v rekonstrukciji predela Babe pred Trojanami upravičena, 
skupaj z vsemi učinki, kaj bo s to investicijo doseženo.« 

V zvezi z delegatsko pobudo je Republiški sekretariat za 
promet in zveze - Republiška uprava za ceste posredovala 
naslednjo informacijo o upravičenosti gradnje rekonstrukcije 
Babe na magistralni cesti M-10 - odsek preko Trojan: 

1. Prve projektne rešitve za rekonstrukcijo ovinka Baba so 
bile narejene v novembru 1957. Že takrat so bila mnenja 
o najprimernejši varianti rekonstrukcije zelo deljena pred- 
vsem pa so bili izraženi pomisleki na za takratne razmere 
zahtevne gradbene posege prekopa Babe. 

2. V letu 1973 je bila izdelana predštudija upravičenosti 
gradnje ceste Celje - Ljubljana. Študijo je izdelala Medna- 
rodna konsultantska firma Dorsch-Berger. V študiji je bilo na 
osnovi takratnih poznavanj razvoja prometa ocenjeno, da bi 
v letu 1992 vozilo preko Trojan 23.000 vozil na dan. Dejanska 
obremenitev te ceste v letu 1989 pa je bila 9.027 vozil na dan. 
Takratne prognoze so bile osnovane na zelo intenzivni rasti 
prometa v obdobju 1965-72 in pričakovanem hitrem druž- 
beno-ekonomskem razvoju. 

Študija je v okviru prometno-ekonomskih izračunov podala 
najprimernejše strategije vlaganj v izgradnjo ceste Celje 
- Ljubljana. Za odsek Prevoje - Vransko (odsek preko Trojan) 
je bilo ugotovljeno, da ni nobena gradbena možnost upravi- 

23 



čena. Vzrok, da imata izboljšava obstoječe ceste (rekonstruk- 
cija ceste preko Trojan) in postopna gradnja štiripasovne 
avtoceste negativno čisto sedanjo vrednost (od 20,7 mio din 
do -69,2 mio din za različne strategije) je v dejstvu, da je 
optimalno leto otvoritve 1993 ali še kasneje. Z upoštevanjem 
tega dejstva pa so takrat ugotovili, da lahko celotne diskonti- 
rane gradbene stroške za štiripasovno avtocesto prištejejo 
čisti sedanji vrednosti. S to operacijo je postala strategija, ki 
je predvidevala najprej rekonstrukcijo obstoječe ceste in po 
letu 1993 ali pozneje gradnjo avtomobilske ceste, upravičena 
in hkrati najboljša. 

3. Srednjeročni plan za obdobje 1986-1990 je sledil usmeri- 
tvam iz zgoraj omenjene študije in je predvidel v tem obdobju 
rekonstrukcijo Babe in tretjih pasov preko Trojan. Zaradi 
znanih težav s financiranjem cestnega programa v preteklih 
letih pa se je realizacija te rekonstrukcije pomaknila v letošnje 
oziroma prihodnje leto. 

4. V februarju 1990 je bila izdelana Študija presoje eko- 
nomske upravičenosti izgradnje cestnih povezav med Vran- 
skim in Blagovico. Študija je bila narejena: z namenom, da bi 
odgovorila na sledeča poglavitna vprašanja: 

- ali je gradnja pasu za počasna vozila s korekcijo ovinka 
»Babe« še vedno upravičena, 
- ali je taka rekonstrukcija v koliziji z eventualnim izborom 
avtoceste preko Trojan, 
- ali je varianta s predorom z eno predorsko cevjo dovolj 

ustrezna za plansko obdobje 20 let in 
- kakšni so ekonomski efekti posameznih variant avto- 

ceste. 
Rezultate te študije lahko strnemo v naslednje: 
- rekonstrukcija magistralne ceste M-10 je v smislu pro- 

pustnosti ceste zadovoljiva in zadošča za obdobje 10-15 let, 
ekonomsko pa se izplača že v 5 letih; 

- preiskana je bila vrsta tras AC preko Trojan z računsko 
hitrostjo 100 km na uro in njej primernih minimalnih elemen- 
tov (do sedaj še neuporabljenih na AC v Sloveniji), ki so 
dokazale, da rekonstrukcija obstoječe ceste po programu ne 
onemogoča in ne poslabšuje trase AC preko Trojan; 

- da varianta začasno samo z eno predorsko cevjo in 
štiripasovno avtocesto z računsko hitrostjo 120 km na uro 
zadošča tudi preko planskega obdobja; 

- daleč najboljše ekonomske efekte kaže varianta z eno 
predorsko cevjo, nato skrajno južna varianta preko Trojan, ter 
varianta z dvojno predorsko cevjo. 

Odločitev o rekonstrukciji obstoječe ceste v vrednosti cca 
10 mio USD je torej upravičena in ta odločitev v nobenem 
primeru ne prejudicira izbora variant AC, niti ne pomeni 
odloga gradnje AC med Celjem in Ljubljano, kjer so največje 
prometne obremenitve tik pred obema mestoma, od koder je 
potrebno pričeti oziroma podaljševati že zgrajeno AC. Ne 
nazadnje pa je rekonstrukcijo magistralne ceste preko Trojan 
podprla s svojim sofinanciranjem tudi Mednarodna banka za 
obnovo in razvoj. 

5. V novembru 1989 je bila za potrebe pridobitve posojila 
Mednarodne banke za obnovo in razvoj, izdelana feasibility 
študija rekonstrukcije ceste preko Trojan. V okviru te študije 
se je izračunala ekonomska upravičenost za odsek rekon- 
strukcije preko Babe in za izgradnjo tretjih pasov preko Tro- 
jan. Interna stopnja donosnosti za celotno rekonstrukcijo je 
tedaj znašala 17,83%. Ta stopnja kaže na zadovoljivo ekonom- 
sko upravičenost tega posega. 

V prilogi vam pošiljamo tudi obširnejši odgovor, ki ga je 
v zvezi s to problematiko pripravil Cestni inženiring. 

Novembra 1957 je bila izdana odločba sekretariata Izvrš- 
nega sveta za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komu- 
nalne zadeve za gradnjo po revidiranem glavnem projektu 
(ing. Leo Avanzo), ki zajema odsek PREVOJE-TROJANE-LO- 
CICA v dolžini 26,85 km. Projektne rešitve so temeljile na 
računski hitrosti 80 km/h v skladu s takratnimi predpisi ter 
z izjemo na odseku UČAK in BABA, kjer se je projektiralo na 
osnovi računske hitrosti 60 km/h. Vzpon na Trojanah v Babi je 
bil 7%. 

V odločbi je bilo odločeno, da se v 1. fazi ne izvede defini- 
tivna preložitev na Babi, temveč le provizorno ureditev s porv- 
šinsko prevleko na tem odseku. 

Za odsek »Baba« je bilo študiranih precej variant, ki so se 

ločile v dve vrsti: ene so šle po obstoječi cesti okoli »Babe« 
mimo Konfinarja, druge pa preko sedla »Babe«. Odobreni 
idejni projekt obravnava varianto preko sedla, pri čemer so 
možne sledeče varijacije (po tekstu zapisnika): izkop na 
zapadni strani sedla do plazovite cone - tunel dolžine 35 
m pod plazovito cono - nasip do preložene struge Bolske in 
viadukt dolžine 45 m, 

b) tunel dolžine 60 m pod vso dolžino sedla, - nasip in 
viadukt dolžine 56 m, 

c) izkop preko vse dolžine sedla in nasip po vsej širini 
doline. 

Radi uporabe krivine r = 180 m, poteka trasa na tem odseku 
deloma po obstoječi strugi Bolske, deloma pa se ji toliko 
približa, da bo potrebno Bolsko na dolžini 463 m preložiti 
proti levemu pobočju. Druga preložitev Bolske pa je potrebna 
tam, kjer pride obstoječa struga z nasipom ceste zasuta. 
Vzporedno s preloženo strugo Bolske, bo preložena tudi 
obstoječa cesta. Vzpon na tem odseku naj bi znašal radi 
zmanjšanja zemeljskih del - gradb. stroškov 6,5%. (konec 
izvlečka) 

Plan financiranja je upošteval čim bolj ekonomična vlaga- 
nja v cilju čim hitrejšega dosega finančnih efektov. Ker je bil 
za tiste čase prekop Babe izjemno težavna zadeva, je bila 
gradnja preko Babe opuščena in do danes nerealizirana. 
Revizijo projekta je izvršilo 7 revidentov, ki se niso mogli 
odločiti za rešitev. Komisija se je nagibala k rešitvi skozi Babo, 
ki pa je bila za takratne čase tehnično težko izvedljiva. 

Varianta okoli Babe pa je imela že takrat preslabe elemente. 
V študiji variant je revident docent Gaspan Julij opozoril na 

znano dejstvo, da se pri velikem prometu poskuša zmanjšati 
stroške, ki so v veliki meri odvisni od izgubljenih višin in 
vzponov, tudi na račun večjih gradbenih stroškov. Pri manj- 
šem prometu pa se iščejo cenejše gradbene rešitve. Ker se 
cesta čez Trojane dvigne za 300 m nad ravnino, je menil, da bi 
Zasavska cesta, ki nima vzponov bila bolja, čeprav je cca 15 
km daljša. Seveda v tistem času niso niti približno mogli 
misliti o gradnji tunela pod Trojanami, v dolžini, ki je danes 
v Evropi popolnoma normalna. 

V študiji upravičenosti gradnje posameznih sektorjev AC 
v Sloveniji, ki sta jo naredili firmi Dorsch in Berger je bilo 
v letu 1972 na odseku Trojane ugotovljenih 5.600 vozil in dana 
prognoza za leto 1992 15.600 vozil. 

Leta 1989 smo na odseku pri Babi našteli 8340 vozil. Iz tega 
je razvidno, da je presek pri Babi še vedno umesten. 

Leta 1980 je bil napravljen idejni projekt rekonstrukcije 
Babe na predpostavki, da se skrajša dolžina rekonstrukcije, 
pri tem pa zaradi vzpona rešuje težki tovorni promet s takojš- 
njo izvedbo pasu za počasni promet. 

Projekt je v naslednjih letih bil izpopolnjen tako, da so se 
izboljšali elementi trase, ki se je prilagodila geološko težkemu 
terenu z minimalno količino zidov. 

Rekonstrukcija Babe bo skupaj z izgradnjo pasov za 
počasna vozila preko Trojan vsekakor prispevala k bolj teko- 
čemu odvijanju prometa preko tega, zlasti pozimi, problema- 
tičnega odseka na magistralni cesti M 10. Celotna rekonstruk- 
cija bo izvedena na dolžini 7,9 km. 

Planirana AC Ljubljana-Arja vas, ki naj bi prevzela nase 
velik delež prometa s sedanje magistralne ceste M 10 (pred- 
vsem tranzitni in cilno izvorni) je dolga 65,3 km in omogoča 
gradnjo v več etapah. Prometno najmanj obremenjen toda 
investicijsko najzahtevnejši je odsek Ločica-Blagovica, kateri 
vključuje prehod preko Trojan. Gradnja tega odseka je 
bistveno daljša od predvidene rekonstrukcije in dograditve 
pasu za počasna vozila. Avtocestni odsek med Ločico (Vran- 
skim) in Blagovico stane cca 220 mio USD, medtem ko bo 
strošek rekonstrukcije BABE in dograditve pasov za počasna 
vozila cca 10 mio USD. 

