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SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE RS 

SKLEP      
Družbenopolitičnega zbora, Zbora občin in Zbora združenega dela Skupščine 
Republike Slovenije ob sprejemu predloga zakona o začasnem financiranju potreb 
iz republiškega proračuna v 1. trimesečju leta 1991 

Zbori Skupščine Republike Slovenije so 
na svojih sejah v decembru 1990 ob 
sprejemu predloga zakona o začasnem 
financiranju potreb iz republiškega pro- 
računa v I. trimesečju leta 1991 na pod- 
lagi 260. člena poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije sprejeli naslednji 

SKLEP 

Zbori Skupščine Republike Slovenije 
podpirajo predlog Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije za razre- 
šitev pokritja primanjkljaja v republiškem 
proračunu, ki znaša 4.379,7 mio din, in 
sicer 3.684,7 mio din v letu 1990 iz virov, 
ki so navedeni v predlogu razrešitve 
s tem, da posebej podpira vir zadržanega 
temeljnega prometnega davka (1.200,0 
mio din). 

Nepokriti primanjkljaj, ki znaša 695,0 
din (za ceste, zdravstvo in ŽG Ljubljana), 
pa naj se pokrije s prenosom obveznosti 
v letu 1991. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slo- 
venije naj na podlagi pooblastila iz zako- 
na o proračunu za leto 1990 razporedi 
sredstva nepokritih obveznosti po pred- 
loženem predlogu. 

SKLEP       — 

Zb0!j! občm in Zbora združenega dela Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi 
predloga zakona o davku na izplačane osebne dohodke 

Zbor občni in Zbor združenega dela 
Skupščine Republike Slovenije sta na 
seji dne 27. decembra 1990 ob obravna- 
vi predloga zakona o davku na izplača- 
ne osebne dohodke na podlagi 260. čle- 
na poslovnika Skupščine Republike Slo- 

venije sprejela naslednji 

SKLEP 
Skupščina Republike Slovenije zadol- 

žuje izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije, da najkasneje v roku šestih 

mesecev po sprejemu zakona o davku na 
izplačane osebne dohodke predstavi 
projekt zmanjšanja javne porabe in 
v skladu z možnostmi predloga zmanjša- 
nje davčne stopnje v zakonu na izplača- 
ne osebne dohodke. 

SKLEP   
Zbora združenega dela Skupščine Republike Slovenije ob sprejemu predloga 
zakona o zajamčenih osebnih dohodkih 

Zbor združenega dela Skupščine Re- 
publike Slovenije je na svoji 12. seji dne 
20. decembra 1990 ob sprejemu predlo- 
ga zakona o zajemčenih osebnih do- 
hodkih na podlagi 260. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije sprejel 
naslednji 

SKLEP 

Izvršni svet Skupščine Republike Slo- 
venije naj v sodelovanju s sindikati in 
Gospodarsko zbornico Slovenije zaradi 
spremenjenih gospodarskih razmer in 

padanja življenjskega standarda ponov- 
no prouči vrednost košarice minimalnih 
življenjskih potrebščin in na tej podlagi 
opredeli minimalni znesek, ki še zagotav- 
lja materialno in socialno varnost delav- 
ca. Hkrati naj določi tudi vrednost košari- 
ce povprečnih življenjskih potrebščin. 

UGOTOVITVE IN SKLEPI 
Zbora združenega dela Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi celovite 
problematike gospodarstva 

Zbor združenega dela Skupščine Re- 
publike Slovenije je na svoji 12. seji dne 
27. decembra 1990 ob obravnavi celovi- 
te problematike gospodarstva na podla- 
gi 260. člena poslovnika Skupščine Re- 
publike Slovenije sprejel naslednje 

UGOTOVITVE 
IN SKLEPE 

1. Zbor združenega dela Skupščine 
Republike Slovenije ugotavlja, da zahte- 
va, da Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije v pisni obliki predstavi konkre- 
ten program ukrepov sanacije gospodar- 

stva in izhoda iz gospodarske krize ter 
opredeli okvirne pogoje gospodarjenja 
za naslednje leto, ni v celoti uresničena. 

2. Zbor združenega dela podpira ukre- 
pe, ki bodo izboljšali konkurenčno spo- 
sobnost slovenskega gospodarstva. Ob 
tem ugotavlja, da so akcije Izvršnega sve- 
ta Skupščine Republike Slovenije na po- 
dročju razbremenitve gospodarstva ne- 
zadostne. V zvezi s tem zbor zahteva: 

- da mora Izvršni svet Skupščine Re- 
publike Slovenije izdelati program 
zmanjšanja javne porabe, pri čemer inte- 
grirana javna poraba od občine do fede- 
racije ne sme presegati 37% delež ustvar- 

jenega družbenega proizvoda (izračun 
po metodologiji Zavoda za plan); 

- takoj je potrebno predlagati zakon 
o izvoznih stimulacijah za četrto trime- 
sečje ter zagotoviti gotovinska plačila teh 
in vnovčenje obveznic za stimulacije tret- 
jega trimesečja. Vir sredstev naj bodo 
zadržana sredstva izvirnih prihodkov fe- 
deracije. Podjetjem zagotoviti nadome- 
stilo neizplačanih zveznih izvoznih sti- 
mulacij iz tega vira; 

- Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije naj preišče način za odkup za- 
padlih terjatev slovenskih podjetij do 
Iraka; 
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- na podlagi sprejetega zakona o in- 
tervencijah v gospodarstvu ter izdelanih 
kriterijev s strani Izvršnega sveta Skupš- 
čine Republike Slovenije realizirati fi- 
nančne intervencije in tako omiliti izred- 
no pereč problem podkapitaliziranosti, 
še posebej podjetij, ki imajo izvozne in 
v normalnih pogojih akumulativne pro- 

grame; 
- predlagati ustrezne ukrepe, s kateri- 

mi bo omogočeno podjetjem direktno za- 
dolževanje v tujini z garancijo poslovne 
banke ali z drugo obliko generacije. 

3. Zbor združenega dela prav tako 
zahteva od Izvršnega sveta Skupščine 
Republike Slovenije da izdela strategijo, 

ki bo opredeljevala pogoje gospodarje- 
nja na področju ekonomskih odnosov 
s tujino, na kreditno-monetarnem po- 
dročju ter na področju fiskalne politike. 
To še posebej v kontekstu samostojne 
slovenske države in prehodnega obdobja 
odnosov s federacijo. Sestavni del tega je 
tudi pror§čun. 

SKLEP 
Zbora občin in Zbora združenega dela Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi 
predloga odloka o programu statističnih raziskovanj pomembnih za republiko za 
leto 1991   

Zbor občni in Zbor združenega dela 
Skupščine Republike Slovenije sta na 
seji dne 26. decembra 1990 ob obravna- 
vi predloga odloka o programu statistič- 
nih raziskovanj pomembnih za republi- 
ko za leto 1991 na podlagi 260. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slove- 
nije sprejela naslednji 

SKLEP 

1. Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije naj pri pripravi osnutka zakona 

o organizaciji in delovnem področju re- 
publiških upravnih organov predvidi in- 
terdisciplinarno stalno vladno delo kot 
dominantnega uporabnika statističnih 
raziskav, ki zadevajo položaj žensk, zno- 
traj katerega bo posebna analitična sku- 
pina vsako leto pripravila integralno po- 
ročilo o položaju žensk v Republiki Slo- 
veniji. 

2. Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije v sodelovanju z Zavodom Re- 
publike Slovenije za statistiko v roku treh 
mesecev pripravi revizijo programa stati- 
stičnih raziskav in dopolnitev obstoječih 

baz podatkov tako, da bodo omogočile 
identifikacijo kar največ statističnih ka- 
zalcev položaia žensk na vseh področjih. 

3. Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije naj do konca aprila 1991 na 
osnovi vseh razpoložljivih statističnih in- 
dikatorjev in strokovnih raziskav pripravi 
celovito poročilo o položaju žensk v Re- 
publiki Sloveniji, ki naj vključuje analizo 
položaja žensk na področju zaposlova- 
nja, izobraževanja, zdravstvenega in so- 
cialnega varstva, v politiki, na področju 
zasebnega (družina, gospodinjstvo). 

DODATNI SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi predloga 
odloka o programu statističnih raziskovanj pomembnih za republiko za leto 1991 

Zbor združenega dela Skupščine Re- 
publike Slovenije je na svoji 12. seji dne 
26. decembra 1990 ob obravnavi predlo- 
ga odloka o programu statističnih razi- 
skovanj pomembnih za republiko za leto 
1991 na podlagi 260. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije sprejel 
naslednji 

DODATNI SKLEP 
O vpisih podiplomskih študentov ob- 

stajajo le poročila, ne pa tudi statistične 
evidence in Zbor združenega dela skupš- 
čine Republike Slovenije predlaga, da se 
v bodoče metodološko prouči evidenca 
vpisa in študija podiplomskih študentov. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slo- 

venije naj prouči, ali je v okviru statistike 
vzgoje in izobraževanja v prihodnjem ob- 
dobju še neobhodno statistično razisko- 
vanje športne rekreacijske dejavnosti 
v delovnih organizacijah. 

V delovnih organizacijah naj bodo sta- 
tistične raziskave samo od enega no- 
silca. 

DODATNI SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi predloga 
zakona o davku na izplačane osebne dohodke 

Družbenopolitični zbor Skupščine Re- 
publike Slovenije je na nadaljevanju 10. 
seje dne 27. 12. 1990 ob obravnavi pred- 
loga zakona o davku na izplačane oseb- 
ne dohodke na podlagi 270. člena po- 
slovnika Skupščine Republike Slovenije 

sprejel v naslednjem besedilu 

DODATNI SKLEP 
Skupščina Republike Slovenije zadol- 

žuje svoj Izvršni svet, da v roku šest me- 
secev po sprejemu zakona Skupščini Re- 

publike Slovenije predstavi projekt zniže- 
vanja javne porabe in v skladu z mož- 
nostmi predlaga znižanje stopenj, predvi- 
denih v zakonu o davku na izplačane 
osebne dohodke. 

SKLEP 
vseh zborov Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi informacije 
o položaju italijanske in madžarske narodnosti v Republiki Sloveniji 

Skupščina Republike Slovenije je 
v nadaljevanju 9. seje dne 11. 12. 1990, 
na sejah Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega zbora, ob 
obravnavi informacije o položaju itali- 

janske in madžarske narodnosti v Repu- 
bliki Sloveniji na podlagi 260. člena po- 
slovnika Skupščine Republike Slovenije 
sprejela naslednji 

SKLEP 

Obstoječa raven ustavne in zakonske 
zaščite avtohtone italijanske in madžar- 
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ske narodne skupnosti in njunih pripad- 
nikov predstavlja izhodišče za urejanje 
položaja in razvoja obeh narodnih skup- 
nosti. 

V procesu svoje polne osamosvojitve 
Republika Slovenija prevzame nase vse 
obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih 
(univerzalnih, regionalnih in bilateralnih) 

sporazumov, ki jih je sklenila SFR Jugo- 
slavija in se nanašajo na avtohtono itali- 
jansko in madžarsko narodno skupnost. 

Republika Slovenija se bo kot medna- 
rodno pravni subjekt zavzemala za med- 
narodno pravno varstvo obeh narodnih 
skupnosti, vključno z dogovorom (spora- 
zumom) z Republiko Hrvaško glede eno- 

vitosti italijanske narodnosti, ki živi 
v obeh republikah, ki ga je potrebno pri- 
praviti čimprej. 

Republika Slovenija bo sodelovala pri 
oblikovanju in pozneje tudi ratificirala 
sodobne mednarodnopravne dokumente 
evropskega in univerzalnega značaja, ki 
se nanašajo na zaščito pravic in položaja 
narodnih manjšin. 

SKLEP 
vseh treh zborov Skupščine Republike Slovenije ob sprejemanju nekaterih zakonov 
iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ 

Na podlagi 3. točke amandmaja XCVI 
k ustavi Republike Slovenije je Skupšči- 
na Republike Slovenije na seji Družbe- 
nopolitičnega zbora dne 11. 12. 1990, na 
seji Zbora občin dne 26. 12. 1990 in na 
seji Zbora združenega dela dne 27. 12. 
1990 sprejela naslednji 

SKLEP 
Skupščina Republike Slovenije ne daje 

soglasja * 

1. k zakonu o začasnih ukrepih o nači- 
nu zagotovitve sredstev za nakup letal za 
gašenje gozdnih in drugih požarov in 
o načinu zagotovitve sredstev za upora- 
bo in vzdrževanje teh letal in letal, ki so 
bila za ta namen že prej kupljena (Ur. I. 
SFRJ, št. 73/90), 

2. k zakonu o začasnih ukrepih o spre- 
membah zakona o omejitvah trga in pro- 
stega prometa blaga in storitev, ki imajo 
pomen za vso državo (Ur. I. SFRJ, št. 73/ 
90), 

3. k zakonu o začasnih ukrepih o do- 
polnitvah zakona o sredstvih Sklada fe- 
deracije za kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in av- 
tonomnih pokrajin v obdobju 1986-1990 
(Ur. I. SFRJ, št. 73/90), 

4. k zakonu o začasnih ukrepih o pre- 
nosu sredstev in obveznosti iz prvega 
posojila za strukturno prilagajanje jugo- 
slovanskega gospodarstva (Ur. I. SFRJ 
- zaupno glasilo, št. 26/90). 

SKLEP ' ~~   
vseh treh zborov Skupščine Republike Slovenije ob sprejemanju zakona o pogojih 
za jemanje in presajanje delov človeškega telesa 

Na podlagi 3. točke amandmaja XCVI 
k ustavi Republike Slovenije je Skupšči- 
na Republike Slovenije na sejah Druž- 
benopolitičnega zbora, Zbora občin in 

Zbora združenega dela dne 27. novem- 
bra 1990 sprejela naslednji 

SKLEP 

Skupščina Republike Slovenije ne daje 
soglasje k zakonu o pogojih za jemanje 
in presajanje delov človeškega telesa (Ur 
I. SFRJ, št. 63/90). 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE R SLOVENIJE 

V Vilniusu je od 9. do 11. novembra 1990 potekala 1 
konferenca parlamentarcev držav Srednje in Vzhodne 
Evrope, ki jo je organiziral zunanjepolitični odbor litovskega 
parlamenta pod naslovom: »Postkomunistična Evropa: danes 
m Perspektive«. V imenu Skupščine Republike Slovenije se je 
udeležil te konference predsednik Komisije za mednarodne 
odnose Matjaž Šinkovec. 

Komisija za mednarodne odnose je na svoji 8. seii dne 3 
decembra 1990, sprejela poročilo o udeležbi na omenjeni 
konferenc! in ob tem sklenila, da je z obema dokumentoma, ki 
sta bila sprejeta na tej konferenci, potrebno seznaniti dele- 
gate Skupščine Republike Slovenije. 

POZIV 
udeležencev prve medparlamentarne konference »Postko- 

munistična Evropa: danes in perspektive« parlamentarcev 
Litve, Latvije, Estonije, ČSFR, Madžarske, Bolgarije, Slove- 
nije, Ukrajine, Moldove, Romunije, Poljske in Rusije. 

Zavedajoč se podobnosti politične in ekonomske situacije 
v naših državah, 

zavedajoč se vseh problemov, ki izhajajo iz položaja ob 
ustvarjanju pravnih držav, 

zavedajoč se dinamizma političnih in ekonomskih procesov 
ter strukturalnega značaja reform, 

zavedajoč se nujnosti ocenitve izkušenj in problemov naših 
parlamentarjev 

s tem izjavljamo, da izmenjava informacij med parlamenti 

Neuradni prevod 

o sprejetih zakonih, težnjah, ki jih izražajo, in problemih 
njegovega uresničevanja mora biti stalna. 

Priporočamo, da se o tem problemu razpravlja na parla- 
mentarnih odborih za mednarodne odnose. Ce se bomo odlo- 
čili za ustanovitev mehanizma hitre in stalne izmenjave infor- 
macij in strukture za njeno uresničevanje, predlagamo, da se 
ustanovi skupina ekspertov iz vseh držav, ki so za to zaintere- 
sirane. 

Predlagamo, da bi bil prvi sestanek take ekspertske skupine 
decembra 1990 v Vilniusu. 

Aktivnosti bo do sestanka skupine koordiniral Odbor za 
zunanje zadeve Vrhovnega sovjeta Litve. 

Vilnius, 11. novembra 1990 
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Udeleženci konference »Postkomunistična Evropa: danes 
in perspektive«, parlamentarci iz Bolgarije, Estonije, Madžar- 
ske, Latvije, Litve, Moldove, Poljske, Romunije in Slovenije, 
v Vilniusu, 11. novembra 1990, 

upoštevajoč pravico do samoodločbe, ki je temeljna člove- 
kova pravica, 

priznavajoč legitimnost procesov neodvisnosti in naci- 
onalne osamosvojitve v državah Srednje in Vzhodne Evrope, 
ki so se na novo demokratizirale ali se demokratizirajo, 

zagotavljajoč, da ti procesi ne vodijo v ločevanje od Evrope, 
temveč, da pospešujejo resnično integracijo Evrope, v skladu 
z demokratičnimi načeli in na podlagi mednarodnega prava, 

soglasno sklepajo naslednje: 
1. Popolnoma podpiramo Estonijo, Latvijo, Litvo, Moldovo, 

RSFSR, in Slovenijo v njihovi suverenosti in neodvisnosti. 
2. Mednarodno skupnost pozivamo, da politično in eko- 

nomsko podpre popolno osamosvojitev teh narodov. 
3. Priporočamo, naj bi bile Estonija, Latvija, Litva, Moldova 

in Slovenija vključene v proces Konference o varnosti in 
sodelovanju v Evropi. 

4. Ker je nujno potrebno pospešeno ekonomsko in tehno- 
loško sodelovanje med državami Srednje in Vzhodne Evrope, 

nameravamo ustanoviti skupna telesa prej omenjenih držav, 
da bi uveljavili dogovorjena prizadevanja za doseganje teh 
ciljev na mednarodni ravni. 
Vilnius, 11. november 1990 
Ira Antonova, članica palamenta Bolgarije 
Peter-Emil Mitev, član parlamenta Bolgarije 
Alar Maarend, član parlamenta Estonije 
Uno Anton, član parlamenta Estonije 
Istvan Szentivany, član parlamenta Madžarske 
Andras Pap, član parlamenta Madžarske 
Romans Apsitis, član parlamenta Latvije 
Rolands Repsa, član parlamenta Latvije 
Valeriju Matei, član parlamenta Moldove 
Ryszard Ganovvicz, član parlamenta Poljske 
Matjaž Šinkovec, član parlamenta Slovenije 
Petras Vaitiekunas, član parlamenta Litve 
Albinas Januška, član parlamenta Litve 
Eduards Vilkas, član parlamenta Litve 
Nikolajus Medvedevas, član parlamenta Litve 
Vytenis Andriukaitus, član parlamenta Litve 
Emanuelis Zingeris, član parlamenta Litve 
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SLOVESNA RAZGLASITEV PLEBISCITARNE ODLOČITVE, DA 

REPUBLIKA SLOVENIJA POSTANE SAMOSTOJNA IN NEODVISNA 

DRŽAVA 

Na slavnostni skupni seji vseh zborov Skupščine Repu- 
blike Slovenije 26. decembra 1990 je predsednik skupščine 
dr. France Bučar slovesno razglasil, da se je slovenski 
narod, na temelju trajne in neodtujljive pravice do samood- 
ločbe, odločil, da Republika Slovenija postane samostojna 
in neodvisna država. 

Zakon o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Repu- 
blike Slovenije določa, da je odločitev, da Republika Slove- 
nija postane samostojna in neodvisna država, sprejeta, če 
se zanjo izreče večina vseh glasovalnih upravičencev. Za 

samostojnost in neodvisnost Republike Slovenije je 23. 
decembra 1990 glasovalo 88,5% vseh glasovalnih upravi- 

Objavljamo Poročilo Republiške volilne komisije o izidu 
glasovanja na plebiscitu, govor predsednika Skupščine 
Republike Slovenije dr. Franceta Bučarja in govor predsed- 
nika Predsedstva Republike Slovenije Milana Kučana na 
slavnostni skupni seji vseh zborov skupščine 26. decembra 
lani. 

POROČILO 
Republiške volilne komisije o izidu glasovanja na plebiscitu, dne 23. 12. 1990 

Republiška volilna komisija je dne 26. 12. 1990 na podlagi 
določb 7. člena Zakona o plebiscitu o samostojnosti in neod- 
visnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 44/90) v zvezi 
z določbami 27. člena Zakona o volitvah v skupščine (Uradni 
list SRS, št. 42/89 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/90 in 45/90) 

ugotovila 
naslednji izid glasovanja na plebiscitu za odločitev ali naj 

Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država 
ki je bil v nedeljo, dne 23. decembra 1990: 

I. 
1. a) Na podlagi evidence volilne pravi- 
ce, je bilo v splošne volilne imenike vpi- 
sano 

b) ker pomotoma niso bili vpisani v volil- 
ni imenik, je po 77. členu Zakona o voli- 
tvah v skupščine s potrdili glasovalo 

c) skupno število volilnih upravičencev 1.499.294 volilcev 

2. Glasovalo je: 

a) na podlagi 74. člena Zakona o volitvah 
v skupščine 19. 12. 1990, 20. 12. 1990 in 
21. 12. 1990 (predčasno glasovanje) 
b) na voliščih 

c) na voliščih, kjer je na podlagi določb 
85. a člena Zakona o volitvah v skupščine 
23. 12. 1990 potekalo glasovanje oseb, ki 
so bile na dan plebiscita odsotne iz kraja 
stalnega bivališča, ker so bile v bolnišni- 
ci, zdravilišču, domu za ostarele občane 
ali v priporu. 

1.496.860 volilcev 

2.434 volilcev 

19.233 volilcev 
1.329.523 volilcev 

d) na plebiscitu skupaj 1.361.738 volilcev 

12.982 volilcev 

3. a) Na podlagi 8. člena Zakona o plebiscitu o samostojno- 
sti in neodvisnosti Republike Slovenije se pri ugotavljanju 
izida glasovanja ne upoštevajo osebe, za katere organ za 
izvedbo plebiscita ugotovi, da se zaradi dela v tujini, služenja 
vojaškega roka ali zaradi vojaških vaj, niso mogle udeležiti 
glasovanja. 

Republiška volilna komisija ugotavlja, da se iz navedenih 
razlogov glasovanja ni moglo udeležiti 42.274 oseb, zato se za 
ugotavljanje izida upošteva 1.457.020 volilcev (100%). 

b) oddanih je bilo 1.359.581 glasovnic. 

c) - na vprašanje »Ali naj Republika Slovenija postane 
samostojna in neodvisna država« je z DA odaovorilo 
1.289.369 volilcev (88,5%). 

- na vprašanje »Ali naj Republika Slovenija postane samo- 
stojna in neodvisna država« je z NE odgovorilo 57.800 volilcev 
(4,0%). 

— ker iz oddane glasovnice ni bilo moč ugotoviti volje 
volilcev, je bilo neveljavnih 12.412 glasovnic (0,9%). 

4. Republiška volilna komisija pri ugotavljanju izida glaso- 
vanja ni ugotovila nepravilnosti, ki bi vplivale na izid glaso- 
vanja. 

Republiška volilna komisija je na podlagi določb 3. člena 
Zakona o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Repu- 
blike Slovenije, ugotovila, da je odločitev, da Republika Slove- 
nija postane samostojna in neodvisna država, 

sprejeta, 
ker se je zanjo izrekla večina vseh glasovalnih upravi- 

čencev. 

GOVOR 
predsednika Skupščine Republike Slovenije dr. Franceta Bučarja 

Visoki zbor, spoštovani gostje! 
Slovenski narod se je s prepričljivo večino skoraj soglasno 

izrekel za samostojno državo. 
To je dejanje njegove volje, za katero ni nikomur odgovo- 

ren, razen samemu sebi. In sam seveda prevzame tudi vse 
posledice te svoje odločitve. To je akt, ki je nasledek njego- 
vega pojmovanja in razumevanja svojega položaja v danem 
družbenem okolju in zgodovinskem trenutku. Je akt, ki ga 

lahko sprejme samo zrel narod, ki se v polnosti zaveda svoje 
lastne individualnosti, ki ima odločno voljo do življenja v zave- 
sti svojih življenjskih zmogljivosti, narod, ki je sposoben in 
pripravljen soočiti se z izzivi časa in okolja, v katerem živi. 

To sposobnost so nam v preteklosti nemalokrat zanikali, 
tudi v imenu nekaterih večjih narodov, s katerimi smo živeli 
v sosedstvu. Dokazovali so nam, da nismo zgodovinski narod, 
da torej nimamo ne možnosti in ne pravice do samostojnega 
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narodnega življenja, do samostojne države. To zanikovanje so 
nekateri celo poskušali kvaziznanstveno utemeljevati in so 
s prezirom kazali na nas, češ kot da smo nesposobni živeti 
enakovredno v vrsti z drugimi civilizacijsko in gospodarsko 
razvitimi narodi. 

Res smo kot ljudstvo s svojimi značilnostmi zgodovinsko 
preživeli od naselitve prek vsega srednjega veka do novejše 
dobe, kar dokazuje našo življenjsko moč. Vendar je bilo to le 
preživetje, ne pa zavestno življenje nacije. Te so se oblikovale 
šele po znanstveni revoluciji v 17. in naslednjih stoletjih ob 
ideologiji nacionalne države. V avstrijskem cesarstvu, v okviru 
katerega smo bili kot ljudstvo vključeni, se je ta proces začel 
šele s koncem 18. in dosegel vrhunec v sredini preteklega 
stoletja. Vendar je bil za nas to čas, ki nam s svojimi tokovi, 
družbenimi odnosi in vseobvladujočem pogledu na svet ni bil 
naklonjen oz. seje obračal neposredno proti našim narodnim 
stremljenjem. Prišlo je sicer do vznika narodne samozavesti in 
kulturnega vzpona, dosti več od tega pa ne. Odnosi med 
narodi in državami so se namreč oblikovali na temelju kvanti- 
tativnega pojmovanja sveta, na pozitivistični filozofiji izku- 
stvenega, kar je dajalo večji količini nujno tudi vrednostni 
predznak višje kakovosti. Na takem pojmovanju ne temelji 
samo kvantitativna demokracija, ki je prevladujoča oblika 
urejanja odnosov v družbi vse do današnjega dne. Na takem 
pojmovanju so utemeljeni zlasti odnosi med narodi in drža- 
vami. Večje ima pravico do dominacije, manjšina se podreja 
večini. Ne samo, da se zaradi večje teže manjšine mora 
podrejati, večina dobiva tudi vrednostno opravičilo in uteme- 
ljitev. 

Zanikanje možnosti malim narodom, da bi izoblikovali svoje 
lastne države in se vzpostavili kot nacije, je v takih okoliščinah 
preraslo v moralno opravičilo. Nacionalizem kot izraz napa- 
dalnosti nasproti drugim, zlasti manjšim narodom, je pripeljal 
ne samo do stalnih vojn, celo do dveh svetovnih, pač pa je 
dobival celo visok etični predznak kot »sacro egoismo della 
patria«. 

V takih razmerah za oblikovanje nacionalnih držažv se 
pojavi nesmiselno pojem in stvarnost narodnih manjšin, pred- 
vsem pa izginja cela vrsta malih narodov, med njimi dosti tudi 
takih, ki so bili večji kot slovenski. Srečno naključje za Slo- 
vence kot narod je bilo pač le v tem, da je tudi Avstrija, kot 
nosilec in hkrati tudi sama plen germanizacije, ostala v tem 
pogledu zgodovinski zamudnik in je prej razpadla, kot pa je 
mogla izvesti ponemčenje svojih podložnih narodov. 

Da take okolnosti niso bile posebej naklonjene sloven- 
skemu narodu, je več kot razumljivo. Ne samo, da nismo 
uspeli in mogli oblikovati svoje države. Neugodne zunanje 
razmere so prodirale tudi v zavest naroda in njegovih vodite- 
ljev ter izoblikovale ne samo nerazumevanje pravega narodo- 
vega položaja, pač pa so privedle celo do vrste socialno- 
psiholoških popačenj v gledanju na narodovo bodočnost, ki 
je v marsičem prisotno vse do današnjega dne v tezi: »Pre- 
majhni smo, da bi lahko oblikovali svojo lastno državo, pa tudi 
nesposobni smo za kaj takega, saj nimamo državotvorne 
tradicije«. 

Tako nismo razumeli položaja, ki je nastal s pomladjo 
narodov v letu 1948, nismo zlasti razumeli in bili kos položaju, 
ki je nastal po prvi svetovni vojni. Naivno in zgodovinsko 
nezrelo - delno patudi nemočni in prisiljeni - smo pristali na 
vključitev v novo državo južnih Slovanov, ki je pozneje dobila 
ime Jugoslavija. Zgodovinska zgrešenost tega koraka ni in ni 
bila v zbliževanju in sožitju z drugimi južnoslovanskimi 
narodi, pač pa v pristajanju na unitarno državno ureditev. 
Tako je za Slovence postala Jugoslavija v narodnostnem 
pogledu negativni dedič avstroogrskega izročila kot zgodo- 
vinski zamudnik. Prizadevala si je ustvariti enovito nacionalno 
državo na temelju vrste že izoblikovanih narodov z lastno 
narodno identiteto, lastno narodno zavestjo, zgodovino in 
kulturo - največji jugoslovanski narod pa naj bi bil tisti 
skupni imenovalec, na katerega naj bi se izvedlo poenotenje 
in redukcija. Neuspeh tega poskusa je bil zato še vgrajen 
v samo rojstvo te države, protidemokratičnost kot nadome- 
stek za integrativno silo skupne narodne zavesti pa njen 
stalen spremljevalec. Že ob prvem zunanjem sunku je morala 
ta država pasti. 

Zato tudi njeno ponovno oživljenje prek Avnoja ni moglo 
uspeti. Nova Jugoslavija je bila v narodnostnem pogledu 
nadaljevalec predvojne, le da se je spremenil skupni imenova- 

lec poenotenja. Mesto enotnega jugoslovanskega naroda je 
prevzel idiom enotnega jugoslovanskega delavskega razreda. 
To je bil - po celotni junaški NOB, Kočevskem zboru in SNOS 
- le nov poraz po zmagi slovenske volje za samostojnost in 
neodvisnost. Totalitarnost in antidemokratičnost realsociali- 
stične ureditve se je povsem prilegala takemu konceptu 
poenotenja in seveda nujno pripeljala do notranjega razsula. 
Jugoslavija kot enovita država, tudi če se formalno imenuje 
federativna, navadna ali moderna, je za življenje nesposobna 
tvorba. Sama po sebi terja prisilo, antidemokratičnost, s tem 
pa seveda tudi tako družbeno ureditev, ki zatiranje in antide- 
mokratičnost potrebuje kot svojo temeljno povezovalno silo. 

Na tem razpotju, ali bolje - družbenem pogorišču, se nam 
je zastavila zelo nedvoumna dilema: pristati na unitarizem in 
se odreči svoji individualnosti, z narodno tudi osebnostni 
- ali pa napraviti odločilni korak k svoji lastni državi, obliko- 
vati se kot samostojna nacija. Odgovor na to vprašanje smo 
v pritrdilni obliki dali na tem plebiscitu. 

Pravilnost tega odgovora bo morala potrditi zgodovina. 
Samo tedaj bo pomenil uspešen korak v zgodovino, če bo 
skladen s tokovi bodočega razvoja, če bo pomenil našo 
navezo v smer, ki je dobila ime nova Evropa. In prav iz te smeri 
pogosto prihajajo svarila, češ da je naša usmeritev napačna: 
svet se združuje in povezuje, meje med državami padajo, vi pa 
se ločujete in razdružujete. Še več, celo največje nacionalne 
države postajajo danes premajhne za svetovni pretok idej, 
informacij, blaga in tehnologije. Klasična nacionalna država, 
ki je dosegla višek v preteklem in v prvi polovici tega stoletja, 
je kot socialna tvorba presežena in neustrezna sedanjemu 
tehnološkemu razvoju. Tudi sam pojem absolutne suvereno- 
sti, na katerega se navezuje, je v današnjih razmerah nesmi- 
selnost. 

Kako se lahko v splet takih okolnosti umešča zahteva po 
samostojni slovenski državi? Je zahteva po lastni državi zgo- 
dovinski anahronizem? 

Naš odgovor je jasen in nedvoumen: če hočemo živeti in 
preživeti kot narod s svojo individualnostjo, moramo dobiti 
v svoje roke pravico in možnost, da samostojno opredelju- 
jemo svoje koristi in da samostojno iščemo poti za njih uresni- 
čevanje. To je popolnoma isti imperativ, pred katerega smo 
bili postavljeni vselej doslej, je konstanta v našem narodnem 
življenju. Le da v preteklosti, zaradi nam neugodnih okolnosti, 
nismo imeli možnosti, da bi temu imperativu v zadovoljivi meri 
sledil, ker je bila pot do tega v pretežni meri nacionalna 
država tisto izhodišče, na katerem lahko temeljimo svojo 
sposobnost, da lahko samostojno opredeljujemo svoje inte- 
rese in iščemo poti za njih uresničevanje, vendar načini in 
pogoji za njih uresničevanje pa so se danes bistveno spreme- 
nili. 