Republiška uprava za ceste je, da bi preverila pravilnost 
odločitve iz leta 1979 in upravičenost izgradnje cestnih pove- 
zav med Vranskim in Blagovico, ki je bila izdelana v februarju 
1990 in to z namenom, da bi dobili odgovore na sledeča 
poglavitna vprašanja: 
- ali je gradnja pasu za počasna vozila s korekcijo ovinka 

»Babe« še vedno upravičena 
- ali je taka rekonstrukcija v koliziji z evetuelnim izborom 

trase avtoceste preko Trojan 
- ali je varianta s predorom z eno tunelsko cevjo dovolj 

ustrezna za plansko obdobje 20 let in 
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- kakšni so ekonomski efekti posameznih variant avtoceste. 
Rezultate te študije lahko strnemo v naslednje: 
- rekonstrukcija magistralne ceste M 10 je v smislu propust- 

nosti ceste zadovoljiva in zadošča za obdobje 10-15 let, 
ekonomsko pa se izplača že v petih letih; 

- preiskana je bila vrsta tras AC preko Trojan z računsko 
hitrostjo 100 km/h in njej primernih minimalnih elementov (do 
sedaj še neuporabljenih na AC v Sloveniji), ki so dokazale, da 
rekonstrukcija M 10 po programu ne onemogoča in ne 
poslabšuje trase AC preko Trojan; 

- da varianta, začasno samo z eno predorsko cevjo in 4- 
pasovno avtocesto z računsko hitrostjo 120 km/h, zadošča 

tudi preko planskega obdobja; 
- daleč najboljše ekonomske efekte kaže varianta z eno 

predorsko cevjo, nato skrajno južna varianta preko Trojan, ter 
varianta z dvojno predorsko cevjo. 

Odločitev o rekonstrukciji M 10 v vrednosti cca 10 mio USD 
je torej upravičena in ta odločitev v nobenem primeru ne 
prejudicira izbora variant AC, niti ne pomeni odloga gradnje 
AC med Celjem in Ljubljano, kjer so največje prometne obre- 
menitve tik pred obema mestoma od koder je potrebno pričeti 
oziroma podaljševati že zgrajeno AC. Nenazadnje pa je rekon- 
strukcijo magistralne ceste M 10 preko Trojan podprla tudi 
IBRD. 

VPRAŠANJA DELEGATOV 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

Kakšna je bodoča ureditev odnosov 
v Jugoslaviji in položaj republike 
Slovenije?   

BORUT PAHOR, delegat 
v Družbenopolitičnem zboru 
Skupščine Republike Sloveni- 
je, je postavil delegatsko 
vprašanje: 

1. Ali Izvršni svet Skupšči- 
ne Republike Slovenije daje 
prednost kateri od državo- 
tvornih strategij (federacija, 
konfederacija, separacija), 
zakaj in na osnovi katerih kri- 
terijev? 

2. Ali Izvršni svet razpola- 
ga z ustreznimi študijami in 
analizami posledic take stra- 
tegije, predvsem z vidika bla- 
ginje ijudi? 

Hkrati je dal delegatsko po- 
budo naj Izvršni svet prouči 
smiselnost ustanovitve nove- 
ga vladnega resorja - Sekre- 
tariata za zunanjo trgovino, 
upoštevaje, da je trajna vklju- 
čenost slovenskega gospo- 
darstva v evropske integracij- 
ske sisteme prioritetna nalo- 
ga evropske politike naše dr- 
žave. 

Izvršni svet Skupščine Re- 
publike Slovenije je obravna- 
val delegatsko vprašanje in 
pobudo na seji dne 11. 10. 
1990 in dala naslednji od- 
govor: 

Ustavna dolžnost in odgo- 
vornost Izvršnega sveta kot iz- 
vršilnega organa Skupščine 
Republike Slovenije je, da iz- 
vaja politiko, ki jo določa 
Skupščina Republike Sloveni- 
ja. Ta je svojo politiko glede 
bodočega urejanja odnosov 
v Jugoslaviji in položaja Repu- 
blike Slovenije opredelila že 
z deklaracijo o urejanju razme- 
rij, ki imajo splošen pomen za 
Republiko Slovenijo, sprejeto 
9. marca 1990, z deklaracijo 
o suverenosti države Republi- 

ke Slovenije, sprejeto 2. julija 
1990, in z ustavnimi amandma- 
ji XCVI do XCVIII k ustavi Re- 
publike Slovenije, ki izhajajo iz 
te deklaracije, s sprejemom 
predloga Predsedstva Repu- 
blike Slovenije, da se začne 
postopek za sprejem nove 
ustave Republike Slovenije, ter 
z ugotovitvami, stališči in skle- 
pi o urejanju bodočih medna- 
cionalnih odnosov na območ- 
ju Jugoslavije, ki jih je sprejela 
28. septembra 1990. Ti akti 
Skupščine Republike Sloveni- 
je so podlaga, usmeritev in ok- 
vir za delovanje Izvršnega sve- 
ta Skupščine Republike Slove- 
nije pri izvrševanju njegovih 
nalog, pristojnosti in odgovor- 
nosti v zvezi z vprašanji bodo- 
čega urejanja odnosov v Jugo- 
slaviji in položaja Republike 
Slovenije. Izvšrni svet torej ne 
more imeti svoje lastne drža- 
votvorne strategije, ampak tu- 
di glede teh vprašanj izvaja po- 
litiko, ki jo je določila skupšči- 
na Republike Slovenije. 

Na podlagi zadolžitve v de- 
klaraciji o urejanju razmerij, ki 
imajo splošen pomen za Repu- 
bliko Slovenijo, je Izvršni svet 
pripravil gradivo »Možni ele- 
menti konfederalne pogodbe«, 
ki ga je Skupščina Republika 
Slovenije obravnavala na seji 
28. septembra 1990. V doseda- 
njem delu na koncipiranju 
možnih modelov prihodnjega 
statusa Republike Slovenije je 
na ekonomskem področju Iz- 
vršni svet upošteval naslednje 
analize ih raziskave: 

- Zavod Republike Sloveni- 
je za družbeno planiranje: 
Analiza razvojnih možnosti Re- 
publike Slovenije, april 1990 

- Zavod Republike Sloveni- 

je za družbeno planiranje: 
Analiza učinkov oviranja pre- 
toka blaga v Jugoslaviji, Poro- 
čevalec Skupščine SR Sloveni- 
je, št. 2; 1990 

- Zavod Republike Sloveni- 
je za družbeno planiranje: 
Vpetost slovenskega gospo- 
darstva v jugoslovanski trg 
blaga in storitev - strukturna 
analiza, interno gradivo, maj 
1990 

- Zavod Republika Sloveni- 
je za družbeno planiranje: Mo- 
delske simulacije s pomočjo 
medregionalnega input-autput 
modela Slovenija - ostala Ju- 
goslavija, interno gradivo, junij 
1990 

- Zavod Republike Sloveni- 
je za družbeno planiranje: 
Podlaga za oblikovanje stališč 
o konfederalnem položaju Re- 
publike Slovenije z vidika nje- 
nih razvojnih možnosti, avgust 
1990 

- Zavod Republike Sloveni- 
je za družbeno planiranje: 
Konfederacija - analiza z dvo- 
regionalnim modelom sploš- 
nega ravnotežja, september 
1990 

- Institut za ekonomska 
raziskovanja: Obračunske ce- 

ne in družbenoekonomski pa- 
rametri za Republiko Sloveni- 
jo, junij 1990 

- Institut za ekonomska 
raziskovanja: Ocena doseda- 
njega sistema pospeševanja 
gospodarsko manj razvitih SR 
in SAP Kosovo in predlog za 
spremembe oziroma dopolni- 
tve, 1989. 

Glavni cilj izdelave in upora- 
be navedenih študij je bil, na 
osnovni strokovnih argumen- 
tov in emperično ugotovljenih 
dejstev opredeliti tiste struk- 
turne značilnosti slovenskega 
gospodarstva, ki so najbolj re- 
levantne pri sprejemanju odlo- 
čitev o stopnji ekonomske su- 
verenosti slovenske države. 
Tudi na osnovi izsledkov teh 
analiz in ključnega cilja osa- 
mosvajanja - maksimizacije 
blaginje prebivalstva v Slove- 
niji so bila določena temeljna 
načela in predlagani elementi 
modela. V teku pa so tudi ana- 
lize z ocenami različnih strate- 
gij izgradnje slovenske držav- 
nosti. 
Za obravnavo v Izvršnem sve- 
tu je gradivo pripravil Repu- 
bliški sekretariat za zakono- 
dajo. 

Kateri ukrepi za zmanjšanje emisije 
škodljivih plinov iz TE Šoštanj bodo 
sprejeti letos?   

Dr. DRAGO PLEŠIVČNIK, 
delegat Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine Republike 
Slovenije, je v zvezi z ukrepi 
za zmanjšanje emisije škodlji- 
vih plinov iz TE Šoštanj posta- 
vil odgovornim v Izvršnem 
svetu Republike Slovenije na- 
slednje delegatsko vprašanje 
o tem, »katere ukrepe bodo 
sprejeli v letu 1990 na področ- 
ju problematike TE Šoštanj in 
v kolikšnem času je realno 
pričakovati celovito Čiščenje 
dimnih plinov TE Šoštanj.« 

Na postavljeno delegatsko 
vprašanje je Izvršni svet 
Skupščine Republike Sloveni- 
je odgovoril: 

V letu 1990 so bile planirane 
in izvedene naslednje aktivno- 
sti pri sanaciji TE Šoštanj: 

- ekološki informacijski si- 
stem — končan; 

- pilotna naprava - kon- 
čana; 

- aditivno odžveplovanje 
(do 40%) blok I, II, III in V - rok 
konec leta 1990; možne zamu- 
de 3 do 4 tedne; 
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- sklenitev pogodbe za pra- 
nje dimnih plinov IV (90% čiš- 
čenje); razpis bo izveden 
s 3 do 4 mesečno zamudo. Me- 
nimo pa, da je zamude možno 
skrajšati. Rok za to aktivnost je 
konec leta 1992. 

Ostale aktivnosti za sanacijo 
TE Šoštanj se izvajajo po pro- 
gramu, predloženem Skupšči- 
ni Republike Slovenije ob 

sprejemu Zakona o zagotavlja- 
nju in uporabi sredstev za var- 
stvo okolja (Ur. I. SRS, št. 
2 z dne 20. 1. 1990) to je do 
konca leta 1994. 

Za obravnavo v Izvršnem 
svetu je gradivo pripravil Re- 
publiški sekretariat za ener- 
getiko. 

daljnjem iskanju rešitve pro- 
blema. 

5. Iz povedanega torej jasno 
sledi, da ni šlo za nikakršno 
zahtevo, da naj se ne uvede 
stečaja oziroma da naj stečaj 
nima pravnih posledic. (Sled- 
nja trditev je sploh absurdna 
saj ni razumljivo kako naj ste- 
čaj ne bi imel pravnih posle- 
dic.) Šlo je le za to, da poslov- 
ne enote banke kljub stečaju 
brez prekinitve opravljajo za- 
deve, ki so v zvezi s hranilnimi 
in deviznimi vlogami občanov. 

Takšna odločitev je bila po- 
trebna, ker je grozila nevar- 
nost bistvenega poslabšanja 
zaupanja v bančni sistem. Ta 
rešitev je bila v končni posledi- 
ci tudi sporazumno priznana. 

Izvršni svet smatra, da je Re- 
publiški sekretariat za finance 
ukrepal odgovorno in hitro in 
je s tem preprečil potencialno 
veliko vznemirjenost občanov. 
Zato odklanjamo obtožbe, da 
je šlo za vmešavanje v delo 
sodstva in celo neposreden 
pritisk. Ob stečaju Kreditne in hipotekarne banke 

(bivše Beograjske banke) 

lahko pokrival stroške poslo- 
vanja z občani. Ker je za ta del 
poslovanja bivše K & H banke 
bila določena s strani Narodne 
banke Jugoslavije Stanovanj- 
ska komunalna banka (SKB) je 
bilo pričakovati, da bo takšno 
izjavo oziroma pogodbo tudi 
podpisala. 