Vse več svojih interesov lahko uresničujemo le na nadnaci- 
onalni ravni in v odprtem sodelovanju na najširšem družbe- 
nem prostoru. Vrste svojih nacionalnih interesov ne moremo 
zadovoljevati samo v okviru svoje lastne države. Celo vedno 
manj. In kar je pri tem posebej pomembno, tudi v okviru 
Jugoslavije jih ne moremo. Tudi Jugoslavija kot država je 
bistveno premajhna za uresničevanje večine naših nacional- 
nih interesov. Premajhna je kot zaprto tržišče za naše proiz- 
vode; premajhna je za pretok blaga in informacij; premajhna 
je za znanstveno in tehnološko sodelovanje in razvoj; pre- 
majhna je celo za varnost in obrambo itd. V vseh teh zadevah 
se bomo morali povezovati neposredno na širšem evropskem, 
pa celo svetovnem prostoru. In hkrati, v vseh teh zadevah se 
bomo lahko povezovali tudi v okviru prostora, ki ga danes 
predstavlja Jugoslavija - seveda po presoji posameznega 
vprašanja in možnih rešitev zanj ter interesne povezanosti. 
Zato Jugoslavija nikakor ni vnaprej odmišljena kot prostor 
povezovanja za naše nacionalne interese. Pa tudi obratno, 
nikakor ni vnaprej opredeljena kot tista vmesna stopnja, ki 
mora nujno stati na poti našega povezovanja v svet. Naša 
odločitev za samostojno Slovenijo ni zato niti zanikanje Jugo- 
slavije, niti vnaprejšnje pristajanje nanjo. Lahko je prostor za 
uresničevanje tistih skupnih interesov, ki jih z drugimi opre- 
delimo kot skupne. In samo v tem okviru lahko obstaja kot 
realnost. Kako se taka realnost imenuje - ali konfederacija, 
ali kot sodržavje ali kot skupnost jugoslovanskih držav - je 
drugotno vprašanje. V svojem lastnem interesu smo za dogo- 
varjanje o taki novi državi ali sodržavni povezanosti - kar pa 
ni edina možna oblika naše povezanosti z drugimi narodi in 
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državami, niti ne more biti nujno prva stopnja v neki hierar- 
hični lestvici, ki bi pomenila, da je za nas pot v Evropo možna 
edino prek zvezne države. Jasno si pridržujemo pravico, da 
gremo v Evropo in v svet tudi po neposredni poti, pogosto 
hitrejši in bolj učinkoviti, četudi bolj zahtevni in odgovorni. To 
je naša volja in naša odločitev. 

Ideja o jugoslovanstvu, ki je osvajala duha naših prednikov 
kot zvezda vodnica na poti do osamosvojitve južnoslovanskih 
narodov izpod gospodstva tujcev, je preživeta. Naša obramba 
ni v skupnem postavljanju zidov proti zunanjim pritiskom, pač 
pa v odpiranju v svet in najširšem sodelovanju na vseh možnih 
področjih ljudske ustvarjalnosti. Prava nevarnost za naše 
narodno preživetje je nerazumevanje časa in razmer, v katere 
smo postavljeni. To nerazumevanje na zunaj najbolj jasno 
simbolizira prav mit o enotni jugoslovanski državi, o enotnosti 
naših skupnih interesov, skupni zgodovinski in kulturni pove- 
zanosti jugoslovanskih narodov in podobni umetni konstrukti 
iz ideologije jugoslovanskega unitarizma, na katerem je ute- 
meljena tudi logično nevzdržna krilatica o primarnosti jugo- 
slovanskih interesov pred lastnimi narodi. 

Znamenje našega časa je v individualizaciji - tako posa- 
meznika, kot tudi vseh oblik njegove skupnostne povezanosti, 
v katerih mora ta njegova samobitnost prihajati do izraza. 
Torej tudi naroda. Vznik narodne zavesti in odločno stremlje- 
nje po narodnem uveljavljanju ni v obnavljanju nacionalizma 
iz preteklega stoletja, ki se je odražal zlasti v napadalnosti in 
nestrpnosti do drugih in do drugačnega. Tudi pi nacionalizem 
sodobnega časa, ki se iz istih osnov odraža zlasti v separa- 
tizmu kot zanikanju potrebe po povezovanju in sodelovanju 
na ravneh, ki presegajo lastno državno organizacijo. Prav te 
vrste nacionalizem nam očitajo mnogi zlasti na Zahodu, 
v. nerazumevanju naše jasno izražene volje po narodni identi- fikaciji. Ta naša volja je odraz in hkrati naše razumevanje 
sodobnega družbenega razvoja. Po eni strani se kaže v uve- 
ljavljanju individualnega v nasprotju z na poenoteno osnovo 
skrčenih agregatov, kot so npr. svetovni delavski razred, raz- 
lične internacionale, poenotene nacionalne države ipd., po 
drugi strani pa v nastajanju novih oblik družbenega povezova- 
nja. Splošni tehnološki in idejni napredek nam omogoča, da 
različnost lahko neposredno povezujemo v širše družbene in 
tehnološke sisteme, brez poprejšnjega redukcionizma, skrče- 

nja na poenoteni vzorec, ria katerem je temeljila tudi klasična 
nacionalna država. Ta naša, na plebiscitu tako jasno izražena 
volja po narodni samobitnosti in državnosti zato ni 
v nasprotju s sedanjimi zgodovinskimi tokovi. Prav 
nasprotno! Gre za usmerjanje v tisti razvoj, ki ga označujemo 
s t. i. novo zgodovinsko paradigmo. Ni treba posebej poudar- 
jati, da zaradi tega naše dejanje ni uperjeno zoper legitimne 
interese kogarkoli — saj bi s tem zanikalo samega sebe. Prav 
tako bi prihajalo v nasprotje s samim seboj, če bi se hotelo 
pred svetom legitimirati kot pot v samozadnostnost in bi se 
zoperstavljalo tokovom novega evropskega povezovanja. 

Zato pred tem našim dejanjem ni nikakega razloga za oči- 
tek, češ da v zaslepljenosti z lastnim egoizmom zanikamo 
pravice in koristi drugih, zlasti jugoslovanskih narodov, ali da 
s takim navidezno ozko pojmovanim nacionalizmom oviramo 
pot razvoju, ki se začrtava na evropskem obzorju kot zdru- 
žena Evropa. 

Priznavamo pa, da s svojim dejanjem prispevamo k rušenju 
tistega statusa quo sedanje Evrope, za katerega so tako 
močno zainteresirane prav tiste sile, ki so zrasle in se v stvar- 
nosti uveljavile kot države, utemeljene na ideologiji naci- 
onalne države preteklosti kolikor svoj obstoj temelje ne zani- 
kanju narodnih manjšin ali celo na asimilaciji narodov, iz 
katerih so, ali z zgodovinsko zamudo še danes poskušajo 
skovati nove umetne nacije pod dominacijo vodilne, za katere 
se samo proglašajo. Ta izziv nam je bil vsiljen. Nismo ga 
hoteli, ga pa sprejemamo, ker smo prepričani, da smo mu 
s svojim življenjskim zagonom in z mobilizacijo naših narod- 
nih sil lahko, čeprav ne zlahka, tudi kos. Zgodovinski razvoj je 
na naši strani. 

In končno: volja, izražena na plebiscitu, ni samo dejanje 
našega hotenja. Je tudi dejanje našega poguma. Tudi mi 
lahko danes ponovimo isto misel, kot je zapisana kot izho- 
dišče v ameriški deklaraciji o neodvisnosti iz leta 1776, da 
namreč v toku zgodovinskih dogodkov za »neko ljudstvo 
postane nujno, da pretrga politične vezi, ki so ga povezovale 
z drugimi,jn da med silami na zemlji zavzame izdvojen in 
enak položaj, kot mu gre po naravnih in božjih postavah; 
dolžno spoštovanje do nazorov človeštva pa terja, da navede 
tudi razloge, ki so ga prisilili v izločitev«. S pripravami na 
plebiscit in z odločitvijo smo to jasno in nedvoumno povedali. 

GOVOR ' " 
predsednika Predsedstva Republike Slovenije Milana Kučana 

Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke in poslanci! 
Izid plebiscitarnega ugotavljanja volje Slovencev, državlja- 

nov naše Republike in vseh njenih stalnih prebivalcev glede 
prihodnosti Slovenije je poznan in uradno sporočen. Tretjič je 
bilo nam Slovencem v novejši zgodovini dano, da odločamo 
o tem vprašanju; prvič tudi večini sedaj živečih rodov. Odloči- 
tev, ki nam jo je naložil splet zgodovinskih okoliščin, smo 
sprejeli razsodno in pogumno, s častjo in dostojanstvom. Izid 
glasovanja nam more utrditi samozavest in utemeljiti upanie 
tudi za naprej. 

V našo odločitev so vtkana mnoga častna dejanja, vsa 
pretekla upanja, iskanja in sanje Slovencev. Legitimnost tej 
naši odločitvi dajejo med drugim program Zedinjene Slove- 
nije, Majniška deklaracija in slovensko narodnoosvobodilno 
gibanje. To je čas, ko je bila slovenska partizanska vojska 
z ustavnovami slovenske oblasti del velike svetovne in evrop- 
ske zmage nad nacizmom, tega velikega demokratičnega 
dejanja človeštva iz katerega je zrasla današnja Evropa. Osvo- 
bodili smo se sami in s tem dokazali, da znamo zrelo odločati 
o svojem obstoju. To ceni in priznava ves demokratični svet. 
Neposredna zastopstva zavezniških vojska pri vodstvu samo- 
stojnega osvobodilnega gibanja slovenskega naroda so bila 
za to prvi, a dovolj zgovoren in prepričljiv dokaz. 

Odločitev za samostojno in neodvisno državo Slovenijo 
smo sprejeli demokratično. S svojo prepričljivostjo zavezuje 
sedanjo in vse prihodnje slovenske oblasti. Začenja se novo 
obdobje v zgodovini našega naroda. Odločitev je jasna in 
zavezujoča. More in mora biti temelj za ustvarjanje polne 
narodne in državne suverenosti Slovenije. (Je tista, temeljna, 

na pravico do narodove samoodločbe naslonjena državo- 
tvorna in politična odločitev, na kateri slovenski narod gradi 
svoj dom svobode in neodvisnosti, enakega tistim, kakršne so 
si zgradili ali si jih še bodo veliki in mali narodi sodobne 
Evrope, da bi lahko v njej živeli skupaj ustvarjalno, demokra- 
tično, enakopravno in enako odgovorno). 

Odločitev je častna in zgodovinska. Njeno pravo vrednost in 
pomen bo v celoti pokazala prihodnost. Ta bo preizkusila, 
dokazala in utemeljila nedeljsko odločitev. Objektivno sodbo 
o pomenu tega dejanja bodo nedvomno mogli dati šele pri- 
hodnji rodovi. Mi smo mogli in smo z osvobojeno mislijo in 
odprtim srcem, pogumno in brez omahovanja v tem kriznem 
in dramatično protislovnem času vzeli to odločitev na svoja 
ramena. Ta nas zdaj zavezuje, da ravnamo zrelo, odgovorno, 
pogumno in razumno. Zdaj ni čas, da bi se prepuščali opoju 
zmagoslavja in narodni vznesenosti. Je čas spoznanja naro- 
dove zrelosti in samozavesti. Ta nam omogoča, da določimo 
naše dolgoročne interese in odločimo o tem, kako jih bomo 
uresničevali. Odgovorno do svojega življenja in svoje prihod- 
nosti, do drugih narodov Jugoslavije in do demokratične 
skupnosti narodov in držav Evrope in sveta. Vse to naj zago- 
tavlja trdno osnovo za nadaljevanje smiselnega in ustvarjal- 
nega razvoja slovenske kulturne in civilizacijske samobitno- 
sti, ki smo ji zavezanci tako s svojo zgodovino in svojo 
kulturno in naravno dediščino, kot s pluralnostjo nove 
Evrope. 

Dovolite mi, spoštovane poslanke in poslanci, da v imenu 
Predsedstva Republike Slovenije predlagam nekaj temeljnih 
usmeritev za uresničevanje na plebiscitu sprejete odločitve. 
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Predlog je naslonjen na Izjavo o dobrih namenih, ki je z demo- 
kratičnostjo in jasnostjo svojih sporočil naletela na zelo ugo- 
den odmev pri naših ljudeh, drugod po Jugoslaviji in pred- 
vsem tudi v mednarodni javnosti. Če boste ponujene usmeri- 
tve podprli, predlagam, da naročite Izvršnemu svetu, naj čim- 
prej pripravi in predloži Skupščini njihovo podrobnejšo raz- 
členitev. Pri predlogu se Predsedstvo opira tudi na politično 
soglasje slovenskih političnih strank parlamentarnega loka, ki 
je bilo pomemben pogoj za uspeh plebiscita. 

Predsedstvo predlaga, da usmerimo pozornost predvsem 
v naslednje smeri in dejanja: 

1. Priprava in spomladi tudi sprejem ustave Republike 
Slovenije kot samostojne države, na izhodiščih, ki jih je na 
predlog Predsedstva že sprejel ta visoki dom. 

Ta so v temeljnih rešitvah že zajeta v njenem osnutku, ki je 
tačas v javni razpravi. Na tem temelju nam bo mogoče pripra- 
viti in sprejeti tudi vse druge pravne akte in opraviti dejanja, ki 
so potrebna za oblikovanje celovitega pravnopolitičnega in 
ekonomskega sistema. 

Sočasno mora potekati dejavnost, da Republika Slovenija 
prevzame vse suverene pravice, katerih izvrševanje je prene- 
sla na organe SFRJ. 

Nedvomno zasluži dogovor o tem temeljnem zakonu druž- 
benopravne ureditve v trenutku, ko dobivamo svojo naci- 
onalno suverenost in državno samostojnost, prvenstveno 
mesto. Ustava more biti le akt, ki je po meri vseh Slovencev in 
državljanov republike. Ne ene same stranke ali skupine 
strank. Prav zato mora biti demokratičen tudi po nastajanju in 
sprejemanju in ne le po svoji vsebini. Velja pripraviti ustavo, ki 
bo na ravni pravne zavesti in standardov sodobne Evrope. 
Mislim predvsem na uveljavitev vrednot in institucij evropske 
demokracije ter tiste pravne tradicije, ki se izraža predvsem 
v načelih o spoštovanju človekovih pravic, o parlamentarni 
pluralistični demokraciji, o vladavini prava, o delitvi oblasti, 
socialni državi in socialni pravičnosti, pluralizmu lastnin, svo- 
bodi podjetništva in odgovornosti do okolja. Takšna ustava 
bo dala tiste potrebne in trdne pravnopolitične osnove za 
celovito ustvarjalno, demokratično, državno in družbeno pre- 
obrazbo, ki bo omogočala, da bo Slovenija postala svobodna 
in demokratična suverena država, pa tudi družba pravičnosti 
in blaginje. Na temelju takšne ustave bo nujno ustvariti celovit 
pravni red, ki bo v vsakem posamičnem aktu ne le slovenski, 
ampak tudi evropski, skladen s pravom in standardi, ki se 
razvijajo v Evropski skupnosti. Brez takšne pravne ureditve, ki 
bo veljala za vse ljudi, brez razlik glede na narodnost, vero, 
politično prepričanje in spol in brez tej ureditvi ustreznega 
obnašanja, ne moremo upati, da nam bodo odprta vrata 
v evropske institucije. 

Ustavi moramo nameniti prednost, mora imeti nadstrankar- 
ski pristop in medstrankarsko soglasje. 

O zadevah, ki so ključnega nacionalnega pomena, ni 
mogoče odločati zgolj z navadno večino ali z mehaničnim 
preglasovanjem, ampak samo na podlagi vsesplošnega 
soglasja vseh političnih sil. ki so zastopane v parlamentu. 
Tudi zato, da bodo zavezane za uresničevanje odločitev. 
Pogoj za tako soglasje je zrel in odgovoren demokratični 
parlament in tudi zunajparlamentarni dialog. Zahteva po 
soglasju nalaga izvršni oblasti, da predloge odločitev teme- 
ljito pripravi, argumentira in predstavi njihove posledice. 