2. Ker SKB te pogodbe ni 
hotela podpisati pred sklenitvi- 
jo pogodbe v NBJ, ki kot ga- 
rant jamči za poslovanje vsake 
banke ki gre v stečaj, je repu- 
bliški sekretar za finance M. 
Kranjec sklical nujen sestanek, 
ki so se ga udeležili: 

1. M. Kranjec, RSF 
2. A. Rant, namestnik guver- 

nerja NBS 
3. M. Kos, viceguverner NBS 
4. B. Slapnik, stečajni upra- 

vitelj 
5. M. Primožič, sodnica 
6. J. Nerad, direktor SKB 
7. trije uslužbenci bivše 

K & H banke. 
Sestanek je bil ob 17.30. 

v prostorih K & H banke. 
3. Na sestanku je bila pred- 

stavljena velika nevarnost, 
v kolikor bi naslednjega dne 
prišlo do zaprtja 28 enot 
K & H banke. V tem času je bil 
namreč opazen izrazit naval 
občanov na banke za dvig hra- 
nilnih vlog. Predvideno zaprtje 
28 bančnih enot bi lahko bi- 
stveno zmanjšalo zaupanje ob- 
čanov v bančni sistem in s tem 
povečalo pritisk na banke. 

4. V iskanju rešitev je bilo 
ugotovljeno, da je nujno da 
SKB takoj sklene ustrezno po- 
godbo s stečajnim upravite- 
ljem in mu da jamstvo za pokri- 
vanje stroškov, kar je bilo še 
isti dan tudi narejeno. V zvezi 
z vprašanjem pokrivanja stro- 
škov nadaljnjega poslovanja 
enot K & H banke se je razprav- 
ljalo tudi o tem, ali je možno 
spremeniti sklep o uvedbi ste- 
čajnega postopka tako, da bi iz 
njega izhajalo, da bo Narodna 
banka Jugoslavije po sklenitvi 
pogodbe vse stroške poravna- 
la SKB. Po razpravi je bilo ugo- 
tovljeno, da to ni mogoče, in je 
bilo to tudi upoštevano v na- 
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O izredno slabem ekonomskem položaju 
v Mariboru 

ANDREJ VERLIČ, delegat 
v Družbenopolitičnem zboru, 
mag. Jože Protner, delegat 
v Zboru občin in Rudi Moge, 
delegat v Zboru združenega 
dela Skupščine RepubKke 
Slovenije, so na sejah zborov 
25. 10. 1990 postavili nasled- 
nje delegatsko vprašanje: 

Ekonomski položaj v Mari- 
boru je skrajno zaostren. Od 
80.000 zaposlenih je dobra 
polovica na robu eksistenč- 
nega minimuma. Zaradi zna- 
nih razlogov (restriktivne kre- 
ditno monetarne politike, ne- 
realnega tečaja dinarja, po- 
dedovane strukture gospo- 
darstva, blokade Iraka...) so 
potekali od vsega začetka 
s prvo demokratično izvoljeno 
republiško vlado intenzivni 
razgovori o vključevanju le-te 
v sanacijo mariborskih večjih 
podjetij. 

V teh razgovorih predstav- 
niki republiške vlade nikoli ni- 
so zanikali pripravljenosti oz. 
upravičenosti za pomoč pri 
reševanju najbolj kritičnih ve- 
likih sistemov in so priznali, 
da je Maribor sam ne more 
rešiti. 

Ker je do sedaj breme reše- 
vanja ležalo izključno na Ma- 
riboru in na Kreditni banki 
Maribor, jih le-ta ni v stanju 
več spremljati pri njihovi sa- 
naciji. Propad velikih siste- 
mov se bo v najkrajšem času 
odrazil na vseh ostalih podje- 
tij in potegnil v kolaps vse 
družbene dejavnosti in infra- 
strukturo. Posledica tega bo- 
do neobvladljivi socialni ne- 
miri. 

Ali 20.000 zaposlenih v po- 
djetjih, kjer je bil stečajni po- 
stopek odložen in naslednjih 
20.000 zaposlenih, ki se bliža- 
jo pogoju za izrek stečaja in 
za cca 500 milijonov din bloki- 
ranih sredstev, niso dovolj ve- 
lik razlog za odločno reagira- 
nje Izvršnega sveta in Skupš- 
čine Republike Slovenije. 

Zato zahtevamo, da Izvršni 
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JOŽE ŠKOLČ, delegat 
v Družbenopolitičnem zboru 
in VIKA POTOČNIK, delegat- 
ka Zbora občin Skupščine Re- 
publike Slovenije, sta postavi- 
la javno vprašanje in protest 
ZSMS - Liberalne stranke: 

Javno vprašanje in protest 
V četrtek, 18. oktobra, je so- 

dišče odločalo o predlaga- 
nem stečaju Kreditne in hipo- 
tekarne banke (bivše Beo- 
grajske banke). Glede na to, 
da so bili podani vsi pogoji za 
uvedbo stečaja, je sodišče 
s sodnim sklepom uvedlo ste- 
čaj in imenovalo stečajnega 
upravitelja. Popoldne istega 
dne je republiški sekretar za 
finance Marko Kranjec sklical 
sestanek, na katerem je od 
sodnice zahteval, naj spreme- 
ni že sprejeti sodni sklep: da 
ne uvede stečaja, oziroma, da 
stečaj sicer uvede, vendar 
brez pravnih posledic — vse 
to naj bi namreč zahteval inte- 
res slovenske države. 

Ne vemo, kateri razlogi 'na- 
cionalne varnosti' so vodili re- 
publiškega sekretarja za fi- 
nance pri dejanju, ki je brez 
primere celo v zadnjem ob- 
dobju enopartijske vladavine, 
vsekakor pa gre za grobo 
vmešavanje v delo sodstva in 
neposreden pritisk, da bi so- 
dišče namesto zakonov upo- 
števalo 'višje interese'. 

Od slovenskega izvršnega 
sveta pričakujemo, da bo jas- 
no in nedvoumno sporočil 
svoje stališče do tega prime- 
ra, prav tako pa tudi do neod- 
visnosti sodstva sploh, saj to 
ni - kot je slovenski javnosti 
že znano — prvi primer, ko no- 
va slovenska oblast flagrant- 
no krši načelo delitve oblasti 
na zakonodajno, izvršno in 
sodno oblast. 

Na to vprašanje daje Izvršni 
svet naslednji odgovor: 

1. Republiški sekretariat za 
finance je bil dne 18. 10. 1990 
obveščen s strani Narodne 
banke Slovenije, da namerava 
stečajni upravitelj, K & H banke 
g. Slapnik, še istega dne za- 
preti 28 enot te banke, v koli- 
kor ne dobi zagotovila, da bo 

svet Skupščine Republike 
Slovenije še na današnji seji 
odgovori na naslednja vpra- 
šanja: 

1. Kdaj, kako in na kakšen 
način bo izvršena nadomesti- 
tev izpada prilivov in povrnje- 
na škoda, ki je nastala zaradi 
ekonomske blokade Iraka? 

2. Kdaj in v kakšnem obse- 
gu bo Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije izpolnil 
obljubo o skrbništvu nad iz- 
branimi podjetji v Mariboru? 

3. Kdaj bo Izvršni svet 
Skupščine Republike Sloveni- 
je v celoti zagotovil pokritje 
izpadov prihodkov, ki so na- 
stali v podjetjih zaradi posle- 
dic srbske blokade, tako kot 
je sprejela sklepe Skupščina 
Republike Slovenije dne 8. 3. 
1990 na predlog Gospodarske 
zbornice Slovenije? 

4. Kdaj bo Izvršni svet 
Skupščine Republike Sloveni- 
je v celoti realiziral dogovor- 
jeni delež kapitalizacije po- 
djetju Tovarna avtomobilov 
Maribor in Metalni. 
Odgovor Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slove- 
nije: 
ad 1) 

V zvezi s krizo v Perzijskem 
zalivu, ki je močno prizadeja 
nekatera slovenska podjetja 
(skupno 39), je Izvršni svet 
Skupščine Republike Sloveni- 
je po dogovoru z Zveznim iz- 
vršnim svetom poslal Zvezne- 
mu sekretariatu za ekonomske 
odnose s tujino celovito infor- 
macijo o slovenskih podjetjih, 
ki so utrpela gospodarsko ško- 
do zaradi prekinitve poslovni!1 

odnosov z Irakom in Kuvajton1 

kot posledice ekonomske blo- 
kade Iraka. V informacijo s o 
bila vključena tudi vsa podjetja 
iz mariborskega območja. 

Zvezni izvršni svet je do se- 
daj sprejel vrsto aktivnosti na 
mednarodnem področju za 
kompenzacijo škode, ki so j° 
utrpela naša podjetja v Iraku in 
Kuvajtu (Združenih narodih. 



Evropski skupnosti, medna- 
rodnih finančnih institucijah. 
Združenih državah Amerike 
itd.). Sprejel oz. predvidel je 
tudi sprejem več konkretnih 
notranjih ukrepov, ki bodo po- 
magali ublažiti in premostiti te- 
žak ekonomski položaj priza- 
detih podjetij. 

V tej zvezi je Zvezni izvršni 
svet že 12. 10. 1990 poslal 
Skupščini SFRJ posebno po- 
ročilo v katerem so navedeni 
naslednji ukrepi: 

Sprejeti ukrepi: 
- Skupščina SFRJ - Zvezni 

zbor je dne 18. 10. 1990 sprejel 
Zakon o dopolnitvi zakona o fi- 
nančnem poslovanju (Ur. I. 61/ 
90), ki v 30. a členu določa, da 
neglede na 24. člen tega zako- 
na podjetje ne gre v stečaj, če 
je nepokrita izguba, ki po let- 
nem obračunu presega 50% 
trajnih virov, nastala zaradi po- 
pravkov vrednosti terjatev do 
držav od katerih je izterjava 
onemogočena ali otežena (te 
države določi Zvezni izvršni 
svet). 

- Skupščina SFRJ - Zbor 
republik in pokrajin je dne 18. 
10. 1990 sprejela Zakon o za- 
časnem ukrepu o spremem- 
bah zakona o zagotovitvi sred- 
stev za ustanoviteljsko vlogo 
federacije v Jugoslovanski 
banki za mednarodno eko- 
nomsko sodelovanje (Ur. I. 
SFRJ, št. 61/90). S temi sred- 
stvi in namenskim koriščenjem 
dela kredita FSAL od Svetovne 
banke se"'bo Jugoslovanska 
banka za mednarodno eko- 
nomsko sodelovanje usposo- 
bila za povečanje kreditne ak- 
tivnosti na novih izvoznih po- 
slih, ki bi kompenzirali izpad 
v Iraku. 

- Izvršena je blokada imo- 
vine Iraka in Kuvajta v Jugosla- 
viji, vseh denarnih sredstev in 
odplačil obvez kreditov Ku- 
vajtu. 

Ostale aktivnosti: 
- Zvezni izvršni svet in Na- 

rodna banka Jugoslavije sta 
Popravljena omogočiti časov- 
po premostitev neplačanih ter- 
jatev iz Iraka s kratkoročnim 
*adolževanjem v tujini ali pre- 
to> dinarskih depozitov bank, 
W spremljajo poslovanje po- 
djetij v Iraku. 

- Da se priporočilo o miro- 
vanju zapadlih obvez in obvez 
Podjetij in bank do konca 
1990. leta ter sprejme ustrezni 
*akon. To se nanaša na repro- 
gramiranje obstoječih obvez na osnovi obračunanih a neiz- 
P'ačanih obresti na koriščene 
feeskontne kredite Narodne 
banke Jugoslavije. 

- Zagotovilo se bo izplačilo 
nadomestila škode na osnovi 

zavarovanja terjatev proti ne- 
komercialnim rizikom. Jugo- 
slovanska banka za medna- 
rodno ekonomsko sodelova- 
nje bo izplačala škodo po 6-ih 
mesecih od dospetja plačila 
pod pogojem, da so izpolnjeni 
vsi pogoji iz pogodbe s tujim 
kupcem ali investitorjem, po 
ponderiranem tečaju na dan 
izdobave. 

- Zvezni izvršni svet bo 
v proračunu federacije za 
1991. leto predvidel dodatna 
sredstva za kompenzacijo dela 
neplačanih terjatev jugoslo- 
vanskim podjetjem, preko na- 
domestil na osnovi zavarova- 
nja proti nekomercialnim rizi- 
kom preko Jugoslovanske 
banke za mednarodno eko- 
nomsko sodelovanje. 

- Zvezni izvršni svet bo in- 
tenziviral napore za pridobitev 
finančne podpore iz medna- 
rodnih virov preko varnostne- 
ga sveta OZN, EGS in Evrop- 
ske investicijske banke, Sve- 
tovne banke za obnovo in raz- 
voj in Mednarodnega monetar- 
nega fonda, zaradi kompenza- 
cije nastale škode v Zalivu. 
Ravno tako bo iz istih virov po- 
večal investicijsko dejavnost 
doma na področju prometne 
infrastrukture, energetike, 
kmetijstva in razvoja malih ter 
srednjih, podjetij. S tem bi 
spodbudili domačo proizvod- 
njo in gradbeništvo. 

- Zvezni izvršni svet bo 
s svojo aktivnostjo na bilateral- 
nem področjuj dajal vso pod- 
poro našim podjetjem za pri- 
dobitev novih izvoznih poslov 
tako, da bi se kompenziral del 
škode povzročen z izgubo po- 
slov v Iraku in Kuvajtu. 

Kot je razvidno iz navedenih 
ukrepov Zveznega izvršnega 
sveta, se k reševanju proble- 
mov resno pristopa. Tudi Izvrš- 
ni svet skupščine Republike 
Slovenije bo v okviru svojih 
možnosti pomagal premostiti 
težaven ekonomski in finančni 
položaj posameznih prizadetih 
podjetij. Zavedati pa se je tre- 
ba, da so materialne možnosti 
tako na zvezni kot tudi republi- 
ški ravni, omejene. Zato mora- 
jo podjetja, ki so zašla v teža- 
ven gospodarski položaj ener- 
gično ukrepati in preusmeriti 
svojo proizvodnjo na druga 
manj rizična tržišča, kajti upo- 
števati je treba tudi dejstvo, da 
vseh problemov, ki izhajajo iz 
preobsežnega, prostovoljnega 
angažiranja posameznih po- 
djetij v Iraku in Kuvajtu ne mo- 
re reševati država. 

ad 2) 
Izvršni svet Skupščine Repu- 

blike Slovenije je pri vseh do- 
sedanjih ukrepih za razreševa- 
nje problemov slovenskega 

gospodarstva posebej upošte- 
val težak ekonomski položaj 
Maribora. To potrjujejo tudi 
številni razgovori s predstavni- 
ki mariborskega gospodarstva 
in obiski predstavnikov Izvrš- 
nega sveta Skupščine Republi- 
ke Slovenije v Mariboru, kot 
tudi sodelovanje organov Iz- 
vršnega sveta Skupščine Re- 
publike Slovenije pri razreše- 
vanju konkretnih problemov 
v posameznih podjetjih, zlasti 
Metalni in TAM-u. Izvršni svet 
Skupščine Republike Sloveni- 
je je tudi usmeril znaten del 
sredstev iz obveznic Republike 
Slovenije v dokapitalizacijo 
podjetij, ki so predložila raz- 
vojno-sanacijske programe, 
skladno s kriteriji za prestruk- 
turiranje slovenskega gospo- 
darstva (Ur. I. RS, št. 5/90). Ta 
sredstva so prejeli: Tovarna 
avtomobilov Maribor (175 mio 
din), Metalna Maribor (70 mio 
din) in Tekstilna tovarna Tabor 
(14 mio din), kar predstavlja 
20% vseh razdeljenih sredstev 
(delež družbenega proizvoda 
Maribora v družbenem proiz- 
vodu Slovenije znaša pod 
10%). 

Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije pa bi lahko 
usmeril v mariborsko gospo- 
darstvo še večji delež sredstev 
iz republiških obveznic, če bi 
imel osnovo v predloženih raz- 
vojno-sanacijskih programih, 
pa teh na žalost, ni bilo. 

Navedeni podatki zelo zgo- 
vorno ponazarjajo probleme 
Maribora tudi z druge plati. Za- 
to bi bilo zelo koristno, če bi se 
Mariborčani že enkrat nekoli- 
ko bolj obrnili k sebi, kajti re- 
ševanja vseh današnjih tegob 
Maribora tudi s pomočjo Re- 
publike ne bo mogoče odpra- 
viti, če ne bo lastni delež večji. 

Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije bo tudi v bodo- 
če, v okviru materialnih mož- 
nosti, podpiral prestrukturira- 
nje in razvoj gospodarstva Ma- 
ribora 's posebnim posluhom. 
Skrbništvo je treba razumeti 
v smislu zakona o privatizaciji 
in predvsem v temeljiti kontroli 
izvajanja trdo postavljenega 
programa prilagajanja trgu. Ta 
program mora vsebovati vse 
elemente sodobne organizaci- 
je in obvladovanja poslovnih 
funkcij. Skladno s pogodbo, ki 
določa obveznosti podjetja, Ki 
prejme sredstva za prestruktu- 
riranje, bo Izvršni svet Skupš- 
čine Republike Slovenije ime- 
noval predstavnike v upravni 
odbor delniških družb oz. 
družb z omejeno odgovor- 
nostjo. 

ad 3) 
Skupščina Republike Slove- 

nije je na seji 8. marca 1990 

obravnavala problematiko gle- 
de škode, nastale zaradi preki- 
nitve gospodarskih odnosov 
s SR Srbijo in v zvezi s tem 
sprejela sklep, s katerim je za- 
dolžila Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije, da v okvi- 
ru Koordinacijskega odbora za 
opravljanje zadev skupnega 
pomena pri usmerjanju zdru- 
ževanja dela in sredstev za hi- 
trejši razvoj gospodarsko manj 
razvitih republik in SAP Koso- 
vo pri Gospodarski zbornici 
Slovenije opravi izbor podjetij, 
ki jim je glede na prekinitev 
gospodarskih odnosov potreb- 
no pomagati s kratkoročnimi 
krediti iz zadržanih sredstev 
obveznosti do Sklada federa- 
cije. 

Koordinacijski odbor Go- 
spodarske zbornice Slovenije, 
v katerem delujejo predstavni- 
ki Gospodarske zbornice Slo- 
venije, Izvršnega sveta Skupš- 
čine Republike Slovenije in 
predstavniki bank, je v skladu 
s sklepom Skupščine Republi- 
ke Slovenije sprejel sklep o po- 
stopku za pridobitev posojil in 
ga objavil v Gospodarskem 
vestniku, št. 10 z dne 15. 3. 
1990. Do predvidenega roka 
(23. marca 1990), so podjetja 
predložila zahtevke za dodeli- 
tev navedenih posojil v deset- 
krat višji vrednosti od razpo- 
ložljivih sredstev za ta namen, 
zato je Koordinacijski odbor 
izdal sklepe za dodelitev poso- 
jil le tistim podjetjem, ki so 
v skladu s sprejetimi kriteriji 
o ocenjevanju škode zaradi 
»srbske blokade« utrpela naj- 
večjo škodo. 

Koordinacijski odbor je na 
seji 6. aprila 1990 sprejel sklep, 
da se krediti dodelijo 141 po- 
djetjem v treh tranšah, v skup- 
ni višini 401,1 mio din, v času 
od 31. maja do 30. 9. 1990. 

Zaradi slabšanja gospodar- 
skih razmer v Republiki Slove- 
niji in ob zahtevah za razbre- 
menitev gospodarstva, je 
Skupščina Republike Sloveni- 
je na zasedanju dne 13. 6.1990 
sprejela sklep, s katerim je na- 
ložila Izvršnemu svetu Skup- 
ščine Republike Slovenije, da 
v sodelovanju z Gospodarsko 
zbornico Slovenije, presodi 
upravičenost do dodelitve dru- 
ge in tretje tranše posojil za 
premostitev posledic, nastalih 
zaradi prekinitve gospodrskih 
odnosov s SR Srbijo, z vidika 
likvidnostne situacije upravi- 
čencev in posojilodajalcev. 
Koordinacijski odbor pri Go- 
spodarski zbornici Slovenije, 
ki je izdal sklepe o dodelitvi 
navedenih posojil, je na seji 
19. 6. 1990, razpravljal o skle- 
pu Skupščine Republike Slo- 
venije in ugotovil, da je razvr- 
stitev podjetij glede višine, ka- 
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kor tudi dinamike koriščenja 
posojil v skladu s predpisanimi 
kriteriji, ki jih je sprejel za do- 
delitev posojil. Strinjal pa se je 
tudi, da dodelitev posojil iz 
druge in tretje tranše časovno 
sovpada z izredno zaostrenimi 
razmerami v slovenskem go- 
spodarstvu, ki jih označujejo 
velike izgube, naraščajoča ne- 
likvidnost in stečajni postopki. 
Republiški sekretariat za fi- 
nance, ki deluje v Koordinacij- 
skem odboru, se je glede na 
dane razmere in upoštevaje 
prizadevanja, da se slovensko 
gospodarstvo razbremeni ob- 
veznosti iz naslova republiških 
davkov in prispevkov, kot 
ukrep za izhod iz težkih gospo- 
darskih razmer, da je enake 
obravnave deležna tudi obvez- 
nost (plačilo zadržanih sred- 
stev do Sklada federacije) z iz- 
polnitvijo, katere so se zago- 
tavljala sredstva za odpravo 
posledic »srbske blokade«. To 
je bilo po mnenju Republiške- 
ga sekretairata za finance po- 
trebno tudi zato, ker bi moralo 
poravnati obveznost celotno 
slovensko, da bi posojila za 
ublažitev »srbske blokade« 
prejelo samo manjše število 
podjetij. 

Da bi gospodarstvu, ki še 
posluje z zadostnimi likvid- 
nostnimi sredstvi, omogočili 
normalno odvijanje gospodar- 
ske aktivnosti in v skladu s pri- 
stojnostjo za vpoklic sredstev, 
iz katerih se podjetjem dodeli- 
jo krediti, je Republiški sekre- 
tariat za finance na ponovni 
seji Koordinacijskega odbora 
12. 7. 1990 predlagal, da se 
prvotni sprejeti sklepi Koordi- 
nacijskega odbora, ki so jih 
prizadeta podjetja prejela, pre- 
oblikujejo tako, da se: 

- podaljša odplačilo kredi- 
tov, dodeljenih v prvi tranši za 
dobo treh mesecev; 

- krediti iz druge tranše do- 
delijo v višini 50% že odobre- 
nega zneska po prvotnem 
sklepu Koordinacijskega od- 
bora; podjetjem, ki bi sredstva 
prejela prvič z drugo tranšo, 
pa se dodelijo v celotni višini 
druge tranše; 

- ne dodelijo krediti iz tretje 
tranše. 

Koordinacijski odbor je na- 
vedeno stališče sprejel in 
o tem obvestil upravičence ta- 
ko, da je k svojemu dopisu pri- 
ložil kopijo dopisa Republiške- 
ga sekretariata za finance. 

Iz spremenjenega sklepa 
o dodelitvi sredstev je razvid- 
no, da je bilo vračilo kreditov, 
odobrenih s prvo tranšo po- 
daljšano za tri mesece, kar je 
vsebinsko enako dodelitvi dru- 
ge tranše v celoti. 

Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije glede na raz- 

mere v slovenskem gospodar- 
stvu, ki jih označuje naraščajo- 
ča nelikvidnost gospodarstva, 
ki dobiva ponekod že širše di- 
menzije, meni, da ne obstajajo 
rzalogi, za spremembo stališč, 
ki jih je zastopal Republiški se- 
kretariat za finance v Koordi- 
nacijskem odboru Gospodar- 
ske zbornice Slovenije, le-ta 
pa sprejel. Zato se ni mogoče 
zanašati na kakršno koli pokri- 
vanje izpadov prihodkov, ki so 
nastali v podjetjih zaradi »srb- 
ske blokade«. 

ad 4) 
Izvršni svet Skupščine Repu- 

blike Slovenije je večji del pr- 
votnih pričakovanj Tovarne av- 
tomobilov Maribor izpolnil, saj 
ji je v mesecu maju 1990 usme- 
ril 210 mio din predvidenih 
sredstev po sanacijskem pro- 
gramu, 175 mio din ali 83,3%. 
Z vlogo Izvršnemu svetu 

ZVONE ŽAGAR, delegat 
v družbenopolitičnem zboru 
Skupščine Republike Sloveni- 
je, je postavil vladi nekaj de- 
legatskih vprašanj na katera 
mu je odgovoril dr. Jože Men- 
cinger, podpredsednik Izvrš- 
nega sveta Skupščine Repu- 
blike Slovenije. 