Slovenska država bo torej temeljila na visokem spoštovanju 
človekovih pravic in svoboščin. Uveljavljanje političnih pravic 
je zahteva politične kulture. Politična demokracija brez upo- 
števanja človekovih pravic in še posebej uveljavljanja soci- 
alno-ekonomskih pravic, nima prave vsebine. Te omogočajo 
človeku udeležbo na družbeni blaginji v skladu z njegovim 
delom in ustvarjalnostjo ob zagotovljeni socialni varnosti, ki 
temelji na vzajemnosti in solidarnosti. Zagotovljeni morata 
biti tudi pravica do zdravega življenjskega okolja in pravica do 
miru. Tudi pravica do sodelovanja pri upravljanju podjetij 
mora biti ustavno zagotovljena. Posameznik naj ima pravico, 
da se potem, ko so bila izčrpana vsa domača pravna sredstva, 
obrne v skladu z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah 
na Evropsko komisijo za človekove pravice. Tudi zato želi 
postati Slovenija članica Sveta Evrope. 

Spoštovanje človekovih pravic, pa tudi lastna demokratična 
drža ter interes in odgovornost za položaj slovenskih manjšin, 
nas določno zavezuje tako v razmerjih do italijanske in mad- 
žarske narodnosti kot tudi v razmerjih do pripadnikov vseh 

drugih narodov in narodnosti, ki živijo v Sloveniji. Ustava in 
kasnejša zakonodaja jim bosta zagotovila vse državljanske in 
nacionalne pravice, tiste, ki so dosežek našega dosedanjega 
demokratičnega razvoja in tiste, ki so zagotovljene z meddr- 
žavnimi pogodbami in drugimi mednarodnimi akti. Demokra- 
tičnost oblasti in družbe se razkriva med drugim posebej tudi 
v pravnem in dejanskem položaju manjšin, nacionalnih in 
drugih. Izjava o dobrih namenih poleg tega nedvomno zago- 
tavlja vsem pripadnikom drugih narodov in narodnosti Jugo- 
slavije s stalnim bivališčem v Sloveniji, da lahko pridobijo 
državljanstvo Slovenije, če to želijo. Možne omejitve in 
dodatni pogoji, pridejo spričo dane izjave in spoštovanja 
veljavne pravne ureditve v poštev samo za tiste, ki dosedaj 
niso imeli stalnega bivališča v Sloveniji. Njihov položaj bo 
urejen in zavarovan, kot je v demokratičnih državah zavaro- 
van položaj in priznane pravice tujih ali dvojnih državljanov. 

Posebej želim poudariti, da morajo postati sestavina novo- 
nastajajoče samostojne in neodvisne slovenske države vse 
tiste demokratične vrednote, zlasti samostojnost in neodvis- 
nost sodišč, depolitizacija državne uprave in še posebej nje- 
nih represivnih mehanizmov, ki so vsebina pravne države. 
Taka država služi človeku. Zato je podrejena civilni družbi in 
ni gospodar nad njo. 

Socialna država in vsebina socialne blaginje nasploh 
morajo biti ena od bistvenih osnov družbenega soglasja. 
Izražati ga mora že vsebina in način sprejemanja lastnin- 
skega, stanovanjskega, pokojninskega in drugih zakonov 
s tega področja. Celovito bo to vsebino moral uresničiti ves 
splet zakonov za uveljavitev gospodarskih, socialnih in kultur- 
nih pravic, da bo tako Slovenija v resnici postala država 
s podjetniško, tržno in ustvarjalno kulturno in duhovno svo- 
bodo kot temeljem svojega gospodarskega razvoja in blaginje 
pa tudi socialne pravičnosti. Država, ki bo znala zagotoviti na 
ravni evropskih standardov ekološko uravnovešeno rabo 
naravnih virov Slovenije, prilagajanje bodočih posegov v oko- 
lje občutljivim ekološkim sistemom Slovenije in zmanjševanje 
visoke stopnje degradacije okolja. Kajti preživetje nam dolgo- 
ročno zagotavlja le ohranjanje bioloških pogojev življenja in 
usklajeno delovanje vseh naših ekoloških sistemov. 

2. Oblikovanje lastnega gospodarskega sistema. 
Ta nam bo, skupaj z ustreznim naborom ekonomsko politič- 

nih instrumentov, omogočil samosvoj ekonomski razvoj, kre- 
pitev gospodarskih temeljev suverenosti in lastno socialno 
politiko, hkrati pa nas bo naredil prožnejše in bolj sposobne 
za vsa potrebna prilagajanja. S tem bomo prevzeli odgovor- 
nost za lastno gospodarsko usodo v svoje roke, kolikor je to 
seveda mogoče v majhnem in odprtem gospodarstvu, za 
katerega velja, da njegova usoda ni v vsakem trenutku 
odvisna samo od njegovih lastnih odločitev. 

Gospodarski sistem naj temelji na načelih primerljivosti in 
prilagodljivosti sistema evropskih držav, prožnosti delovanja 
in postopnosti uvajanja. Zaokrožen naj bo z lastnim zaščitnim 
ter denarnim in kreditnim sistemom, ki bodo varovali gospo- 
darstvo pred intervencionističnimi ukrepi drugih držav in mu 
hkrati stali ob strani pri vseh potrebnih makroekonomskih in 
strukturnih prilagajanjih. Odgovoriti mora na zahtevo po spre- 
membi lastniške strukture in oblikovati mehanizme za razre- 
ševanje konfliktov, do katerih bo prišlo zaradi spreminjanja 
lastniške strukture in zahtev po socialni varnosti ljudi. 

Proces lastninjenja mora upoštevati tudi načelo socialne 
pravičnosti, zlasti glede tistega, in to večinskega dela prebi- 
valstva, ki živi samo od svojega dela in je ustvaril največji del 
narodnega bogastva, opredmetenega v družbeni lastnini. 
Načelo pravičnosti zahteva, da nihče ne sme biti prikrajšan za 
možnost vključevanja v oblikovanje trdnega jedra novih last- 
nikov, da bo lahko vplival na učinkovitost podjetniških odloči- 
tev. Razvita in socialno pravična družba, v kateri se uveljavlja 
posameznik kot svobodno politično bitje, mu mora omogo- 
čati soodločanje o ustvarjanju in delitvi družbenega proiz- 
voda. 

Proces gospodarskega osamosvajanja Slovenije pomeni 
tudi prevzemanje odgovornosti za nezaposlenost, trgovinske 
tokove in tokove plačevanja, za inflacijo, povzročeno z last- 
nimi odločitvami, ter za vse napetosti v družbi, ki jo bodo 
izzvale odločitve o delitvenih procesih. To je sestavina gospo- 
darske suverenosti, ki se kaže tudi v pobiranju davkov, zadol- 
ževanju države in odločitvah o lastnem denarju. Odražala se 
bo v njunih spremembah v strukturi ponudbe in povpraševa- 
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nja slovenskega gospodarstva. V delitvi družbenega proiz- 
voda bo treba ustvariti prostor za financiranje samostojni 
državi lastnega državnega in upravljalskega aparata, ki bo 
zmožen v relativno kratkem času zagotoviti vsaj sedanjo živ- 
ljenjsko raven, oblikovati ves potreben intervencionističen in 
protekcionističen instrumentarij in hkrati skrbeti za nezmanj- 
šano ali celo povečano vpetost slovenskega gospodarstva 
v mednarodne tokove trgovine in kapitala. 

3. Urejanje odnosov z drugimi republikami Jugoslavije. 
Plebiscit in Izjava o dobrih namenih sta zavezujoča za 

slovensko oblast tudi glede tega vprašanja, ki je za naše 
prihodnje življenje na tem prostoru in za vstopanje v medna- 
rodno skupnost glede na njen strah pred morebitnim nasilnim 
in stihijnim razpadanjem Jugoslavije ključnega pomena. 

Izhodišče nam je naša opredelitev, da postanemo v vseh 
bistvenih določnicah našega gospodarskega, političnega in 
duhovnega življenja del svobodnega sveta in eden od naro- 
^?v bodo ustvarile Evropo prihodnosti. Na tem izhodišču smo v sodelovanju z Republiko Hrvaško že pred 
časom pripravili model možne konfederativne preureditve 
Jugoslavije. S tem smo povedali, da Jugoslavija takšna kot je, 
za nas nima prihodnosti. Smo pa zainteresirani in pripravljeni 
na pogovore z vsemi jugoslovanskimi republikami, ki imajo 
interes in možnosti za ustanovitev nove zveze ali skupnosti 
suverenih držav, ki bi temeljila predvsem na ekonomskih 
interesih. Le na teh temeljih je po naši sodbi možno iskati nov 
sporazum jugoslovanskih narodov in držav. 

Osamosvojena Slovenija je nedvomno zainteresirana za 
ohranitev dobrih odnosov in za dobro sodelovanje z drugimi 
narodi Jugoslavije. Samostojen položaj nam omogoča, da 
tudi uradno ponudimo oblastem v drugih republikah, ki so se 
konstituirale in legitimirale z demokratičnimi parlamentarnimi 
volitvami, predlog za preureditev medsebojnih odnosov 
v konfederativnp skupnost. Glede tega bo, kar zadeva Slove- 
nijo, odločal naš interes in realizem v razumevanju dejstva, da 
se sodobni svet civilizacijsko, gospodarsko in tehnološko vse 
bolj povezuje, da pa se hkrati nacionalno ter kulturno vse boli 
individualizira. 

S pripravo predloga konfederalne pogodbe moramo dolo- 
čiti svoje interese in izhodiščne pogajalske pozicije. Hkrati 
^pripraviti tudi naš predlog sporazuma o pravnem nasled- 
stvu SFRJ, o prevzemu njenih pravic in obveznosti. Pri tem ne 
more iti za urejanje razmerij, kakršna nastajajo z odcepitvijo 
ampak z razdružitvijo narodov oz. republik, ki po svoji volji 
ustvarili skupno zvezno državo in ki so zdaj znova v položaiu 
da odločajo o njeni usodi. 

V vseh republikah so zdaj opravljene volitve. So demokrati- 
čen izraz volje njihovih državljanov. To voljo spoštujemo 
Izvoljena vodstva so kvalificirana tudi za razpravljanje o naših 
ponudbah. Te ponudbe velja čimprej, po možnosti skupaj 
s Hrvaško, pripraviti v ustrezni obliki in jih poslati skupščinam 
drugim republikam. Potem nam ostane naloga, da se pripra- 
vimo za enakopraven dialog v tem sporazumevanju. Velja še 
enkrat jasno in vsemu svetu ponoviti, da smo se pripravljeni 
pogovarjati z vsemi demokratično izvoljenimi in legitimnimi 
predstavniki drugih narodov oz. republik. In da te pogovore 
predlagamo. Toda prav tako velja ponoviti že sprejeti sklep te 
Skupščine, da mora biti o vseh pogovorih obveščena in da ji 
morajo biti vsi dogovori ali sporazumi predloženi v razpravo 
in odobritev. 

Politika podiranja mostov, ki so nas povezovali v Jugosla- 
viji, ni in ne more biti v našem interesu. Ne samo zato ker 
želimo biti odprrti v svet, ampak tudi zato, ker bi nas sebična 
in ozkosrčna politika osamitve peljala v osamitev tudi 
v odnosu do drugih držav, v domačem okviru pa v gospodar- 
ski, kulturni in sicerjšnji provincializem. Naš cilj ne more biti 
utrjevanje meje na Kolpi in Sotli ter naprej proti jugovzhodu 
f^aue države, ampak preseganje meja kot ločnic tudi proti 
Italiji^ Avstriji in Madžarski. Seveda s posem jasnim stališčem, 
da ob spoštovaju zunanjih meja tudi notranjih, v Jugoslaviji ni 
mogce spremeniti po nasilni poti. 
4 Prevzemanje pristojnost, katerih uresničevanje je bilo 
preneseno na zvezne organe. 

To je pogoj za demokratično razrešitev jugoslovanske krize 
in preseganje dvovladja, v katerem se prepletajo, pa tudi vse 
bolj med seboj blokirajo ustavnopravne, zakonodajne, gospo- 
darske in politične pristojnosti republik in zvezne države. 

To vse bolj kaotično stanje ne ustreza ne nam ne drugim 

v Jugoslaviji, vse bolj pa ogroža tudi mir in varnost v Evropi. 
Naše izhodišče je, da je Slovenija suverena republika, ki je 
nosilkec vseh dogovorov iri odločitev o svojem položaju, torej 
tudi o vseh svojih povezavah bodisi z drugimi narodi v Jugo- 
slavijii bodisi z mednarodno skupnostjo ali njenimi posamez- 
nimi Članicami. Glede teh vprašanj Slovenije ne more sprejeti 
organov federacije za pogovornega partnerja, ne njihove arbi- 
traže v medrepubliških pogovorih. Glede tega so edino vodilo 
organom Slovenije na plebiscitu izražena volja slovenskega 
naroda ter pravni akti in dejanja slovenske skupščine ki so 
skladna s to voljo. 

Vloga zveznih organov je nedvomno tudi v tem obdobju do 
končne odločitve o prihodnosti jugoslovanskih narodov ali pri 
preprečevanju stihijnega razvoja pomembna. Vendar so ti 
organi lahko predvsem organizatorji in posredovalci v nepo- 
srednih pogajanjih republik, nikakor pa ne njim nadrejeni 
organi s svojimi posebnimi nadnacionalnimi interesi, ki bi 
lahko razsojali ali celo sprejemali samostojne odločitve razen 
tistih, za katere bi jih posebej v tem procesu pooblastile 
republike. 

To velja tudi za vlogo zveznih organov pri pripravljanju 
sporazuma o razdružitvi. Navsezadnje je to potrebno tudi 
zaradi gospodarskih, teritorialnih in drugih interesov Slove- 
nije in drugih republik kakor tudi zato, da bi preprečili nasilje 
stihijnega razpada. Prav to pričakuje in zahteva od nas demo- 
kratični svet, ki sicer kaže vse več razumevanja za nas, za 
našo demokratično držo in naravno željo, da zavrnemo vsako 
skrbništvo in vsako omejevanje naše politične in gospodarske 
suverenosti. Na to nismo in ne bomo pristajali. 

Pri omogočanju in zagotavljanju tekočega poslovanja fede- 
racije v času do dogovora republik, ima po naravi stvari 
osrednje mesto Zvezni izvršni svet in je razumnljiv naš interes, 
da vztraja, ne pa da se še naprej odmika od izhodišč reforme 
Pri usodi zborov Skupščine in Predsedstva SFRJ ter našega 
odnosa do njih pa velja upoštevati dejstvo, da je Republika 
Srbije s sprejemom svoje ustave odpravila obe pokrajini kot 
konstitutivna dela federacije in jih omejila na teritorialno 
avtonomijo. Zato predstavniki iz obeh pokrajin v Skupščini in 
v Predsedstvu nimajo več samostojnega ustavnega položaja. 
Tako je republika Srbija povsem neupravičeno predstavljena 
v zveznih organih s trojnimi glasovi, kar postavlja druge 
republike v neenakopraven položaj in otežuje sporazume- 
vanju. 

Predvsem v Predsedstvu in Zveznem izvršnem svetu, po 
presoji pa tudi v drugih zveznih organih morajo ostati v tem 
prehodnem obdobju še naprej ostati slovenski predstavniki. 
Oni delijo našo zavzetost, skrb in odgovornost za osamosvoji- 
tev Slovenije in mirno ter razumno ureditev odnosov z dru- 
gimi narodi Jugoslavije. Zdaj je potrebno njihovo angažiranje 
za naše zamisli in interese, za iskanje in utiranje neposrednih 
pogovorov in za pravočasno informiranje. 

Subjekt pogajanj in sporazumov o prihodnji ureditvi odno- 
sov v Jugoslaviji so, naj ponovim, samo republike. Zato tudi 
vnaprej zavračamo konstrukcijo, ki sicer načelno priznava 
pravico naroda do samoodločbe, uresničevanje te pravice pa 
veže na zvezno ust&vo in na pogoje postavljene z nekim 
novim pravnim aktom, ki naj bi ga sprejela zvezna skupščina. 
Taka konstrukcija, ki je prišla do izraza v sklepih nedavnega 
zasedanja zveznega zbora v bistvu pomeni, da bi narodi 
pravico do samoodločbe lahko uresničevali samo na podlagi 
soglasja vseh drugih narodov, oziroma republik in s privoli- 
tvijo zveznih organov. To bi pomenilo popolno zanikanje in 
onemogočanje te pravice. Pristati na to bi pomenilo, da smo 
zaman prehodili vso to več let dolgo in težko pot v slovensko 
državnost. Verjamem, da ni med nami nikogar, ki bi jo bil 
pripravljen prehoditi še enkrat. 

Predlagamo, da Skupščina SFRJ ugotovi, da je mogoč 
gospodarsko, politično, ustavno in državno krizo v Jugosdla- 
viji razrešiti samo z novim dogovorom narodov oz. njihovih 
republik na osnovi njihove pravice do samoodločbe in 
popolne poprejšnje samostojnosti, česar niti obstoječa ustava 
niti njene eventualne spremembe ne omogočajo. Sicer pa 
mora Skupščina SFRJ svoje angažiranje omejiti le na tisto 
dejavnost, ki je potrebna za minimalno funkcioniranje države 
v obdobju do dogovora republik o usodi Jugoslavije oz do 
njene razdružitve. 

Za nas prekinjanje starih odnosov in navezav, ki so omeje- 
vale samostojnost in suverenost Slovenije pomeni hkrati tudi 
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poskus vzpostavljanja in iskanja novih povezav z vsemi, ki to 
želijo na temelju realnih in ne ideoloških interesov. Šestme- 
sečni rok, ki ga je postavil zakon o plebiscitu potemtakem ni 
le odhajanje, marveč tudi poskus prehajanja v novo skupnost. 
Naša volja in pripravljenost, da preizkusimo možnost teh 
novih povezav, ni nikakršna taktika in pridobivanje časa za že 
vnaprej odločeno odcepitev, temveč izraz naših realnih inte- 
resov in strateške opredelitve nove slovenske države, v real- 
nem svetu, takšnem, kot je dostikrat tudi mimo naše volje. Tak 
pristop bo določal tudi vrstni red prihodnjih skupščinskih in 
vladnih odločitev. 

S svojimi odločitvami ne želimo vplivati na poslabšanje 
gospodarskih razmer v drugih republikah, ker tudi mi pričaku- 
jemo, da odločitve drugih ne bodo povzročale gospodarske 
škode naši republiki. 

Ob spoštovanju legitimnosti interesov vseh republik ter 
želje, posamične in skupne, po gospodarskem napredku in 
blaginji prebivalstva ter ob sodelovanju zveznih Organov 
v procesu osamosvajanja republik, kaže vsem predlagati 
sodelovanje pri izmenjavi informacij o namenih, ciljih, priori- 
tetah ter z njimi načrtovanih ukrepih in pri nevtralizaciji odpr- 
tih gospodarskih žarišč. 

5. Vzpostavitev mednarodnih stikov in aktivnost za prizna- 
nje samostojne in neodvisne Slovenije kot države in samo- 
stojnega subjekta mednarodnega prava. 

Prepričljiv izid plebiscita, njegova demokratična izvedba, 
naše notranje demokratično življenje, naša pripravljenost da 
ponudimo drugim narodom Jugoslavije možnost sožitja 
v konfederaciji, ali gospodarski skupnosti, ki bi bila sprejem- 
ljiva tudi za druge, naša pripravljenost da spoštujemo načela 
mednarodnega prava, pogodbe, ki jih je sklenila SFRJ in še 
posebej dvostranske mednarodne pogodbe, vse so to dejstva, 
ki jih druge države poznajo in priznavajo. Dejstvo je, da 
mednarodna demokratična javnost in odločujoči dejavniki 
evropske in svetovne politike niso naklonjeni spremembam 
meja v Evropi, ne stihijnemu osamosvajanju narodov vzhodne 
Evrope, posebej v Sovjetski zvezi in zato niso naklonjeni 
tistim spremembam, ki bi pomenile nasilen konec Jugoslavije. 
Dajejo pa povsem jasno podporo demokratičnim procesom 
pri nas in s tem tudi novim odnosom med jugoslovanskimi 
republikami, ki bodo rezultat teh procesov. To nam nalaga 
posebno odgovornost tudi pri dejavnostih, ki naj vodijo do 
našega mednarodnega priznanja. Edino vodilo pri tem nam 
mora biti trajni interes in končni cilj slovenskega naroda in 
vseh državljanov naše republike, da Slovenija čimprej pridobi 
polno mednarodno priznano suverenost. Prav verodostoj- 
nost, demokratičnost, avtoritativnost plebiscitarne opredeli- 
tve nam more biti pri teh naporih v veliko oporo, saj daje tem 
dejanjem legitimnost in kredibilnost tudi v mednarodnih raz- 
merjih. Upravičeno zdaj pričakujemo, da bo plebiscit spošto- 
vala tudi mednarodna javnost. 

Plebiscit je s svojim dostojanstvom pokazal, da slovensko 
osamosvajanje ni dejanje separatizma, egoističnega ravnanja 
enega dela Jugoslavije, enega naroda zoper druge in v nji- 
hovo škodo. Pokazal je le voljo Slovencev, da konstituirajo 
samostojno in neodvisno državo, ki ni podrejena nikomur. In 
tudi nikogar ne ogroža, ne njegovih pravic, ne njegove varno- 
sti. Izpričuje pa ta država že sedaj privrženost evropskim in 
svetovnim listinam in dogovorom o človekovih in narodovih 
pravicah. To je tudi naša najprepričljivejša legitimacija za 
vstop v mednarodno skupnost. Kaže pa danes ponoviti našo 
privrženost sklepom in sporočilom KEVS, posebej tistim, ki se 
nanašajo na nedotakljivost državnih meja ter svobodni pretok 
blaga, idej in ljudi, pa tudi programski izjavi zadnjega pari- 
škega zasedanja. 

Nedvomno bi bilo priznanje Slovenije kot države bistveno 
olajšano, če bi se uspeli v Jugoslaviji dogovoriti o medseboj- 
nih odnosih in o njenem pravnem nasledstvu. Demokratična 
Slovenija navznotraj, resnično pripravljena za sodelovanje 
z drugimi republikami v Jugoslaviji in s svetom je tisto izho- 
dišče, na katerem utemeljujemo svoja prizadevanja za for- 
malno mednarodno priznanje, posebej pri naših sosedih. 
Potrebno je konkretizirati priprave, da se Slovenija vključi kot 
polnopravna članica v Organizacijo združenih narodov, v Svet 
Evrope in OECD, da se na ustrezen način poveže z Evropsko 
skupnostjo in z EFTO ter vključi v druge mednarodne organi- 
zacije, ne da bi za zdaj zapuščala svoje mesto v institucijah 
med regionalnega sodelovanja. O tem kaže sproti obveščati 

slovensko skupščino in k temu zavezati Predsedstvo in Izvršni 
svet. 

Enaka zaveza naj velja tudi za program intenziviranja aktiv- 
nosti, s katerimi naj se razširijo možnosti za mednarodno 
ekonomsko sodelovanje gospodarskih in drugih subjektov 
v Sloveniji in s tem razširi njen ekonomski prostor v svetu. 
Naša zunanja politika mora biti v službi tega interesa. 

Mednarodno priznanje Slovenije ni samo stvar naše volje. 
Za zdaj je subjekt mednarodnega prava SFRJ in dokler ne 
razrešimo notranjih odnosov v Jugoslaviji, ne moremo formi- 
rati lastne diplomatske službe. Lahko pa in moramo pripraviti 
vse potrebno za njeno vzpostavitev. To funkcijo lahko zdaj 
uspešno opravljajo predstavništva Slovenije, toda morajo biti 
tako vzpostavljena in morajo imeti za to potrebna pooblastila 
pristojnih organov Slovenije, pridobljena v rednem postopku, 
da bodo v posameznih državah lahko opravljali zadeve za 
Republiko Slovenijo in za njene državljane po svetu. 

Pogoj za mednarodno-pravno priznanje Slovenije je, da ima 
Slovenija na svojem ozemlju v njenih sedanjih mejah vso 
ekonomsko in politično oblast, da je sposobna zagotavljati 
svojo nacionalno varnost, da v njej vlada politični pluralizem 
in demokracija, da izpolnjuje in je pripravljena ravnati po vseh 
načelih mednarodnega prava in izpolnjevati vse mednarodne 
pogodbe dosedanje SFR Jugoslavije po načelih pravnega 
nasledstva in da je z vsem svojim delovanjem in razvojem 
dejavnik stabilnosti, miru in mednarodnega povezovanja 
v tem delu Evrope. Naj ponovim, želimo biti vsem dobri in 
odgovorni mejaši. 
6. Zavarovanje in obramba suverenosti Republike Slovenije. 

Na uresničitvi te naloge smo zadnje mesece storili veliko, 
neredko tudi kot naš odziv na pretnje slovenski svobodi in 
suverenosti, tudi na tiste, ki so prihajale iz vodstva JLA. O tem 
sem govoril na zasedanju Skupščine 6. decembra. Se vedno 
verjamem, da se JLA, če ostaja zvesta svoji partizanski ljudski 
in demokratični tradiciji, vendarle ne bo pustila zlorabiti 
v službi interesov ene politike in se ne bo postavila na stran 
nedemokratičnega nasilnega preprečevanja razpleta jugoslo- 
vanske krize. Misel, da je mogoče Jugoslavijo ohraniti z voj- 
sko, je enako nerazumna kot tista, da nekdanje bratske repu- 
blike lahko živijo v sosedskem miru in slogi šele potem, ko 
imajo svoje lastne armade. Izpeljana je iz prepričanja, da je 
mir odvisen od strahu pred sovražnikom. Z navidezno departi- 
zacijo armade je potegnjena šele prva poteza v smeri njene 
depolitizacije. Ni pa še presežena težnja, da armada ostane 
politični dejavnik in politični razsodnik v jugoslovanskem 
političnem življenju, opora unitarističnemu konceptu na ide- 
ološke temelje postavljene Jugoslavije in njene militarizacije. 
Vse dokler je JLA skupna armada vseh jugoslovanskih naro- 
dov je tudi naša pravica in dolžnost, da vplivamo na to, da 
v armadi prevladajo tiste sile, ki so se sposobne prilagoditi 
novim zgodovinskim okoliščinam in priznati realnost proce- 
sov, ki zahtevajo temeljno preureditev Jugoslavije. 

Znotraj tega velja poiskati rešitve tudi za dileme pri postav- 
ljanju ustavnih temeljev našega obrambnega koncpeta ter 
organizacije obrambe na tradicijah NOB in sedanje naše 
teritorialne obrambe. Pri tem velja upoštevati, da je v sedanjih 
ev/opskih in svetovnih razmerah nevarnost vojnih spopadov 
v tem delu sveta bistveno zmanjšana in da bomo svojo varnost 
mogli učinkovito zagotoviti le v okviru nastajajočega sistema 
evropske kolektivne varnosti in obrambe. 

Izdelavi mirovne izbire in projektu o demilitarizaciji Slove- 
nije velja dati enakopravno možnost pri odločanju o temeljih 
nacionalne varnostne politike. Pot nenasilnega reševanja 
meddržavnih in drugih konfliktov ter aktivna mirovna politika 
Slovenije je gotovo pomembna vstopnica v evropski dom 
miru in nenasilja. Svet bo nedvomno znal ceniti našo usmeri- 
tev v razorožitev vsekakor ob ustreznih mednarodnih zagoto- 
vilih nedotakljivosti naših meja. Pri tem pa so izredno 
pomembni naši napori za mirno ureditev medsebojnih razme- 
rij o Jugoslaviji, kajti brez tega se v Evropo ne moremo 
vključiti kot dejavnik miru, stabilnosti in integracije, ki deluje 
skladno s težnjami in interesi te skupnosti. 

Slovenija želi mir in normalen razvoj zase in za vse druge 
narode. Storila bo vse za to, da bodo živeli v miru in blaginji., 
Toda na ogrožanje ozemeljske celovitosti in suverenosti, na 
vsako agresijo tudi s strani sedanje armade, utemeljevano 
z že znanimi ideološkimi formulami o enotnosti, bomo Slo- 
venci znali odgovoriti. Prepričani, da bomo pri tem imeli 
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podporo tudi v mednarodni javnosti in v demokratični javnosti 
drugih jugoslovanskih republik. Vsekakor je nujno, da Skupš- 
čina še pred sprejetjem ustave celoviteje razpravlja o temeljih 
nacionalne varnostne politike, o stanju obrambnih priprav 
naše republike in o perspektivi razorožitve. 

To naj bi bile po mnenju Predsedstva poglavitne smeri 
aktivnosti, ki nam je zdaj naložena in ki so jim izhodišče 6. 
decembra sprejeta gradiva o osamosvajanju Slovenije, pa tudi 
pričakovanje velike večine prebivalcev in državljanov Slove- 
nije, kakor jih je zaznala decembrska raziskava Slovenskega 
javnega mnenja, s katero bo te dni seznanjena tudi javnost. 

Visok rezultat plebiscitne odločitve je potemtakem osnova 
za naso samozavset, s katero se moramo njenega uresničeva- 
nja lotevati. Spemljati pa jo mora pripravljenost prisluhniti 
interesom drugih, smisel za realnost, nepopustljivost pri 
ključnih vprašanjih in sposobonost za prilagajanje in kompro- 
mise, ki so smiselni in utemeljeni. Skratka, pokazati velja pravi 
evropski pogajalski duh, da nam bo olajšan vstop v evropske 
integracije. K 

Politično osnovo za vso to dejavnost predstavlja strankar- 
sko soglasje: sposobnost strank, da v nacionalnem interesu 
v tem občutljivem času uskladijo svoje poglede in dejavnosti 
na temelju sporazuma, ki so ga podpisale pred plebiscitom. 
Potekati mora na temelju dobrih priprav in mora biti usklajena 
po strokovni, politični in izvedbeni strani. V izvedbo nalog, ki 
so pred nami, kaže pritegniti vse ustvarjalne strokovne sile 
tako doma kot pri naših ljudeh na začasnem ali stalnem delu 
in bivanju v tujini. Zdaj ne more biti poglavitna strankarska 
pripadnost ljudi, ampak njihova strokovnost in znanje Če 
nam bo to uspelo, potem so odveč tudi razprave o vladi 
nacionalne enotnosti. Mi vlado imamo. Je rezultat in izraz 
demokratičnih volitev. Ona mora nositi vso odgovornost do 
novih volitev, ki jih bo potrebno razpisati po sprejetju nove 
ustave. Pri opravljanju svojih nalog mora imeti parlamentarno 
podporo ali pa mora biti postavljeno vprašanje njene sposob- 
nosti in odgovornosti v parlamentu, na način in s sredstvi, ki 
jih pozna parlamentarna demokracija. In z vso odgovornostjo 
za ta politični korak. 

Zdaj smo brez dvoma na tisti točki naše prihodnje zgodo- 
vine, ko je vsaka pomembnejša odločitev lahko tudi usodna 
Oasa ni veliko. Razmere, v katerih živimo, in cilji, ki smo jih 
zastavili, zahtevajo spremembe. Toda kakor že je pomembna 
hitrost teh sprememb, je še odločilnejša njihova kakovost 
Zgodovinski spomin in življenjska izkušnja našega naroda 
pove da je pri uresničevanju tako daljnosežnih ciljev 
potrebno računati z vso, tudi surovo realnostjo življenja, da se 
ne bi neupoštevanje zgodovinskih okoliščin in razmerja poli- 
tičnih sil pokazalo kot poglavitni dejavnik njihove preprečitve. 
Ta dejstva lahko spregledajo samo politične sile, ki so priprav- 
ljene pristati na vlogo naključnih sopotnikov v svetovnih pro- 
cesih ustvarjanja prihodnje zgodovine človeštva, s katerimi se 
brez njihovega vpliva in volje poigravajo zgodovinske silnice. 

Teh zdaj ni težko prepoznati, tako v Evropi, kot znotraj Jugo- 
slavije. Zato je ta čas dolžnost demokratičnih političnih sil 
v slovenskem narodu, da se prepoznajo na strani tistih demo- 
kratičnih in naprednih sil človeštva, ki ga za prihodnje utirjaio 
na tirnice nastajajoče civilizacije, preživetja in prihodnosti To 
je pogoj, da ne bomo žrtvovali svojih idealov, ki so zdai ' po 
plebiscitu, dovolj razpoznavni: miru, svobode, blaginje mate- 
rialnega napredka in razvoja, odgovornosti za okolje, socialne 
pravičnosti, odgovornosti in zavarovanja človeškega dosto- 
janstva. 

S plebiscitom smo si naložili odgovornost za obstoj in 
prihodnost slovenstva. Ne moremo in ne želimo je zdaj odlo- 
žiti niti prenesti na koga drugega. Naložiti si jo želimo 
pošteno, zavedajoč se, da bo zgodovina postavljala vpraša- 
nje, kako smo jo izpolnili. Ostaja nam upanje, naslonjeno na 
nase prepričanje in pripravljenost, da tej nalogi nesebično 
žrtvujemo vse svoje znanje, ustvarjalnost in ugled, da nam 
bodo prihodnji rodovi Slovencev in naša zgodovina izrekli 
naklonjeno sodbo. Kajti spremembe, ki so omogočile, da si 
danes sploh moremo postavljati takšna vprašanja, skupaj 
s tistimi, ki nam bodo v mnogih preizkušnjah še naložena, 
bodo omogočile pokop in prepuščanje zgodovini vseh prete- 
klih sporov in delitev Slovencev, povzročenih s spopadi veli- 
kih sil in ideologij tega stoletja na našem prostoru in s tem 
dale tudi nove spodbude za celotno prenovo slovenskega 
narodnega značaja. Tako kot je to po volji E. Kocbeka bilo 

v Temeljnih točkah OF slovenskega naroda, v tem b escečem dejanju svobodoljubne in demokratične misli pri 
Slovencih. Kajti, edina prava nevarnost, ki nam tačas grozi, 
prihaja od nas samih. Zato ne dovolimo nikomur, da bi si 
odločitev ljudstva sebično prilaščal ali jo s svojo nesposob- 
nostjo onemogočal. 