1. Kaj je vlada storila, da bi 
omejila močno gospodarsko 
recesijo? 

Gospodarska recesija ni ne- 
kaj, kar bi slovenska ali katera- 
koli druga vlada lahko omejila 
tako enostavno, kot si to očit- 
no predstavlja spoštovani po- 
slanec. Če bi bilo tako eno- 
stavno, bi bil razvoj svetovne- 
ga gospodarstva bistveno dru- 
gačen kot je bil, ekonomisti, 
kot so Keynes ali Schumpeter, 
se ne bi ukvarjali z razlagami 
gospodarskih kriz in ciklusov. 

1) Vlada trdi, da je napravila 
vse, kar je bilo v danih družbe- 
nih in političnih okvirih mogo- 
če napraviti, pri čemer politič- 
ne okvire odraža predvsem 
dejstvo, da je že v juniju pred- 
lagano zmanjšanje obremeni- 
tev gospodarstva Skupščina 
sprejela šele po dolgotrajnih 
razpravah in usklajevanju med 
zbori ter da bi večje zmanjša- 
nje obremenitev od predlaga- 
nega ista Skupščina nedvom- 
no zavrnila. Vlada je že v odgo- 
vorih na vprašanja v parlamen- 
tu takrat jasno povedala, da je 
kakršnakoli oživitev gospodar- 
stva mogoča samo z radikal- 
nim znižanjem direktnih daja- 
tev gospodarstva (da se ne bi 
sprenevedali, gre za prispevke 

Skupščine Republike Sloveni- 
je z dne 8. 10. 1990 je Tovarna 
avtomobilov Maribor, na osno- 
vi podrobnejšega programa 
prestrukturiranja in lastniške 
transformacije, razširila prvot- 
no pričakovanje sodelovanja 
Republike Slovenije od 210 
mio din na 420 mio din. Vloga 
TAM-a je sedaj v proučevanju. 
Odločitev Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Sloveni- 
je pa bo sledila v naslednjih 14 
dneh. 

Metalna Maribor je prejela 
do sedaj od pričakovanih 168 
mio din le 70 mio din ali 42%. 
Nadaljnje sodelovanje Repu- 
blike pri dokapitalizaciji Metal- 
ne Maribor pa je mogoče pri- 
čakovati samo na osnovi 
ustreznega razvojno-sanacij- 
skega programa, ki bo podrob- 
neje predstavil tržne in razvoj- 
ne možnosti podjetja in po- 
trebno proizvodnoprogramsko 
in lastninsko preobrazbo. 

in direktne davke, ki ostanejo 
v Republiki Sloveniji), ki so ta- 
ko veliki zaradi splošne preor- 
ganiziranosti družbe, vključno 
parlamenta. 

2) Vlada je ukinila plačeva- 
nje prispevkov za nerazvite re- 
publike in Kosovo, kar pa je 
zaradi prelivanj, ki so iz teh 
prispevkov nastajala znotraj 
slovenskega gospodarstva, 
povzročilo pritožbe tistih, ki so 
od takšnih prelivanj pridobi- 
vali. 

3) Vlada je, ker ni mogla raz- 
bremeniti gospodarstva, saj 
o tem odloča parlament, upo- 
rabila preostale možne poti za 
zmanjševanje obremenitev go- 
spodarstva, to je odlaganja 
plačila prispevkov in davkov 
podjetjem, ki so bila pred ste- 
čajem. S tem je del nelikvidno- 
sti prenesla iz gospodarstva 
v negospodarstvo, preprečila 
verigo stečajev in še večje 
obremenitve preostalega dela 
gospodarstva. Podobno je vla- 
da reagirala v primerih, v kate- 
rih je stečaj grozil zaradi do- 
godkov v Iraku. 

4) Vlada je gospodarstvu 
razdelila sredstva za prestruk- 
turiranje s pomočjo obveznic, 
kar je sicer sprejela že prejšnja 
vlada po dogovorjenih kriteri- 
jih in ugotovitvah Inštituta za 
investicije pri Ljubljanski 
banki. 

5) Vlada je za odločitev 
Skupščine pripravila zakon 
o subvencioniranju neto deviz- 
nega priliva v tretjem kvartalu 
v višini 20%, kar bo bistveno 
izboljšalo dohodkovni položaj 

izvoznikov, deloma pa tudi nji' 
hovo likvidnost ter zagotovil" 
prvo uveljavitev pravih držav- 
nih vrednostnih papirjev, ka' 
bo obenem poskus za uvajanj® 
normalnega sistema trga vred' 
nostnih papirjev. 

6) Vlada že za to jesen pf'' 
pravlja davčno zakonodajo, 
bo prav tako bistveno vplival* 
na gospodarsko aktivnost' 
obenem pa po štiridesetih leti" 
uveljavila davčni sistem, kakrS' 
nega poznajo tržna gospodar' 
stva, kar je poleg definiranj3 

lastnikov s privatizacije pog<" 
za gospodarsko oživitev s p0" 
močjo tujega kapitala. 

2. Kaj je storila, da bi bij* 
vrednost denarja v razumlj' 
vih okvirih? 

Vprašanje spoštovanega p0' 
slanca je žal nerazumljivo. 

3. Kdo je ovira, da ne vpeli' 
v denarni sistem obračunsK* 
enote oziroma vzporedne v«' 
lute? 

Tudi to vprašanje ni razun1; 
Ijivejše. Kaj naj bi bil vzpored"1 

denar? 
4. Kaj je vzrok, da v tajno«1' 

pripravlja lastni denar? Ali ** 
vlada sramuje porajanja si"" 
venske valute? 

Vlada ne pripravlja lastne^ 
denarja v tajnosti, zato se W 
da tudi ne more sramovati P<*' 
rajanja slovenske valute. Ne d" 
bi razlagala, pa se vlada ukvarJ 
ja z ukrepi, ki bi bili potreb" 
na denarnem področju, če?, 
jo dogodki v Jugoslaviji prisi"1 

k ukrepanju na tem področij 
Slovenski denar (njegov* 

uvedba je najbrž stvar ustav 

ali zakona in s tem parlarne" 
ta), ki ne bi bil oziroma, ki ne v 

hitro postal le ničvreden ^ 
papirja, je mogoče uvelja*" 
šele po politični odločitvi o s°. 
mostojni Republiki Slovenj 
To pa ni odločitev, ki bi jo 
gla sprejeti vlada, ampak je o° 
ločitev, ki bi jo sprejel slov®" 
ski parlament. Tudi tak def^ 
bi ob zdajšnjem razmerju m* 
produktivnostjo in željami sv 
venske družbe postal hitro C j 
lo vreden. Za njegovo trdfl° J 
bi se vsi skupaj morali vsaj1 

desetletje sprijazniti z mn<« 
več dela ob nižji življenj5 

ravni. .... 
Vlada je dolžna opozoriti1 

di na vse negativne gospod® 
ske posledice takšne politi^ 
odločitve. Stalno ponavlja"!, 
posameznikov, da je samo »L 
koriščanje« s strani federaC'1 
krivo naše »bede«, je demafl 
ško zavajanje slovenskega " 
roda. Gospodarske neučin* 
vitosti je kriv gospodarski 
stem, predvsem tudi tisti el. 
gov del, ki so ga izumili 
ki« Slovenci in ga vsilili ^ 
ostali Jugoslaviji. Mnogi C 

O vladinih ukrepih na področju 
gospodarstva  
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poslanci se temu niso prav ve- 
liko upirali. 

Uvajanje lastnega denarja 
v okviru Jugoslavije, katere se- 
stavni del je Republika Slove- 
nija, tudi ni tako preprosto, kot 
si očitno predstavlja spoštova- 
ni poslanec. Vsekakor bi 
o takšnem početju in njegovi 
uspešnosti odločali tudi drugi, 
med njimi Narodna banka Ju- 
goslavije, centralne in poslov- 
ne banke vseh držav, s kateri- 
mi trgujemo, Mednarodni mo- 
netarni sklad, Svetovna banka 
itd.. 

5. Do kdaj bo vlada podpira- 
la program gospoda Markovi- 
ča in opravičevala svoje ne- 
močne poteze z vzroki od 
zunaj? 

Vlada je svoj odnos do pro- 
grama gospoda Markoviča 
predstavila že večkrat. Sloven- 
skemu parlamentu je bil med 
drugim predložen Memoran- 
dum, v katerem so stališča slo- 
venske vlade do programa go- 
spoda Markoviča povsem jas- 
na, prav tako so v njem po- 
vsem jasno napovedani ukre- 

JANEZ LAMPRET, delegat 
v Družbenopolitičnem zboru 
Skupščine Republike Sloveni- 
je, je postavil naslednje dele- 
gatsko vprašanje: 

Po končani drugi svetovni 
vojni je veliko število Sloven- 
cev zbežalo v inozemstvo. 
Med njimi jih je bilo veliko ob- 
sojeno v odsotnosti. Po zad- 
njih podatkih naj bi bilo danes 
še 19 ali 22 takih, ki se še ne 
smejo vrniti v Slovenijo. Ker 
ta imena niso znana, se v do- 
movino ne upa več sto emi- 
grantov iz Slovenije. 

V tem je velika krivica do 
tistih, ki bi se sicer lahko vrnili 
oziroma prišli na obisk v do- 
movino, a se ne upajo, ker ne 
vedo ali so na seznamu tistih, 
ki imajo prepoved prestopitve 
državne meje. 

Vprašujem, kje je ovira, da 
se ta imena objavijo? Če ovi- 
re ni, predlagam, da se sez- 
nam teh objavi takoj! To bo 
vsekakor v korist vsesloven- 
skemu kongresu. 

Po vojni je bilo brez sodbe 
pobitih nekaj tisoč vojnih ujet- 
nikov, starcev, žensk in otrok, 
ki so bežali pred osvobodite- 
lji- Ti poboji so bili izvršeni 
v nasprotju z vsemi takrat ve- 
ljavnimi mednarodnimi prav- 
nimi akti. 

Vprašujem, zakaj se odgo- 
vorni za te poboje še danes 
svobodno gibljejo v Sloveniji? 
Zakaj se proti njim ne uvedejo 

pi, ki jih bo uveljavila, če zvez- 
na vlada napak v izvajanju, 
v principu pravilnega progra- 
ma, ne bo takoj popravila. 
Zdajšnji ukrepi slovenske vla- 
de so že sestavni del takšne 
politike. 

6. Ali se vlada čuti sposob- 
na urejati gospodarski po- 
ložaj? 

Vlada se zaveda odgovorno- 
sti do slovenskega naroda pa 
tudi do poslancev, ki so jo voli- 
li. Vlada se bo umaknila, če bo 
ugotovila, da bi druga vlada 
gospodarski položaj urejala 
bolje. Seveda pa jo v vsakem 
hipu lahko razreši parlament; 
spoštovanemu poslancu so 
najbrž znane poti za zamenja- 
vo vlade ali njenih članov. 

Vlada želi poudariti, da bi se 
tudi poslanci morali zavedati 
svojega dela odgovornosti za 
delo vlade, med drugim tudi 
tega. da odgovori na gornja 
vprašanja nastajajo v urah, ko 
poslanec spi trdno spanje 
»pravičnega«, ki je svoje delo 
s kar šestimi vprašanji temelji- 
to opravil. 

kazenski postopki, ko danes 
vsi vemo za izvršena hudo- 
delstva? 