Verjamem, da misel vsakogar od nas ta slovesni večer bega 
po mnogih obzorjih, da se giblje med strogo razumskimi 
premisleki in čustvenimi opredelitvami. A na koncu, o tem ne 
dvomim, se bomo na ključnih stvareh poenotili. Saj nam, 
navsezadnje nič drugega tudi ne ostane. Slovencev nas je, 
kolikor nas je, in smo takšni kot smo. Drugih ni! Zdaj gre za to! 
kako bomo^ odgovarjali zanamcem, ko nas bodo spraševali, 
kaj smo počeli in kje smo bili, ko seje rojevala nova Evropa iri 
je nastajala nova zgodovina človeštva. Verjamem, da si 
vsakdo od nas želi čistega srca in jasnega pogleda, poštenega 
in častnega odgovora: bili smo zraven! 

Čestitam vam s to mislijo, spoštovane poslanke in poslanci 
in se vam zahvaljujem za vse, kar ste naredili, da je celotno 
plebiscitarno dejanje potekalo tako demokratično, preprič- 
ljivo in dostojanstveno. Seveda pa gredo zahvala in čestitke 
tudi vsem Slovenkam in Slovencem, pa tudi vsem drugim 
prebivalcem Slovenije, ki so s svojo visoko udeležbo v nedeljo 
se enkrat pokazali veliko zrelost, odgovornost in zavzetost za 
svojo boljšo prihodnost in za prihodnost nove slovenske 
države. Verjamem, da bo tako tudi v prihodnje. Predsedstvo 
Slovenije in tudi jaz sam smo pri tem pripravljeni prevzeti svoi 
del odgovornosti. 
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Predlog zakona o ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU ZA PRIMER 
BREZPOSELNOSTI - ESA 1018   

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 47. seji 
dne 26. 12. 1990 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ZAPOSLOVANJU IN ZAVARO- 
VANJU ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začas- 
nega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenijeje na podlagi 
69 člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 

Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupčine Republike 
Slovenije določil, da bodo kot njegove predstavnice pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovale: 

- Jožica PUHAR, članica Izvršnega sveta in republiška 
sekretarka za delo, 

- Nataša BELOPAVLOVIČ, namestnica republiške 
sekretarke za delo, 

- Irena BEČAN, pomočnica republiške sekretarke za 
delo. 

Predlog zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, 
Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zakonodajno-pravna 
komisija. Obravnaval ga bo tudi Odbor za delo, zaposlovanje 
in socialno politiko kot matično delovno telo. 

PREDLOG ZAKONA o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
S tem zakonom se urejajo zaposlovanje, zavarovanje za 

primer brezposelnosti, upravljanje sistema ter način izvajanja 
strokovnih nalog na tem področju. 

Zaposlovanje po tem zakonu obsega posredovanje zaposli- 
tev, posredovanje dela, ukrepe za pospeševanje zaposlovanja 
in odpiranje novih ter ohranjevanje produktivnih delovnih 
mest ter vse tiste dejavnosti, ki zagotavljajo pogoje za produk- 
tivno in svobodno izbrano zaposlitev, poklicni in strokovni 
razvoj ter uporabo delovnih sposobnosti posameznikov. 

Z zavarovanjem za primer brezposelnosti se zavarovancem 
zagotavljajo pravice za čas, ko so brez svoje krivde ali proti 
svoji volji brez zaposlitve, in pravice v primeru, ko postane 
njihovo delo nepotrebno. 

Kot dejavnost zaposlovanja se šteje tudi štipendiranje po 
tem zakonu. 

Dejavnosti iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega 
člena so dejavnosti posebnega družbenega pomena in se 
opravljajo kot javna služba. 

2. člen 
Podjetja, zavodi, državni organi, banke in druge finančne 

organizacije, zavarovalne organizacije, zadruge ter druge 
pravne osebe (v nadaljnem besedilu: organizacije), delovni 
ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost in druge osebe 
( v nadaljnem besedilu: delodajalci), družbenopolitična skup- 
nost in delavci, zagotavljajo sredstva za dejavnost zaposlova- 
nja in zagotavljanjepravic iz prejšnjega člena na način, ki ga 
določa zakon. 

3. člen 
Skupščina Republike Slovenije, na predlog Izvršnega sveta 

Skupščine Republike Slovenije, sprejema politiko zaposlova- 
nja in program za njeno izvajanje ter določa potreben obseg 
sredstev. 

4. člen 
Strokovne naloge, ki se nanašajo na zaposlovanje, zavaro- 

vanje za primer brezposelnosti in izvajanje ukrepov aktivne 
politike zaposlovanja, opravlja Republiški zavod za zaposlo- 
vanje (v nadaljnem besedilu: zavod). 

II. POSREDOVANJE ZAPOSLITEV IN POSREDOVANJE 
DELA 

5. člen 
Posredovanje zaposlitve po tem zakonu obsega strokovne 

in organizacijske naloge, opravljene s ciljem, da iskalec zapo- 
slitve sklene delovno razmerje. 

Posredovanje dela po tem zakonu obsega strokovne in 
organizacijske naloge, opravljene s ciljem, da se brezposelna 
ali druga oseba vključi v delo. 

6. člen 
Posredovanje zaposlitve in posredovanje dela izvaja zavod. 
Republiški upravni organ, pristojen za delo, lahko 

s pogodbo o koncesiji pooblasti organizacijo oziroma deloda- 
jalca, ki izpolnjuje kadrovske, organizacijske in druge pogoje, 
da izvaja strokovne naloge posredovanja dela. 

Na podlagi pogodbe iz prejšnjega odstavka lahko pooblaš- 
čena organizacija oziroma delodajalec posreduje tudi zapo- 
slitev določenim kategorijam delavcev. 

Pooblaščena organizacija oziroma delodajalec je dolžna 
republiškemu upravnemu organu, pristojnemu za delo, dajati 
poročilo o svojem delu in sproti javljati vse spremembe glede 
izpolnjevanja kadrovskih, organizacijskih in drugih pogojev, 
ki lahko vplivajo na spremembo ali prenehanje pooblastilnega 
razmerja. 

Republiški upravi organ, pristojen za delo, določi pogoje, ki 
jih mora izpolnjevati pooblaščena organizacija oziroma delo- 
dajalec za izvajanje posredovanja dela ali posredovanja zapo- 
slitve določenim kategorijam delavcev. 

7. člen 
S posredovanjem zaposlitve, posredovanjem dela ter 

z objavljanjem ponudbe za zaposlitev in delo v tujini se lahko 
ukvarja samo zavod in druga z zakonom pooblaščena organi- 
zacija. 

Z objavljanjem ponudb za delo in posredovanjem dela 
v tujini za študente pa se lahko ukvarja tudi študentska orga- 

■ nizacija, če jo za to pooblasti republiški upravni organ, pristo- 
jen za delo. 

8. člen 
Za posredovanje zaposlitve in posredovanje dela zavod ne 

sme zahtevati plačila. 
Za posredovanja dela in posredovanje zaposlitve pooblaš- 

čena organizacija ali delodajalec ne sme zahtevati plačila od 
isklaca dela oziroma zaposlitve. 

9. člen 
Organizacije oziroma delodajalci zaposlujejo delavce 

v sodelovanju z zavodom. 
Organizacije in delodajalci morajo zavodu posredovati: 
- prijavo prostega delovnega mesta in pogoje, ki jih mora 
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izpolnjevati delavec za opravljanje del na tem delovnem 
mestu, najkasneje v osmih po sprejetju sklepa o potrebi po 
sklenitvi delovnega razmerja, 

obvestilo o sklenitvi delovnega razmerja, najkasneje 
v osmih dneh od sklenitve delovnega razmerja, 

obvestilo o potrebi po sklenitvi pogodbe o delu in 
o potrebi po opravljanju kratkotrajnih del, za katere se ne 
sklepa pogodba o delu po zakonu, najkasneje v osmih dneh 
po tem, ko potreba nastane, 

7 obvestilo o ugotovitvi prenehanja potreb po delu zaradi 
nujnih operativnih razlogov v organizaciji oziroma pri deloda- 
jalcu, 
_ - poročilo o opravljenem delu preko polnega delovnega 
časa in poročilo o opravljenem občasnem in začasnem delu 
(delo po pogodbi) do 15. januarja za preteklo leto. 

10. člen 
Organizacije in delodajalci morajo do 15. januarja za tekoče 

leto posredovati zavodu predvidene letne potrebe po kadrih 
podatke o številu in strukturi delavcev, katerih delo ne bo več 
potrebno ter predvideni način njihovega razreševanja; tekoče 
potrebe in podatke pa posredujejo s spremembami letnih 
napovedi. 

Organizacije in delodajalci morajo do 15. januarja posredo- 
vati zavodu podatke za skupen razpis kadrovskih štipendij za 
naslednje solsko leto. 

11. člen 
Ko zavod prejme prijavo prostega delovnega mesta, mora 

javno objaviti prosto delovno mesto ter izvesti vse potrebne 
postopke v zvezi s posredovanjem zaposlitve. 

12. člen 
Zavod lahko na podlagi prijave prostega delovnega mesta 

brez predhodne javne objave, napoti osebo, ki išče zaposlitev 
dalj kot dve leti, v organizacijo oziroma k delodajalcu 

V primeru iz prejšnjega odstavka se lahko sklene delovno 
razmerje za določen čas. 

13. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za delo, predpiše način 

sporočanja podatkov iz 9; in 10. ter postopek iz 11. člena teqa 
zakona. 3 

III. ZAVAROVANJE ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI 

Obvezno zavarovanje 

14. člen 
Za primer brezposelnosti se obvezno zavarujejo delavci 

v delovnem razmerju. 

Prostovoljno zavarovanje 

15. člen 
Za primer brezposelnosti se lahko zavarujejo: 
- delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost kot 

redni poklic, 
- ustanovitelji, lastniki ali solastniki podjetij, ki niso zavaro- 

vani na drugi podlagi, 
- naši državljani v delovnem razmerju z delodajalcem v tuji 

državi, ki po vrnitvi v domovino ne morejo uveljavljati pravic 
za primer brezposelnosti, na drugi podlagi, 

- zakonci naših državljanov, zaposlenih v tuji državi, če so 
bih pred odhodom v tujino v delovnem razmerju. 

Osebe iz prejšnjega odstavka imajo enake pravice kot zava- 
rovanci iz prejšnjega člena tega zakona. 

Republiški upravni organ, pristojen za delo, določi natanč- 
nejše pogoje, ob katerih se lahko zavarujejo osebe iz prveaa 
odstavka tega člena, ter osnovo in višino prispevka za to 
zavarovanje. 

Brezposelne osebe 
16. člen 

Iskalec zaposlitve se šteje za brezposelno osebo če se 
prijavi zavodu in: 

- ni v delovnem razmerju, 
- ni lastnik ali solastnik podjetja, v katerem je bil v zadnjem 

koledarskem letu pred prijavo iskalca zaposlitve, ustvarjen 
dohodek, od katerega se plačujejo davki in prispevki, 

- ne opravlja samostojne dejavnosti kot redni poklic, 
- ni lastnik, zakupnik, najemnik ali drug uporabnik kmetij- 

skih ali gozdnih zemljišč ali drugih nepremičnin, od katerih se 
lahko preživlja na osnovi ustvarjenega dohodka 

Republiški upravni organ, pristojen za delo, določi način in 
merila za ugotavljanje dohodka iz druge in četrte alinee preiš- 
jega odstavka. H ' 

Pravice iz zavarovanja 

17. člen 
Pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti po tem 

zakonu so: 
- denarno nadomestilo, 
- denarna pomoč, 
- priprava za zaposlitev, 
- povračilo prevoznih in selitvenih stroškov, 
- pravice delavcev, katerih delo postane nepotrebno, 
- pravica do zdravstvenega varstva in pravica do pokojnin- 

skega in invalidskega zavarovanja. 
Pravici iz zadnje alinee prejšnjega odstavka se uresničujeta 

po predpisih, ki urejajo ti področji. 

Denarno nadomestilo 

18. člen 
Pravico do denarnega nadomestila za primer brezposelno- 

sti pridobi zavarovanec, ki je bil v delovnem razmerju nepreki- 
njeno najmanj devet mesecev ali dvanajst mesecev s pre- 
sledki v zadnjih osemnajstih mesecih pred prenehanjem 
de ovnega razmerja in se najkasneje v 30 dneh po prenehanju 
delovnega razmerja prijavi zavodu. 

19. člen 
Pravice do denarnega nadomestila ne more uveljaviti zava- 

rovanec, ki mu je prenehalo delovno razmerje: 
_ - na podlagi pisne izjave ali pisnega sporazuma £ pooblaš- 
čenim organom organizacije oziroma delodajalcem, 

- zaradi ugotovitve, da nima zmožnosti za opravljanje del 
delovnega mesta, na katero je bil razporejen, ali če ni doseqal 
pričakovanih rezultatov dela in ni sprejel razporeditve na 
drugo delovno mesto, 

- zaradi neopravičene odsotnosti z dela pet delovnih dni 
zaporedoma, 

- zaradi sklenitve delovnega razmerja v nasprotju z zako- 
n°m>. splošnim akt°m oziroma kolektivno pogodbo, če so 
okoliščine za tako sklenitev na strani delavca, 

- zaradi zamolčanja ali dajanja neresničnih podatkov, ki so 
pomembni za opravljanje del in nalog, zaradi katerih je bilo 
sklenjeno delovno razmerje, 

- zaradi odklonitve razporeditve na drugo delovno mesto 
ali v drugo organizacijo, skladno z določili zakona, 

- ker je v primeru začasnega prenehanja potreb po delu 
de avca zaradi nujnih operativnih razlogov neupravičeno 
odklonil eno od pravic iz 29. člena zakona o delovnih raz- 
merjih, 

-zaradi odklonitve prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije 
ali dela s skrajšanim delovnim časom iz druge ali tretje alineje 
prvega odstavka 33. člena zakona o delovnih razmerjih v pri- 
meru ugotovitve presežka delavcev, 

- zaradi odklonitve napotitve na usposabljanje ali na izo- 
braževanje, 

- zaradi izrečenega disciplinskega ukrepa prenehania 
delovnega razmerja, ' 

- zaradi popolne nezmožnosti za delo, 
- zaradi izrabe pravice do izplačila denarnega nadomestila 

v enkratnem znesku, za obdobje za katerega mu ie bilo 
izplačano, 

- zaradi odpovedi delodajalca, ker je huje kršil delovne 
obveznosti, ki so navedene v predpisih oziroma v kolektivni 
pogodbi, ali ker je s svojim ravnanjem namerno ali iz velike 
malomarnosti poškodoval premoženje delodajalca ali premo- 
ženje drugih oseb, 

- zaradi odpusta z dela, če je bil zaloten pri storitvi kazni- 
vega dejanja na delu ali v zvezi z delom, ki se preaania do 
uradni dolžnosti. 
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Prav tako ne more uveljaviti pravice do denarnega nadome- 
stila zavarovanec, ki izpolnjuje pogoje za upokojitev. \ 

V primerih prenehanja delovnega razmerja iz prve alinee 
prvega odstavka zavarovanec lahko uveljavi pravico do denar- 
nega nadomestila, če je do prenehanja prišlo zaradi zaposli- 
tve delavčevega zakonca v drugem kraju ali preselitve zaradi 
sklenjene zakonske zveze oziroma preselitve k osebi, ki živi 
z njim v življenjski skupnosti, ki se po zakonu o zakonski zvezi 
in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačuje 
z zakonsko zvezo. 

Osnova za denarno nadomestilo 

20. člen 
Osnova za odmero denarnega nadomestila je povprečni 

mesečni osebni dohodek, ki ga je zavarovanec prejel za 
zadnje tri mesece pred prenehanjem delovnega razmerja. 

Če zavarovancu za zadnje tri mesece pred prenehanjem 
delovnega razmerja ni bil izplačan os ebni dohodek, se 
v osnovo za odmero nadomestila upošteva povprečni 
mesečni osebni dohodek za zadnje tri mesece, za katere je bil 
osebni dohodek izplačan. Ta znesek se poveča za rast pov- 
prečnih osebnih dohodkov vseh zaposlenih v Republiki Slo- 
veniji od zadnjega meseca, ki se upošteva v osnovo, do 
uveljavitve denarnega nadomestila. 

Če je za zavarovanca ugodneje, se mu v osnovo za odmero 
denarnega nadomestila upošteva povprečni osebni dohodek 
za četrti, peti in šesti mesec pred prenehanjem delovnega 
razmerja. 

Če je zavarovanec prejemal nadomestilo osebnega 
dohodka skladno s predpisi o delovnih razmerjih, se mu 
v osnovo za odmero denarnega nadomestila po tem členu 
upošteva osebni dohodek, ki bi ga prejel, če bi bil na delu. 

Višina denarnega nadomestila 

21. člen 
Denarno nadomestilo zavarovanca znaša 60 % od osnove iz 

prejšnjega člena. Od odmerjenega nadomestila se obračuna 
prispevke po stopnjah, določenih s predpisi o prispevkih za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in 
zaposlovanje. 

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se pla- 
čuje Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Denarno nadomestilo ne sme biti nižje od 80 % zajamče- 
nega osebnega dohodka po zakonu in ne višje od petkratnika 
tako zmanjšanega zajamčenega osebnega dohodka. 

22. člen 
Zavarovancu, ki uveljavi pravico do denarnega nadome- 

stila, pripada denarni dodatek za vsakega nepreskrbljenega 
družinskega člana, ki ga preživlja, če njegovi dohodki skupaj 
z dohodki družinskih članov na osebo v zadnjih treh mesecih 
pred uveljavitvijo pravice ne presegajo 80 % zajamčenega 
osebnega dohodka po zakonu. 

Za vsakega družinskega člana zavarovancu, ki izpolnjuje 
pogoje iz prejšnjega odstavka, pripada 10% od zajamčenega 
osebnega dohodka po zakonu, pri čemer skupna višina 
dodatka iz prejšnjega odstavka ne sme presegati 50 % zajam- 
čenega osebnega dohodka po zakonu. 

23. člen 
Za družinske člane zavarovanca se po tem zakonu štejejo 

zakonec oziroma oseba, ki živi z njim v življenjski skupnosti, 
ki se po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 
v pravnih posledicah izenačuje z zakonsko zvezo, in otroci, 
posvojenci ter pastorki, dokler so jih starši dolžni preživljati. 

24. člen 
Denarno nadomestilo se usklajuje z gibanjem povprečnih 

osebnih dohodkov vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji. 
O uskladitvi odloča upravni odbor. 

Čas trajanja pravice do denarnega nadomestila 

25. člen 
Čas prejemanja denarnega nadomestila je odvisen od časa, 

za katerega je bil zavarovanec zavarovan za primer brezposel- 

nosti.Denarno nadomestilo se izplačuje: 
- tri mesece, če je bil zavarovanec zavarovan najmanj devet 

mesecev nepretrgoma ali 12 mesecev s presledki v zadnjih 18 
mesecih 

- šest mesecev, če je bil zavarovanec zavarovan najmanj 30 
mesecev nepretrgoma ali 50 mesecev v zadnjih petih letih, 

- devet mesecev če je bil zavarovanec zavarovan pet let ali 
več in manj kot 10 let, 

- 12 mesecev, če je bil zavarovanec zavarovan 10 let ali vec 
in manj kot 15 let, 

- 18 mesecev, če je bil zavarovanec zavarovan 15 let ali vec 
in manj kot 20 let, 

- 24 mesecev, če je bil zavarovanec zavarovan 20 let ali vec. 

26. člen 
Ne glede na določilo prejšnjega člena, se zavarovancu, 

kateremu do izpolnitve pogojev za upokojitev manjka največ 
tri leta, izplačevanje denarnega nadomestila podaljša do 
izpolnitve pogojev za upokojitev, če mu ni mogoče zagotoviti 
zaposlitve. 

Izplačilo denarnega nadomestila v enkratnem znesku 

27. člen 
Zavarovancu, ki je izpolnil pravico do denarnega nadome- 

stila, se denarno nadomestilo lahko izplača v enkratnem zne- 
sku, če s temi sredstvi rešuje svoje nadaljnje delovno angaži- 
ranje tako, da vloži sredstva v materialno osnovo dela. 

Zavarovanec, ki uveljavlja pravico do izplačila denarnega 
nadomestila v enkratnem znesku, mora izpolnjevati naslednje 
pogoje: 

- da na podlagi vloženih sredstev denarnega nadomestila 
sklene delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim 
časom, 

- da ustanovi podjetje, ali postane solastnik podjetja in se 
v njem zaposli, 

- da začne izvajati obrtno ali obrti podobno dejavnost 
oziroma opravljati drugo dejavnost z zasebnim delom, 

- da je zadnje delovno razmerje trajalo neprekinjeno naj- 
manj tri mesece pri isti organizaciji oziroma delodajalcu. 

Medsebojne pravice in obveznosti iz tega člena uredita 
zavod in zavarovanec s pogodbo. V pogodbi se lahko dogovo- 
rita, da se zavarovancu, ki ni mogel izpolniti pogojev iz druge 
ali tretje alineje prejšnjega odstavka v prvem mesecu po 
izplačilu denarnega nadomestila v enkratnem znesku, plačajo 
prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, najdalj še 
za tri mesece. 

Zavarovanec, ki je uveljavil pravico do enkratnega izplačila 
denarnega nadomestila po drugem odstavku tega člena, ne 
more uveljavljati pravic za primer brezposelnosti toliko časa, 
za kolikor mu je bila priznana pravica do denarnega nadome- 
stila. 

28. člen 
Denarno nadomestilo se lahko izplača v enkratnem znesku 

tudi za zavarovanca, ki izpolnjuje pogoje za uveljavitev pra- 
vice do denarnega nadomestila, če zavod na tej podlagi 
zagotovi zavarovancu sklenitev delovnega razmerja za nedo- 
ločen čas, na delovnem mestu, ki ustreza njegovi strokovni 
izobrazbi, znanju oziroma zmožnostim. 

Če zavarovanec, ki izpolnjuje pogoje za uveljavitev pravice 
do denarnega nadomestila, neupravičeno odkloni ponujeno 
zaposlitev iz prejšnjega odstavka, mu pravica do denarnega 
nadomestila preneha. 

Če zavarovancu, ki je sklenil delc?vno razmerje po prvem 
odstavku tega člena, delovno razmerje preneha, ne more 
uveljaviti denarnega nadomestila toliko časa, za kolikor mu je 
bilo izplačano denarno nadomestilo v enkratnem znesku, 
razen če mu je delovno razmerje prenehalo zaradi stečaja^ali 
redne likvidacije oziroma iz razlogov, ki niso na njegovi strani. 

Organizacija oziroma delodajalec in zavod uredita medse- 
bojne pravice in obveznosti, ki izhajajo iz izplačila denarnega 
nadomestila po prvem odstavku tega člena, s pogodbo. 

Zavod ima v primeru, da je v organizaciji oziroma pri delo- 
dajalcu uveden stečaj, izločitveno pravico v stečajnem 
postopku po zakonu, za sredstva, ki jih je vložil v skladu 
s prvim odstavkom tega člena. 
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29. člen 
Denarno nadomestilo, izplačano v enkratnem znesku na 

podlagi 27. člena, vloženo v materialno osnovo dela, se lahko 
šteje za delniški ali lastniški vložek delavca. 

Značaj vložka opredelita organizacija oziroma delodajalec 
in delavec s pogodbo. 

30. člen 
Zavarovanec, ki je uveljavil pravico do izplačila denarnega 

nadomestila po drugem odstavku 27. člena tega zakona mora 
zavodu vrniti dobljena sredstva v revalorizirani višini, če po 
svoji volji ali krivdi ni izvedel predvidenih aktivnosti, in si 
s sredstvi ni zagotovil novega dela. 

Organizacija, v katero je zavarovanec vložil sredstva iz prve 
alineje drugega odstavka 27. člena tega zakona, mora delavcu 
vrniti vložena sredstva v revalorizirani višini, če mu preneha 
delovno razmerje iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pred 
pretekom obdobja, za katero mu je bilo izplačano denarno 
nadomestilo v enkratnem znesku, razen v primeru, ko gre za 
delniški ali lastniški vložek zavarovanca glede katerega sta se 
organizacija in zavarovanec s pogodbo dogovorila drugače. 

Organizacija oziroma delodajalec, kateremu so bila dode- 
ljena sredstva po 28. členu tega zakona, mora zavodu vrniti 
dobljena sredstva v revalorizirani višini, če zavarovancu, za 
katerega je sredstva prejel, preneha delovno razmerje iz razlo- 
gov, ki niso na njegovi strani, pred potekom roka, za katerega 
bi zavarovanec z mesečnimi izplačili prejemal denarno nado- 
mestilo. 

Roki za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila 

31. člen 
Denarno nadomestilo gre zavarovancu od prvega dne, ko 

mu preneha delovno razmerje, če se prijavi zavodu in. vloži 
zahtevo za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila v 30 
dneh po prenehanju delovnega razmerja. Če uveljavlja 
denarno nadomestilo po tem roku, mu gre nadomestilo od 
dneva, ko vloži zahtevo. 

Denarno nadomestilo ne gre zavarovancu, ki vloži zahtevo 
po preteku časa, za katerega bi se mu skladno s 25 členom 
tega zakona izplačevalo. 

Zavarovanec, ki se ni prijavil zavodu v roku, določenem 
v prvem odstavku tega_člena, zaradi dokazanih zdravstvenih 
razlogov, ki so nastali še v času delovnega razmerja in so se 
nadaljevali tudi po prenehanju delovnega razmerja, lahko 
uveljavi pravico do denarnega nadomestila v osmih dneh po 
prenehanju razlogov, zaradi katerih ni mogel uveljaviti pra- 
vice. ^ 

V primeru iz prejšnjega odstavka gre denarno nadomestilo 
zavarovancu od prvega dne, ko mu preneha delovno raz- 
merje. 

Razlogi za prenehanje pravice do denarnega nadomestila 

32. člen 
Pravica do denarnega nadomestila preneha zavarovancu: 
- če sklene delovno razmerje, 
- če ustanovi podjetje, začne izvajati obrtno ali obrti 

podobno dejavnost oziroma opravljati drugo dejavnost 
z-zasebnim delom, 

- če izpolni pogoje za upokojitev, 
- če odkloni zaposlitev s polnim ali krajšim delovnim 

časom, vendar ne manj kot s polovico polnega delovnega 
časa, ki ustreza njegovi izobrazbi, znanju in zmožnostim, 

- če neupravičeno odkloni začasno zaposlitev v izjemnih 
primerih (poplave, potresi, nujna spravila kmetijskih pridel- 
kov, obrambne priprave ipd.), ko je s strani pristojnega 
organa družbenopolitičnih skupnosti organizirana družbena 
akcija za odpravo posledic ali za njeno preprečitev, 

- če po preteku treh mesecev prejemanja denarnega nado- 
mestila odkloni vključitev v enega izmed programov aktivne 
politike zaposlovanja, s katerim se mu zagotavlja ustrezno 
delo, 

- če odkloni zaposlitev na delovnem mestu z nižjo stro- 
kovno izobrazbo od njegove, če je že pred nastopom brezpo- 
selnosti delal na takem delovnem mestu, vendar največ za 
razliko dveh izobrazbenih stopenj, 

- če odkloni napotitev na usposabljanje ali izobraževanje, 

ko nastopi prestajanje zaporne kazni, daljše od dveh let 
- ce se ne javlja na zahtevo zavoda, 
- ko dopolni 65 let starosti (moški) oziroma 60 let (ženska) 
Zavarovanec, ki je poslan na zaposlitev s polovico polneqa 

delovnega časa, v skladu s četrto alinejo prejšnjega odstavka 
obdrži pravico, da ga zavod prednostno napoti na zaposlitev 
s polnim delovnim časom in pravico do 50 % denarneaa 
nadomestila. M 

Kriterije za ugotavljanje izgube pravice do denarnega nado- 
mestila zaradijieupravičene odklonitve zaposlitve po četrti in 
v primerih iz seste, osme in desete alineje prvega odstavka 
tega člena predpiše republiški upravni organ, pristojen za 

33. člen 
Ce uživalec denarnega nadomestila sklene, delovno raz- 

merje za določen čas, krajši od devetih mesecev, nastopi 
porodniški dopust in začne prejemati nadomestilo osebneqa 
dohodka po predpisih s področja otroškega varstva, odide na 
odslužitev ali doslužitev vojaškega roka, odide v pripor ali na 
prestajanje zaporne kazni, se mu denarno nadomestilo pre- 
neha izplačevati. K 

Uživalcu iz prejšnjega odstavka, ki se v 30 dneh po preneha- 
nju razlogov, zaradi katerih se mu je prenehalo izplačevati 
denarno nadomestilo, prijavi zavodu, se izplačuje preostanek 
denarnega nadomestila za čas, ki mu je preostal in v znesku 
valoriziranem v skladu z 24. členom tega zakona. 

34. člen 
Kot čas dela za uveljavljaje pravice do denarnega nadome- 

stila se šteje cas, ki ga je zavarovanec prebil na delu z najmani 
polovico polnega delovnega časa in čas brezposelnosti, ko ie 
prejemal denarno nadomestilo.Pri odmeri višine denarneaa 
nadomestila zavarovancu, ki je delal manj kot poln delovni 
cas, je treba določiti nadomestilo glede na osebni dohodek ki 
ga je ustvaril v tem času. 

Oenarna pomoč 

35. člen 
Zavarovanec lahko v roku 30 dni po izteku pravice do 

denarnega nadomestila uveljavlja pravico do denarne do- 
moci. H 

Pravico do denarne pomoči pridobi, če njegovi dohodki 
skupaj z dohodki družinskih članov na osebo, v zadnjih treh 
mesecih pred uveljavitvijo denarne pomoči, v povprečju ne 
presegajo 80 % zajamčenega osebnega dohodka po zakonu 

Pravico do denarne pomoči pridobi tudi^avarovanec, ki mu 
je kot pripravniku prenehalo delovno razmerje, sklenjeno za 
določen čas, krajši od devetih mesecev, in je uspešno končal 
pripravniško dobo, če se v roku 30 dni po prenehanju delov- 
nega razmerja prijavi zavodu ter izpolnjuje kriterije iz preiš- 
njega odstavka. 

36. člen 
Denarna pomoč je enaka 80 % zajamčenega osebnega 

dohodka po zakonu, zmanjšaega za davke in prispevke, ki se 
obračunavajo od zajamčenega osebnega dohodka. 

Za vsakega vzdrževanega člana družine pripada zavaro- 
vancu še denarni dodatek v skladu s 23. členom tega zakona. 

37. člen 
Denarna pomoč se zavarovancu, ki izpolnjuje pogoje iz 35. 

člena,izplačuje največ tri leta, pri čemer se v ta čas všteva tudi 
čas prejemanja denarnega nadomestila. 

Zavarovancu iz tretjega odstavka 35. člena se denarna 
pomoč izplačuje največ 12 mesecev. 

Razlogi,zaradi katerih se zavarovancu preneha izplačevati 
denarno nadomestilo in se mu po prenehaju teh razlogov 
izplačuje preostanek denarnega nadomestila po 33. členu 
tega zakona,veljajo tudi za zavarovanca s pravico do denarne 
pomoči. 

38. člen 
Pravica do denarne pomoči preneha iz razlogov, določenih 

z 32. členom tega zakona. 
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Pravica do priprave za zaposlitev 

39. člen 
Pravico do priprave za zaposlitev, ki obsega vse oblike 

izobraževanja ali usposabljanja, kritje stroškov ter denarno 
pomoč, lahko uveljavljajo brezposelne osebe pod pogoji, ki 
jih določa ta zakon. 

Pravica iz prejšnjega odstavka pripada tudi pripravnikom 
volonterjem. 

40. člen 
Brezposelna oseba pridobi pravico do priprave za zaposli- 

tev, če jo zavod napoti na izobraževanje oziroma usposablja- 
nje zaradi povečanja zaposlitvenih možnosti. 

Če brezposelna oseba odkloni pravico do priprave za zapo- 
slitev, izgubi status brezposelne osebe. 

41. člen 
Brezposelna oseba, ki je napotena na pripravo za zaposli- 

tev, ima pravico do kritja dejanskih stroškov za: 
— zdravstveni in psihološki pregled, 
— pokrivanje stroškov teoretičnega in praktičnega pouka 

pri usposabljanju, 
— zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicnega 

obolenja, če nima te pravice že po drugih predpisih, 
— sredstva in opremo za osebno varstvo pri delu, če so 

obvezna pri praktičnem usposabljanju, 
— prehrano in nastanitev v času usposabljanja oziroma 

dnevni prevoz v kraj usposabljanja. 
Brezposelna oseba ima tudi pravico do kritja drugih stro- 

škov, določenih s pogodbo med zavodom in izvajalcem pri- 
prave za zaposlitev. 