V zvezi z vprašanjem delega- 
ta Janeza Lampreta, ki se očit- 
no nanaša na t. im. seznam 
osumljenih vojnih zločincev 
- emigrantov, vam sporoča- 
mo, da je Republiški sekretari- 
at za notranje zadeve v letih 
1980-1988 posredoval vse 
ovadbe zoper osebe, osumlje- 
ne kaznivih dejanj zoper člove- 
štvo in mednarodno pravo, pri- 
stojnim temeljnim javnim tožil- 
stvom v Sloveniji. Republiški 
sekretariat za notranje zadeve 
omenjenih oseb torej ne 
obravnava več, saj jih po po- 
sredovanju kazenskih ovadb 
obravnavajo pristojni javni to- 
žilci oziroma pristojni preisko- 
valni sodniki, organi za notra- 
nje zadeve pa skladno z zako- 
nom o kazenskem postopku 
v omenjenih zadevah postopa- 
jo izključno na zahtevo teh or- 
ganov. Zoper osebe, ki so 
predmet delegatskega vpraša- 
nja, tudi ni izdana prepoved 
vstopa v državo. Pač pa so or- 
gani za notranje zadeve v pri- 
meru prihoda teh oseb v drža- 
vo dolžni obvestiti pristojno 
javno tožilstvo oziroma sodiš- 
če. Iz povedanega izhaja, da 
Republiški sekretariat za no- 
tranje zadeve ni pristojen za 
posredovanje podatkov o ime- 
nih ovadenih oseb, saj s po- 
drobnejšimi podatki o seda- 

njem stanju ovadb oziroma 
v kateri fazi postopka se naha- 
jajo, razpolagajo Temeljna jav- 
na tožilstva v Ljubljani, Novem 
mestu in Mariboru, kjer po- 
stopki potekajo. 

Tudi kar se tiče povojnih po- 
bojev v Sloveniji se organi za 
notranje zadeve ravnajo po do- 

ZBOR OBČIN 

SKUPŠČINA OBČINE PES- 
NICA je na Zbor občin Skupš- 
čine Republike Slovenije na- 
slovila naslednje delegatsko 
vprašanje: 

V občini Pesnica je dokaj 
slabo razvito telefonsko 
omrežje. V letu 1989 so priče- 
le z akcijo izgradnje telefonije 
Krajevne skupnosti Velka, 
Svečina in Zg. Kungota, v letu 
1990 pa še Krajevna skupnost 
Pesnica in Krajevna skupnost 
Sp. Kungota. Vse navedene 
krajevne skupnosti imajo sta- 
tus manj razvitih. 

Ker izgradnja telefonskega 
omrežja pomeni velik strošek, 
so navedene krajevne skup- 
nosti v februarju tega leta po- 
slale ustrezno dokumentacijo 
In vlogo za odobritev korišče- 
nja FNP sredstev Republiške- 
mu komiteju za planiranje. 
V mesecu aprilu so bila odo- 
brena FNP sredstva Krajevni 
skupnosti Velka 4.436.229.00 
din in Krajevni skupnosti Pes- 
nica v višini 5.387.500.00 din. 

Z združevale! FNP sredstev 
sta krajevni skupnosti sklenili 
sporazume, vendar je PTT 
Maribor prizadete krajevne 
skupnosti obvestil, da koriš- 
čenje FNP sredstev ni možna. 

Ker so akcije v teku, odo- 
brena sredstva oziroma njiho- 
vo koriščenje pa pomenijo za 
KS zaključeno investicijo, de- 
legati Skupščine občine Pes- 
nica sprašujejo ali je nova 
vlada prepovedala koriščenje 
že odobrenih FNP sredstev ali 
pa je le začasno odloženo ko- 
riščenje FNP sredstev. 

Republiški sekretariat za 
promet in zveze je odgovoril: 

V skladu s 6. členom zakona 
o zagotavljanju sredstev in iz- 
polnjevanju obveznosti SR 
Slovenije za pospeševanje go- 
spodarsko manj razvitih repu- 
blik in SAP Kosovo (Uradni list 
SRS, št. 34/88 in 15/89) imajo 
investitorji in soinvestitorji 
v gospodarske naložbe na 
manj razvitih območjih v Re- 
publiki Sloveniji pravico do 
olajšav pri izpolnjevanju ob- 
veznosti do sklada federacije. 

ločbah zakona o kazenskem 
postopku in v primerih kazen- 
skih ovadb le-te odstopajo jav- 
nim tožilstvom, v primerih zah- 
tev javnih tožilstev po zbiranju 
potrebnih obvestil ali drugih 
opravil pa ukrepajo v skladu 
s posamezno zahtevo. 

Na obmejnih manj razvitih ob- 
močjih ta olajšava znaša dve 
tretjini v primerjavi z vloženimi 
sredstvi v posamezno investi- 
cijo. O upravičenosti do olaj- 
šav izdaja sklepe Republiški 
komite za družbeno planiranje 
(sedaj Republiški sekretariat 
za družbeno planiranje). 

Na podlagi citiranega zako- 
na je RK za družbeno planira- 
nje v aprilu 1990 izdal tudi 
sklepe o upravičenosti olajšav 
za lokalno telefonsko omrežje 
v KS Velka in KS Pesnica. Na 
tej podlagi sta investitorja lah- 
ko uveljavljala olajšave na 
podlagi sklenjenih samouprav- 
nih sporazumov s soinvestitor- 
ji do konca leta 1990. 

V juniju 1990 je Skupščina 
Republike Slovenije sprejela 
sklep o prenehanju plačil skla- 
du federacije Prenehanje 
vplačil pa posredno vpliva tudi 
na možnost uveljavljanja olaj- 
šav. Zato je Skupščina Repu- 
blike Slovenije naročila Izvrš- 
nemu svetu, da pripravi za po- 
speševanje razvoja manj razvi- 
tih območij v Republiki Slove- 
niji novo sistemsko ureditev, ki 
ne bo več povezana s siste- 
mom pospeševanja manj razvi- 
tih območij v Jugoslaviji. Hkra- 
ti pa naj prouči možnost, da bi 
neizkoriščeni del olajšav iz že 
izdanih sklepov RK za družbe- 
no planiranje nadomestil 
z drugo obliko. Istočasno je 
Skupščina Republike Sloveni- 
je naročila, da je potrebno po- 
ravnati že sprejete obveznosti 
do tistih investicijskih projek- 
tov v SR Bosni in Hercegovini, 
SR Črni Gori in SR Makedoniji, 
pri katerih so močneje angaži- 
rani investitorji iz Republike 
Slovenije. To je omogočilo, da 
je republiški sekretar za finan- 
ce še trikrat odpoklical sred- 
stva v okviru obveznosti do go- 
spodarsko manj razvitih repu- 
blik, in sicer 6. julija, 15. avgu- 
sta in 5. oktobra 1990. V okviru 
teh odpoklicev so lahko inve- 
stitorji v manj razvitih območ- 
jih v Republiki Sloveniji, ki so 
že imeli sklepe RK za družbe- 
no planiranje, lahko nadalje 

Zakaj ni objavljen seznam emigrantov, ki 
se ne smejo vrniti v Slovenijo? 

Koriščenje olajšav do Sklada federacije 
za manj razvite 
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uveljavljali olajšave. Od 553 
mio din skupaj odobrenih za 
leto 1990 je bilo do sredine ok- 
tobra uveljavljenih okoli polo- 
vica teh olajšav. V pripravi je 
nov zakon o pospeševanju raz- 
voja manj razvitih občin in de- 
mografsko ogroženih območij 
v Republiki Sloveniji, ki bo 
predvidoma sprejet v decem- 
bru 1990 in uveljavljen s 1. 1. 
1991 (1. faza je bila obravnava- 
na v Skupščini Republike Slo- 
venije koncem septembra). 
V okviru tega zakona bo ureje- 
no tudi vprašanje nerealizira- 
nih olajšav iz sklepov RK za 
družbeno planiranje za leto 
1990. 

Iz navedenega je razvidno, 

da so združevalci sredstev za 
investicije v lokalno telefonsko 
omrežje v KS Velka in KS Pes- 
nica lahko uveljavljali olajšave 
do sklada federacije ne samo 
v mesecu maju 1990, to je pred 
sklepom Skupščine Republike 
Slovenije o prenehanju plačil 
skladu federacije, temveč tudi 
v juliju, avgustu in oktobru 
1990, seveda s pogojem, da so 
investitorji in soinvestitorji vlo- 
žili ustrezna sredstva v korist 
teh investicij. Neizkoriščeni 
del pa bodo lahko še uveljav- 
ljali na podlagi rešitev v novem 
zakonu. 

Odgovor smo pripravili sku- 
paj z Republiškim sekretari- 
atom za družbeno planiranje. 

O ekološkem dinarju 

MATJAŽ JEŽ, delegat v zbo- 
ru občin Skupščine Republike 
Slovenije, je postavil nekaj 
vprašanj o delitvi sredstev iz 
sklada za varstvo okolja v letu 
1990 

Vpašanje: 
- ali je bil Program varstva 

okolja v letu 1990 (priloga Za- 
kona, str. 171) sprejet na ustre- 
zen način, ob zagotovljeni širši 
javni razpravi, in 

- zakaj Skupščina Republi- 
ke Slovenije ni sprejela finanč- 
nega načrta sklada (9. člen za- 
kona, 13. člen odloka)? (Meni- 
mo, da priloga k zakonu (str. 
172) ne more predstavljati fi- 
nančnega načrta) 

Odgovor: 
Razprava o programu var- 

stva okolja je potekala 
v Skupščini Republike Slove- 
nije hkrati z razpravo o zakonu 
o zagotavljanju in uporabi 
sredstev za varstvo okolja. 
Kvantifikacija potrebnih sred- 
stev za bistvene posege v Re- 
publiki Sloveniji na področju 
varstva okolja v srednjeroč- 
nem obdobju 1990/1985 (oce- 
njeno na približno 1000 mio 
USD) je bilo izhodišče pri obli- 
kovanju zakona. 

Program varstva okolja v le- 
tu 1990, ki je objavljen v Ur. I. 
SRS, št. 2/90, so sprejeli vsi 
trije zbori Skupščine Republi- 
ke Slovenije s posebnim skle- 
pom na svojih sejah 11. 1. 
1990. Dodatni sklep Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
republike Slovenije dne 11.1. 
1990 zavezuje Izvršni svet 
Skupščine Reublike Slovenije, 
da izpelje tudi celovito razpra- 
vo o sistemu financiranja na 
področju varstva okolja in o iz- 
kušnjah pri tem. Ta sklep do- 
slej še ni bil realiziran. Izvršni 
svet Skupščine Republike Slo- 
venije bo ob izvajanju določb 
9. člena zakona o zagotavlja- 
nju in uporabi sredstev za var- 

stvo okolja (Ur. I. SRS, št. 2/90) 
do konca leta 1990 uresničil 
tudi ta sklep. 

Vprašanje: 
- Ali je kriterij iz obvestila 

o dodelitvi ekološkega dinarja, 
ki govori o 20% deležu zbranih 
sredstev ekološkega davka za 
programe iz razpisa, usklajen 
z drugim odstavkom 8. člena 
Zakona, ki govori o 20% dele- 
žu celotnega sklada? 

Odgovor: 
Določba drugega odstavka 

8. člena zakona je v letu 1990 
treba obravnavati v kontekstu 
11. člena zakona, ki izloča v le- 
tu 1990 tisti del sredstev, ki se 
zbirajo od povračil za izvajanje 
programov vodnogospodar- 
skih storitev in dejavnosti in so 
opredeljena v 4. členu zakona. 
Zato je za programe, prijavlje- 
ne na razpis, lahko namenjeno 
največ 20% zbranih sredstev 
ekološkega davka, ki je edini 
preostali vir sklada. 

Vprašanje: 
- Ali v dokončni dodelitvi 

sredstev sklada sredstva za 
ostale projekte v višini 5 mio 
din ustrezajo sprejetemu nove- 
mu kriteriju iz prejšnje alinee 
in 

- po katerih kriterijih je bil 
korigiran plan razpoložljivih 
sredstev za leto 1990 in po 
kakšnem ključu so nastala no- 
va razmerja med postavkami? 

Odgovor: 
Del odgovora je v odgovoru 

na vprašanje št. 3. K temu je 
treba dodati še informacijo, da 
so predvidena zbrana sredstva 
iz naslova ekološkega davka 
zaradi več razlogov (zbiranje 
sredstev šele od aprila meseca 
dalje in ne od januarja; izpad 
deleža gospodinjstev, ki se 
prične zbirati v letu 1991 za 
nazaj; nizka izterljivost zaradi 
slabšanja gospodarskih raz- 
mer) bistveno nižja od tistih, 

o katerih je bilo govora o pred- 
logu zakona. 

Bistveno nižjim sredstvom je 
prilagojen tudi obseg financi- 
ranja programov republiškega 
pomena, ki so navedeni v pri- 
logi zakona. Tako je možno od 
načrtovanih programov v okvi- 
ru razpoložljivih sredstev zače- 
ti s sanacijo Termoelektrarne 
Šoštanj, vzpostavitvijo dela re- 
publiškega sistema za ravna- 
nje s posebnimi odpadki in 
s podporo sanacije gudronske 
jame v Pesniški dolini. 

Vprašanje: 
- Zakaj sklad sodeluje pri 

investicijah za varstvo voda 
z nepovratnimi sredstvi, pri 
vseh ostalih pa le s krediti? Kje 
je za takšen pristop zakonska 
podlaga? 

Odgovor: 
- Pravna podlaga za nepo- 

vratno financiranje investicij 
za varstvo voda je izkazana 
v 11. členu Zakona o zagotav- 
ljanju in uporabi sredstev za 
varstvo okolja (Ur. I. SRS, št. 2/ 
90), saj le-ta določa, da se v le- 
tu 1990 financirajo (ne pa kre- 
ditirajo) projekti iz programa 
varstva kakovosti voda pri Sa- 
moupravnem sporazumu o te- 
meljih plana zveze vodnih 
skupnosti Slovenije za obdob- 
je 1986-1990 (Ur. I. SRS, št. 
19/86) in po Aneksu oziroma 
Samoupravnem sporazumu 
o spremembah in dopolnitvah 
Samoupravnega sporazuma 
o temeljih plana zveze vodnih 
skupnosti Slovenije za obdob- 
je 1986-1990 (Ur. I. SRS, št. 
28/87). 

11. člen Zakona torej pome- 

ni izvajanje že sprejetih obvez- 
nosti za realizacijo programov 
bivših območnih vodnih skup- 
nosti, vključno s programom 
sanacije reke Save. Določba 
11. člena velja samo do konca 
leta 1990. 

Vprašanje: 
- Zakaj so nekaterim inve- 

sticijam za varstvo voda (pro- 
gram B) že do 30. 6. 1990 bila 
plačana iz sklada določena 
sredstva, ne da bi bila iz sklada 
za varstvo okolja sploh dode- 
ljena? 

Odgovor: 
Vprašanje se navezuje na 

prehodni odgovor, saj so bila 
do 30. 6. 1990 iz sklada upo- 
rabljena sredstva za tiste inve- 
sticije, ki so bile že v teku in za 
katere so bivše območne vod- 
ne skupnosti že prejele obvez- 
nosti za financiranje. Na ta na- 
čin je bilo zagotovljeno izvaja- 
nje že sprejetih pogodb in spo- 
razumov bivših območnih vod- 
nih skupnosti in preprečena 
škoda, ki bi nastala zaradi 
ustavitve investicij. 

Delitev sredstev je bila 
opravljena v skladu s sprejetim 
programom, ki je predvideval 
koncentracijo sredstev za čiš- 
čenje dimnih plinov termo- 
energetskih objektov. Do kon- 
ca leta 1990 bo v skladu z do- 
ločbo 9. člena zakona ponov- 
ljena razprava o politiki in pro- 
gramu varstva okolja v Repu- 
bliki Sloveniji. Razprava bo na 
novo opredelila prioritetne ci- 
lje varstva okolja v Republiki 
Sloveniji, s tem pa tudi eventu- 
alne spremembe v kriterijih za 
dodeljevanje sredstev sklada. 

Kakšen bančni sistem si lahko 
obetamo? 

ZVONKO IVANUŠIČ, dele- 
gat Zbora občin skupščine 
Republike Slovenije, je posta- 
vil delegatsko vprašanje, in 
sicer, kaj bo Izvršni svet Re- 
publike Slovenije naredil na 
področju reorganizacije banč- 
nega sistema. Po mnenju de- 
legata je bančni sistem pre- 
več razdrobljen, komunikacij- 
ske poti so predolge, končni 
sistem je premalo vpet v raz- 
reševanje tekočih zadev v go- 
spodarstvu in ni koncipiran 
v smeri enakomernega regi- 
onalnega razvoja. 

Odgovor: Sodoben, tržno 
organiziran družbeno eko- 
nomski sistem ne more uspeš- 
no delovati brez kompatibilne- 
ga bančnega sistema oziroma 
finančne organiziranosti. Tak- 
šen družbeno ekonomski si- 
stem v Republiki Sloveniji je 
v izgradnji. Njegove podlage 
so delno opredeljene v nekate- 

rih aktih, ki jih je letos že spre- 
jela Skupščina Republike Slo- 
venije (n. pr. deklaracija, 
ustavni amandmaji), v celoti p® 
bodo dane z novo ustavo Re- 
publike Slovenije in z dogovo- 
rom o bodoči ureditvi ter orga- 
niziranosti države. 

Izvršni svet Republike Slove- 
nije bo na teh osnovah in v ok- 
viru novega družbeno eko- 
nomskega sistema Slovenije 
pripravil potrebne normativne 
podlage, ki so potrebne za 
uspešno delovanje sodobnega 
bančnega sistema. S ciljem, da 
postane bančni sistem Repu- 
blike Slovenije tako učinkovit, 
kot ga pozna zahodna Evropa, 
bomo pri normativnih rešitvah 
upoštevali tudi rešitve in izkuš- 
nje razvitih zahodnih ekono- 
mij. Zato bo treba pri zakon- 
skih rešitvah izhajati iz oprede- 
litve, da je banka samostojn? 
podjetje s specifičnimi funkci" 
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jami. Svojo dejavnost pa mora 
opravljati glede na pogoje trga 
in s ciljem ustvarjanja dobička, 
upoštevaje pri tem temeljna 
bančna načela o varnosti, lik- 
vidnosti in donosnosti naložb 
(kapitala). 

Menimo, da bodo z izgrad- 
njo celovitega sodobno zasno- 
vanega družbeno ekonomske- 
ga sistema zagotovljeni pogoji 
za odpravo pomanjkljivosti 
v delovanju bančnega sistema 

v Republiki Sloveniji, ki jih na- 
vaja delegat Ivanušič Zvonko. 
Ob tem pa je treba opozoriti na 
to, da je izgradnja novega in 
transformacija obstoječega si- 
stema dolgotrajen proces, ki ni 
pogojen samo z ustreznimi 
normativnimi podlagami. 

Za obravnavo v Izvršnem sve- 
tu je gradivo pripravil Repu- 
bliški sekretariat za finance. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

redno močna agencija za izbi- 
ranje avtorskih obveznosti in 
katere predstavniki so v zad- 
njem času sploh izražali dvom 
o smiselnosti načrtovane 
skupne jugoslovanske glasbe- 
ne manifestacije v Ljubljani, 
Zagrebu in Opatiji, ni opravila 
dela, za katerega se je tudi sa- 
ma obvezala. 

Naj za zaključek navedemo, 
da je bilo med pripravami za to 
prireditev tudi znotraj same 
stroke, to je med slovenskimi 
glasbenimi ustvarjalci in pou- 

stvarjale! sodobne glasbe, iz- 
rečenih precej pomislekov 
o njeni umestnosti, saj ne bi 
opravičila stroškov kot nalož- 
bo za razvoj slovenske glasbe- 
ne kulture. 

Spričo navedenih dejstev in 
pomislekov se je republiški se- 
kretariat za kulturo, po posve- 
tovanju s predsednikom Izvrš- 
nega sveta Skupščine republi- 
ke Slovenije odločil, da se 
Ljubljana kandidaturi za izved- 
bo Svetovnih glasbenih dne- 
vov 1993 odpove. 

O Svetovnih glasbenih dnevih oktobra 
1993. leta v Cankarjevem domu 

O nadaljevanju posodabljanja bolnišnic 

JAŠA L. ZLOBEC, delegat 
v Zboru združenega dela 
Skupščine Republike Sloveni- 
je, je postavil naslednje dele- 
gatsko vprašanje: 

V časniku »DELO« (4. 10. 
1990) smo izpod peresa M. 
Zlobca prebrali novico o tem, 
da je sekretar jugoslovanske 
sekcije Mednarodnega zdru- 
ženja za sodobno glasbo 
(ISCM - SIMC) Lojze Lebič na 
generalni skupščini v Oslu 
odpovedal kandidaturo Ljub- 
ljane kot organizatorice Sve- 
tovnih glasbenih dnevov ok- 
tobra 1993. leta v Cankarje- 
vem domu. 

Poleg razumljivih proble- 
mov v zvezi z aktualnimi raz- 
merami v Jugoslaviji pa čas- 
nikar omenja tudi »sklep slo- 
venskegcf Republiškega se- 
kretariata za kulturo, po kate- 
rem naj naš predstavnik 
v Oslu ne pristopi h kandida- 
turi«. 

Prosim slovenski sekretari- 
a' za kulturo, naj pojasni oza- 
dje te svoje odločitve. 

Republiški sekretariat za 
kulturo je odgovoril: 

Načrtovanje izvedbe Svetov- 
ih glasbenih dnevov 1993 
v Jugoslaviji se je porodilo iz 
Pobude, ki je vsebovala pred- 
ysem poslovni interes Cankar- 
jevega doma, zorel pa na ravni 
dogovorov med Cankarjevim 
dOfnom in Zvezo organizacij 
skladateljev Jugoslavije v Beo- 
9radu. Kot skupna jugoslovan- 
ska akcija je bil predlog izved- 
be Svetovnih glasbenih dne- 
v°v 1993 sprejet oziroma potr- 
'en junija 1987 na seji Medre- 
publiškega koordinacijskega 
°dbora za mednarodno pro- 
svetno in kulturno sodelova- 
je. Kot nosilec projekta je od 
^sega začetka delovala Zveza 
°r9anizacij skladateljev Jug- 
siavjje, ki je bila zadolžena za 
pranje potrebnih sredstev in 

9 povezavo s Cankarjevim do- 
ki je prav tako od vsega 

ačetka deloval kot izključen 

izvajalec celotnega projekta. 
Za stike z Mednarodnim dru- 
štvom za sodobne glasbo, ki je 
koordinator te vsakoletne ma- 
nifestacije v različnih državah, 
je skrbel Cankarjev dom sku- 
paj s predsednikom Jugoslo- 
vanske sekcije Mednarodnega 
društva za sodobno glasbo, ki 
deluje kot organ Zveze organi- 
zacij skladateljev Jugoslavije. 

Uresničevanje projekta se 
deloma zaradi vsebinske, 
predvsem pa zaradi nejasne fi- 
nančne situacije, ki je v okviru 
negotovega financiranja skup- 
nih jugoslovanskih akcij ne- 
prestano prisotna, ni prema- 
knilo z mrtve točke. Zato je bila 
julija letos na zadnji seji Me- 
drepubliškega koordinacijske- 
ga odbora za mednarodno 
prosvetno in kulturno sodelo- 
vanje izražena zaskrbljenost in 
sprejeto opozorilo, da je treba 
pri tem postopati z veliko od- 
govornostjo in da je skrajni 
čas, da povemo, če Jugoslavija 
ni sposobna organizirati te ak- 
cije. Prav tako je bil sprejet 
sklep, da se republike in po- 
krajine do 15. julija letos do- 
končno in obvezno izjasnijo 
v zvezi s predračunom stro- 
škov in predvidenim sofinanci- 
ranjem. 

Pred dokončno odločitvijo 
o usodi Svetovnih glasbenih 
dnevov 1993 v Jugoslaviji smo 
torej lahko le ugotovili, da 
kljub zahtevi Medrepubliškega 
koordinacijskega odbora ni- 
mamo nobenega zagotovila 
o pripravljenosti za skupno fi- 
nanciranje te jugoslovanske in 
mednarodne glasbene priredi- 
tve. Še več: tako s hrvaške ka- 
kor tudi z makedonske strani 
je bilo sporočeno, da obe re- 
publiki odklanjata vsako sode- 
lovanje pri financiranju skup- 
nih jugoslovanskih kulturnih 
prireditev. 

Nadalje smo morali ugotovi- 
ti, da Zveza organizacij sklada- 
teljev Jugoslavije, za katero se 
pravzaprav skriva finančno iz- 

JOŽE ARZENŠEK, delegat 
v Zboru združenega dela 
Skupščine republike Sloveni- 
je, je postavil naslednje dele- 
gatsko vprašanje: 

V Sloveniji je še ntekaj staci- 
onarnih (hospitalnih) zdrav- 
stvenih ustanov, ki so v fazi 
posodabljanja prostorov in 
opreme v smislu izboljšanja 
standarda bolnika in zaposle- 
nih. To ne pomeni povečanja 
števila posteljnih zmoglji- 
vosti. 

Z ozlrom na končno sred- 
njeročno obdobje in predvide- 
ne sistemske in druge spre- 
membe postavljamo vpraša- 
nje iz katerih virov sredstev in 
na kakšen način bo zagotov- 
ljeno nadaljevanje posodab- 
ljanja? 

Z gradnjo medicinskega ob- 
jekta z neto površine 28.920 m2 

smo pričeli 1.7.1980. Sredstva 
se do konca leta 1990 združu- 
jejo na osnovi Družbenega do- 
govora, ki so ga podpisale ob- 
čine: Celje, Laško, Sevnica, 
Šmarje, Šentjur, Slov. Konjice, 
Žalec, Mozirje in Velenje. 
Z ukinitvijo občinskih zdrav- 
stvenih skupnosti je financira- 
nje modernizacije bolnišnice 
za leto 1990 prevzela Republi- 
ška uprava za zdravstvo. 

Do danes 26. 9. 1990 je me- 
dicinski objekt v celoti pokrit, 
zastekljen, napravljena je fasa- 
da, horizontalna in vertikalna 
groba kanalizacija. V okviru 
celotnega objekta je že funkci- 
onalno zgrajenih 8.733 m2 pro- 
storov, ki že služijo svojemu 
namenu. Za dokončanje ob- 
jekta še ostane 20.187 m2. 

Ocenjujemo, da je za dokon- 
čanje objekta po današnjih ce- 
nah potrebno za gradbena, 
obrtniška, instalacijska dela in 
pohištveno opremo, brez me- 

dicinske opreme cca 
343.192.260,00 din. Del medi- 
cinske opreme predstavlja ob- 
stoječa oprema, pretežni del 
pa bomo morali še nabaviti. 

V objekt in opremo so vlože- 
na že velika finančna sredstva. 
V kolikor bi z investicijo ne na- 
daljevali bi nastala neprecen- 
ljiva družbena škoda, saj bi ob- 
jekt v celoti ne služil svojemu 
namenu. 

Potrebe po pridobitvi novih 
prostorov so nujne (dializa, la- 
boratorij, operacijski blok, in- 
tenzivna terapija, sterilizacija, 
nujna medicinska oprema, 
bolniške sobe, ekologija ipd.). 

Z dokončanjem medicinske- 
ga objekta ne povečujemo po- 
steljni fond nad gravitacijskim 
območjem regije. Želimo pa iz- 
boljšati bivalne in funkcional- 
ne prostore ter zboljšati delov- 
ne pogoje zdravstvenim de- 
lavcem. 

Smo ena od zadnjih bolniš- 
nic v Sloveniji, ki se moderni- 
zira. 

Sprašujemo se, kako bomo 
nadaljevali z modernizacijo 
bolnišnice po letu 1990 in kdaj 
jo bomo lahko zaključili. 

Republiški sekretariat za 
zdravstveno in socialno var- 
stvo je odgovoril: 

Republiški sekretariat za 
zdravstveno in socialno var- 
stvo pripravlja pregled planira- 
nih investicij v zdravstvenih or- 
ganizacijah v prihodnjem letu 
oziroma srednjeročnem ob- 
dobju. Na tej podlagi bodo, ob 
upoštevanju materialnih mož- 
nosti in sistemskih sprememb 
na področju zdravstvenega 
varstva, predlagane ustrezne 
rešitve za zagotavljanje sred- 
stev za obnovo in posodablja- 
nje zmogljivosti zdravstvenih 
organizacij. 

Kaj je z izgradnjo 14. stolpiča 
v Študentskem naselju?  

ROMAN JAKIČ, delegat 
v Zboru združenega dela 

Skupščine Republike Sloveni- 
je, je na seji tega zbora posta- 
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vil naslednje delegatsko 
vprašanje: 

»Postavljam delegatsko 
vprašanje Izvršnemu svetu 
Skupščine Republike Sloveni- 
je, kaj je z gradnjo 14. stolpiča 
v Študentskem naselju oziro- 
ma zakaj se z delom na iz- 
gradnji tega stolpiča še ni za- 
čelo? 

V študijskem letu 1989/90 je 
na cesti ostalo 900 študentov, 
ki so izpolnili vse pogoje, da 
lahko dobijo svojo posteljo 
v študentskih domovih. Pro- 
blem pa je bil v primanjkljaju 
postelj, zato se je takrat spro- 
žila dokaj obširna aktija, kjer 
je v bistvu študentska organi- 
zacija oziroma prej še imeno- 
vana Univerzitetna konferen- 
ca ZSMS dala pobudo in celo 
dobila soglasje prejšnjega Iz- 
vršnega sveta pod vodstvom 
gospoda Šinigoja, da se 14. 
stolpič v Študentskem naselju 
v Rožni dolini začne graditi. 
Denar je bil že odobren, toda 
z izgradnjo se ni začelo.« 

Problem razširitve zmoglji- 
vosti Študentskega centra 
v Ljubljani je bil konec prete- 
klega leta predstavljen že Od- 
boru za usmerjeno izobraževa- 
nje Izobraževalne skupnosti 
Slovenije. Odbor je centru 
odobril posebna sredstva za 
pripravo projektne dokumen- 
tacije ter 30% sredstev za inže- 
niring za adaptacijo dveh pod- 
strešij v 2. in 4. bloku ter novo- 
gradnjo 14. stolpiča. 

Ob tem je bil sprejet sklep, 
da Študentski center sredstva 
normirane amortizacije, pri- 

dobljene z rednimi dotacijami 
v letu 1990 (okrog 8 mio din) 
prvenstveno usmeri v adapta- 
cijo podstrešij, pri čemer pa 
v ta namen ni bilo možno za- 
gotoviti nikakršnih dodatnih 
investicijskih sredstev. 

Na osnovi investicijske do- 
kumentacije, izdelane v letoš- 
njem letu je ugotovljeno, da bi 
bilo investitorju za navedena 
investicijska dela potrebno za- 
gotoviti 67,5 milijona din pro- 
računskih sredstev. V letoš- 
njem letu se na področju vzgo- 
je in izobraževanja v okviru re- 
publiškega proračuna v skladu 
s petletnim planom zagotavlja- 
jo le sredstva za gradnjo naci- 
onalne investicije ter sredstva 
za najnujnejša investicijsko- 
vzdrževalna dela na šolskih 
stavbah, v skupni vsoti 55,9 mi- 
lijona din. Zaradi omejenih 
proračunskih okvirov tega pro- 
grama .ni mogoče razširiti še 
na druge novogradnje. 

Sofinanciranje izgradnje no- 
vih kapacitet v Študentskem 
centru v Ljubljani je Republiški 
sekretariat za vzgojo in izobra- 
ževanje ter telesno kulturo 
predvidel v letih 1991 in 1992, 
vendar bo končna odločitev 
odvisna od razpoložljivih sred- 
stev proračuna za investicijsko 
dejavnost ter od opredelitve 
prioritetnega vrstnega reda in- 
vesticijskih potreb v družbenih 
dejavnostih v naslednjih letih. 

Za obravnavo v Izvršnem 
svetu je gradivo pripravil Re- 
publiški sekretariat za vzgojo 
in Izobraževanje ter telesno 
kulturo. 

Kakšno je stališče Izvršnega sveta do 
Zakona o družbenem kapitalu? 

FRANC GRAŠIČ, delegat 
v Zboru združenega dela 
Skupščine Republike Sloveni- 
je, je postavil delegatsko 
vprašanje, kakšno je stališče 
Izvršnega sveta Skupščine 
Republike Slovenije do zako- 
na o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o prometu in raz- 
polaganju z družbenim kapi- 
talom (Uradni list SFRJ, št. 46/ 
90), ki uvaja možnost privati- 
zacije družbenega kapitala 
z izdajo internih delnic zapo- 
slenim delavcem. 

Izvršni svet Skupščine 
Skupščine Republike Sloveni- 
je meni, da je inštitut internih 
delnic le ena od možnih oblik 
privatizacije družbenega kapi- 
tala. Za smotrno preoblikova- 
nje družbenega kapitala je po- 
trebno z zakonom določiti tudi 
druge oblike in ukrepe aktivne 
privatizacije. Izvršni svet zato 
pripravlja zakon o privatizaciji 
podjetij, ki bo celovito uredil ta 
vprašanja. Glede na to je pred- 
lagal, da se z ustavnim zako- 
nom za izvedbo ustavnega 
amandmaja XCVI, k ustavi Re- 
publike Slovenije določi, da se 
v Republiki Sloveniji ne upo- 
rabljajo določbe zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o prometu in razpola- 
ganju z družbenim kapitalom 
kot tudi ne določbi drugega 
odstavka 35. člena in 38. člena 
zakona o spremembah in do- 

polnitvah zakona o podjetji 
(Uradni list SFRJ, št. 46/90),1(1 

urejata reorganizacijo družb®" 
nih podjetij v podjetja v mešal11 

lastnini na podlagi izdaje int«r' 
nih delnic. Ta predlog v Skupaj 
čini Republike Slovenije ni N 
sprejet, zato je Izvršni sv«' 
predlagal drugo rešitev, ki i8 

vsebovana v 5. členu ustavni 
ga zakona za izvedbo ustavni 
ga amandmaja XCVI k usta*" 
Republike Slovenije. Po tej df 
ločbi ustavnega zakona s* 
v Republiki Sloveniji do uvelj*- 

vitve republiškega zako^ 
o privatizaciji podjetij obstoj? 
ča podjetja v družbeni lastnic' 
lahko organizirajo kot podje,)s 

v mešani lastnini z izdajo inte'" 
nih delnic po navedenih zve*' 
nih predpisih samo s predhod" 
nim soglasjem Agencije Repu' 
blike Slovenije za pospešek' 
nje prestrukturiranja gosp0" 
darstva in spodbujanje prenf 
ve podjetij. Tista podjetja, ki s" 
se do uveljavitve ustavnega z*' 
kona že organizirala kot P0' 
djetja v mešani lastnini z izdaj" 
internih delnic, pa bodo mora* 
la uskladiti lastninska razmer ? 
in organiziranost z repubj1' 
škim zakonom o privatizacij 
podjetij v roku, ki ga bo dolo^1 

ta zakon. 

Za obravnavo v Izvršne1" 
svetu je gradivo pripravil fl®" 
publiški sekretariat za zak0' 
nodajo. 
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