42. člen 
Brezposelna oseba, napotena na pripravo za zaposlitev, 

ima pravico do denarne pomoči za čas usposabljanja, če nima 
v času usposabljanja pravice do osebnega dohodka ali do 
nadomestila za čas brezposelnosti. 

O višini denarne pomoči za čas usposabljanja odloča zavod 
največ do višine denarne pomoči iz 36. člena tega zakona. 

43. člen 
Oseba, ki namerno ali iz velike malomarnosti ne izpolnjuje 

obveznosti, ki jih prevzame, ko se vključi v pripravo za zapo- 
slitev, izgubi vse pravice v zvezi s pripravo za zaposlitev. 

Pravica do povrnitve prevoznih in selitvenih stroškov 

44. člen 
Brezposelna oseba ima pravico do povrnitve prevoznih in 

selitvenih stroškov zase in za svoje družinske člane, če so ti 
stroški povezani z zaposlitvijo izven kraja njenega stalnega 
bivališča, in če ji teh stroškov ne povrne organizacija oziroma 
delodajalec, kjer se zaposli. 

Povračilo stroškov iz prejšnjega odstavka znaša 100 % stro- 
škov po tarifi javnega prevoza. 

Uveljavljanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti 

45. člen 
Zavarovanci uveljavljajo pravice iz zavarovanja za primer 

brezposelnosti skladno s tem zakonom in predpisi o sploš- 
nem upravnem postopku. 

O pravicah na prvi stopnji odloča organ zavoda, določen 
s statutom zavoda, na drugi stopnji pa republiški upravni 
organ, pristojen za delo. 

Sofinanciranje pravic delavcev, katerih delo postane nepo- 
trebno zaradi operativnih razlogov 

46. člen 
Organizaciji oziroma delodajalcu se lahko za delavce, kate- 

rim zaradi operativnih razlogov ni mogoče zagotoviti dela 
v organizaciji oziroma pri delodajalcu, pod pogoji, ki jih 
določa ta zakon, zagotovi povrnitev do 50 %: 

— stroškov za prekvalifikacijo ali dokvalifikacijo (izobraže- 
vanje in usposabljanje), 

- zneska za dokup zavarovalne dobe, zaradi izpolnitve 
pogojev do pokojnine, 

47. člen 
Organizacija oziroma delodajalec mora za uveljavljanje pra- 

vic iz prejšnjega člena predložiti zavodu: 
- razvojni oziroma sanacijski program, ki vsebuje tudi 

program kadrovskega prestrukturiranja 
- program razreševanja presežnih delavcev. 

IV. AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA 

Ukrepi 

48. člen 
Organizacijam oziroma delodajalcem se lahko v okviru 

sredstev, namenjenih za izvajanje programov zaposlovanja, 
zagotavlja zlasti: 

- sofinanciranje odpiranja novih produktivnih delovnih 
mest, 

- nadomestitev dela stroškov za ohranitev produktivnih 
delovnih mest, 

- posojilo za investicijska vlaganja v nove proizvodne 
zmogljivosti, 

- sofinanciranje pospeševanja celoletne zaposlitve delav- 
cev, ki delajo v sezonskih dejavnostih (gradbeništvo, turizem, 
gostinstvo, ipd.), 

- pomoč pri usposabljanju novosprejetih delavcev, 
- sofinanciranje prekvalifikacij ali dokvalifikacij. 
Organizacijam oziroma delodajalcem se v skladu z zako- 

nom lahko priznajo davčne olajšave za zaposlovanje določe- 
nih kategorij delavcev (iskalci prve zaposlitve, dolgotrajno 
brezposelne osebe, invalidi). 

49. člen 
Osebam, ki so vključene v programe aktivne politike zapo- 

slovanja, se v okviru sredstev za zaposlovanje lahko zagotav- 
lja zlasti: 

- kritje stroškov zavarovanja za poškodbe pri delu in 
poklicno bolezen, 

- denarne dajatve (starejšim osebam, mladim prvim iskal- 
cem, samohranilcem ipd.), 

- pokrivanje stroškov izvajanja informativnih in formativnih 
ter izobraževalnih programov za posamezne skupine brezpo- 
selnih oseb. 

- nadomestitev dela osebnega dohodka pripravnika, 
- nadomestitev dela osebnega dohodka iskalca prve zapo- 

slitve, ki ni dolžan opravljati pripravništva, težjim zaposlivim 
iskalcem, invalidom in dolgotrajno brezposelnim, 

- posojilo za nabavo opreme pri samozaposlovanju (obrt, 
podjetništvo), 

- pokrivanje stroškov poklicnega prilagajanja brezposelnih 
oseb tehničnemu in tehnološkemu razvoju, 

- stroški pomoči pri zaposlitvi (stroški ponudb, potni stro- 
ški, prenočitveni stroški, stroški delovne opreme ipd.), 

- pokrivanje stroškov poklicne prekvalifikacije zaradi novih 
možnosti zaposlovanja, 

- stroški svetovalne informacijske pomoči pri samozapo- 
slitvi. 

50. člen 
Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja sprejme 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije za koledarsko leto 
ali za plansko obdobje. 

51. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za delo, pripravi 

podrobnejša navodila za izvajanja ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja. 

Javna dela 

52. člen 
Z javnimi deli se izvajajo družbeno koristna dela, ki so 

potrebna za saniranje določenega stanja, ohranjanje kulturne 
dediščine, varovanje okolja in pomoč občanom, ter trajajo 
krajši čas in praviloma ne predstavljajo redne programske 
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aktivnosti organizacij oziroma delodajalcev na območju druž- 
benopolitične skupnosti. 

Program javnih del sprejme upravni odbor. Izvajanje javnih 
del organizira zavod v sodelovanju z drugimi zainteresiranimi 
organizacijami. 

53. člen 
V javna dela se vključujejo brezposelne osebe, prijavljene 

pri zvodu, ki v tem času obdržijo status brezposelne osebe. 
Tem osebam se v času opravljanja javnih del zagotavljajo 

pravice iz priprave za zaposlitev in plačilo za opravljeno delo 
določeno s pogodbo. 

V. VRNITEV SREDSTEV 

54. člen 
Zavod ima pravico zahtevati vrnitev sredstev, izplačanih iz 

naslova zavarovanja za primer brezposelnosti in sredstev 
namenjenih za ukrepe aktivne politike zaposlovanja, v prime- 
rih ko je bila pravica pridobljena na podlagi neresničnih 
podatkov, oziroma če so bil sredstva nenamensko porabljena. 

VI. ŠTIPENDIRANJE 

55. člen 
Temeljna oblika štipendiranja učencev in študentov so 

kadrovske štipendije, ki jih podeljujejo organizacije in deloda- 
lajci v skladu s kadrovskimi potrebami. 

Višina kadrovske štipendije za učence ne sme biti nižja od 
20 %, za študente pa ne nižja od 30 % zajamčenega osebnega 
dohodka po zakonu, zmanjšanega za prispevke in davke od 
zajamčenega osebnega dohodka. 

56. člen 
Učenci srednjih šol in študenti, ki nimajo kadrovske štipen- 

dije, imajo pravico uveljavljati štipendijo iz sredstev za zapo- 
slovanje (v nadaljnjem besedilu: republiške štipendije). 
. Pravico do republiške štipendije lahko uveljavijo učenci in 
studenti, katerih dohodek na družinskega člana v drugem 
tromesečju tekočega leta ne presega 80 % zajamčenega 
osebnega dohodka po zakonu in redno izpolnjujejo učne 
oziroma študijske obveznosti. 

Ne glede na cenzus iz prejšnjega odstavka lahko pridobijo 
republiško štipendijo izrazito nadarjeni učenci in študentje. 

57. člen 
Republiška štipendija za učence ne sme presegati 60 %, za 

študente pa 80 % zajamčenega osebnega dohodka po 
zakonu, zmanjšanega za davke in prispevke od zajamčenega 
osebnega dohodka. 

58. člen 
Poleg štipendije pripadajo učencem in 

dodatki kštipendiji za: 
- povečane stroške za čas šolanja zunaj 

bivališča, 
- stroške prevoza v šolo, 
- dosežen učni uspeh. 

59. člen 
Zavod objavi za vsako šolsko leto skupen razpis kadrovskih 

in republiških štipendij s pogoji za dodelitev. 

60. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za delo, določi podrob- 

nejša merila za dodeljevanje in višine republiških štipendij ter 
dodatkov k štipendiji. 

VII. FINANCIRANJE 

61. člen 
Sredstva za zavarovanje za primer brezposelnosti se zago- 

tavljajo s prispevki delavcev, organizacij in delodajalcev in se 
zbirajo v proračunu Republike Slovenije ter se preko finanč- 
nega načrta upravnega organa, pristojnega za delo usmerjajo 
izvajacem programov po namenih porabe. Sredstva za druge 
namene, ki jih določa ta zakon, sredstva za kritje primankljaja 
sredstev zavarovanja za primer brezposelnosti in sredstva za 

delo zavoda se zagotavljajo v proračunom Republike Slove- 

VIII. REPUBLIŠKI ZAVOD ZA -ZAPOSLOVANJE 

62. člen 
Republiški zavod za zaposlovanje se ustanovi kot javni 

zavod za območje Republike Slovenije. 
Zavod ima območne enote, ki se oblikujejo zradi posebno- 

sti posameznih območij in zaradi neposrednejšega stika 
z uporabniki storitev. 

Območne enote se organizirajo za območja, ki z zaposlo- 
valskega vidika tvorijo zaokroženo celoto in praviloma obse- 
gajo več občin. 

63. člen 
Zavod upravlja upravni odbor. 
Upravni odbor sestavlja 15 članov, od tega pet predstavni- 

kov organizacij in delodajalcev, organiziranih v gospodarski 
zbornici in drugih združenjih, pet predstavnikov delavcev, 
organiziranih v sindikatih ter pet predstavnikov Izvršnega 
sveta Skupščine Republike Slovenije. 

Predsednika upravnega odbora imenuje izmed članov za 
dobo štirih let Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije. 

Člane upravnega odbora imenujejo organizacije delavcev 
oziroma delodajalcev, navedene v prejšnjem odstavku in 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije. 

64. člen 
Upravni odbor zlasti: 
- predlaga elemente za sprejem razvojne politike z vidika 

zaposlovanja, 
- predlaga politiko in programe zaposlovanja z ukrepi za 

izvajanje ter politiko štipendiranja, 
- načrtuje in predlaga obseg potrebnih sredstev 
- sprejema statut zavoda, 
- odloča o izvajanju programov, 
- sprejema program dela zavoda, 
- odloča o dodelitvi sredstev v primerih sofinanciranja' 

programov in uresničevanja pravic brezposelnih oseb, ki se 
uresničujejo po upravnem postopku. 

65. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za delo, zadrži izvršitev 

odločitve, ki jo sprejme upravni odbor, če oceni, da ni zako- 
nita, ali če ni skladna s sprejeto politiko oziroma s programom 
zaposlovanja in o tem obvesti Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije. 

66. člen 
Direktorja zavoda imenuje Izvršni svet Skupščine Republike 

Slovenije. 
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki ima visoko 

izobrazbo in pet let delovnih izkušenj na področju poslovod- 
stva, organizacije dela in zaposlovanja. 

67. člen 
Zavod: 
- ugotavlja zadovoljevanje potreb organizacij in delodajal- 

cev po delavcih, 
- svetuje organizacijam, delodajalcem in delavcem glede 

možnosti zaposlovanja oziroma zaposlitve, 
- nudi strokovno pomoč pri zagotavljanju zaposlitve brez- 

poselnim osebam in iskalcem premestitev ter posreduje delo, 
- vodi predpisane evidence s področja dela in zaposlo- 

vanja, 
- zagotavlja pravice iz naslova zavarovanja za primer brez- 

poselnosti, 
- organizira usposabljanje in izobraževanje brezposelnih 

oseb, 
- organizira usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb, 
- poklicno usmerjaj informira in svetuje mladim in odra- 

slim, ter razvija metode in pripomočke za poklicno usmer- 
janje, 

- začasno zaposluje delavce v tujino in zagotavlja njihovo 
organizirano vračanje ter zaposlovanje in sodelovanje pri 
zaposlovanju tujih državljanov, 

- pripravlja analitične, planske in informativne podlage za 

študentom še 

kraja stalnega 
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predlaganje, oblikovanje, usklajevanje in spremljanje politike 
zaposlovanja, 

— pripravlja in izvaja postopke za uresničevanje aktivne 
politike zaposlovanja, 

— organizira javna dela, 
— vzdržuje informacijski sistem za spremljanje gibanj na 

trgu delovne sile in zagotavlja javno informiranje, 
— proučuje nastanek in razvoj poklicev in nomenklature 

poklicev, 
— izvaja strokovne naloge pri štipendiranju, 
— izvaja finančno in računovodskp funkcijo za zagotavlja- 

nje pravic, izvajanje programov in delovanje zavoda, 
— raziskuje in spremlja posamezne pojave na tržišču dela in 

na drugih področjih, ki neposredno ali posredno vplivajo na 
zaposlovanje in pojave brezposelnosti, 

— izvaja druge naloge, določene s tem zakonom, predpisi, 
izdanimi na njegovi podlagi in drugimi predpisi. 

68. člen 
S statutom zavoda se natančneje ureja organizacija zavoda, 

organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vpra- 
šaja, pomembna za delo in poslovanje zavoda. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije daje soglasje 
k določbam statuta, ki urejajo izvrševanje javnih pooblastil. 

Prijava in evidence 

69. člen 
Zavod vodi evidenco oseb, ki iščejo zaposlitev (v nadalj- 

njem besedilu: iskalec zaposlitve) in evidenco o brezposelnih 
osebah. 

70. člen 
Iskalec zaposlitve se prijavi na območni enoti, ki je pristojna 

po kraju njegovega stalnega bivališča. Iskalec zaposlitve, ki 
mu je prenehalo delovno razmerje, pa se lahko prijavi tudi po 
sedežu organizacije oziroma poslovne enote ali delodajalca, 
kjer mu je prenehalo delovno razmerje. 

71. člen 
Zavod preneha voditi evidenco iskalcev zaposlitve, če iska- 

lec zaposlitve: 
- se odjavi, 
- sklene delovno razmerje, 
- začne opravljati samostojno obrtno dejavnost oziroma 

poklicno dejavnost, 
- ustanovi podjetje in se v njem zaposli, 
- se upokoji, 
- postane trajno in popolno nezmožen za delo, 
- nastopi prestajanje kazni, daljše od šest mesecev, 
- se dvakrat zaporedoma iz neupravičenih razlogov ne 

prijavi na prosto delovno mesto v organizacijo oziroma 
k delodajalcu, kamor je bil napoten s strani zavoda, 

- se dvakrat zaporedoma iz neopravičenih razlogov ne 
zglasi na pristojnem zavodu, če je bil k temu pozvan, 

- dopolni 65 let starosti (moški) oziroma 60 let starosti 
(ženska), 

72. člen 
Zavod vodi evidenco o učencih osnovnih in srednjih šol. 
Šole iz prejšnjega odstavka morajo zavodu posredovati 

podatke o vpisanih učencih in njihovem napredovanju. _ 
Osebne podatke iz evidence iz prvega odstavka tega člena 

sme zavod uporabljati samo za potrebe poklicnega usmer- 
janja. 

73. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za delo predpiše vse- 

bino in način vodenja evidenc iz 69. in 72. člena tega zakona. 

IX. KAZENSKI DOLOČBI 

74. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek organizacija ali delodajalec^ ki opravlja strokovne 
naloge posredovanja dela iz 6. in 8. člena tega zakona brez 
pooblastila republiškega upravnega organa, pristojnega za 
delo, ali ki zahteva plačilo za opravljeno delo. 

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje za 
prekršek organizacija ali delodajalec, ki posreduje zaposlitev 
ali delo v tujini ter organizacija ali posameznik, ki objavi 
ponudbo za zaposlitev in delo v tujini brez posredovanja 
zavoda. 

Z denarno kaznijo najmanj 1.000 dinarjev se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba v organizaciji oziroma pri deloda- 
jalcu, ki stori prekršek iz prvega in drugega odstavka tega 
člena. 

75. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek organizacija oziroma delodajalec, ki zavodu v pred- 
pisanih rokih ne posreduje podatkov iz 9. člena in predvidenih 
letnih potreb in podatkov iz 10. člena tega zakona. 

Z denarno kaznijo najmanj 500 dinarjev se kaznuje za prekr- 
šek odgovorna oseba v organizaciji oziroma pri delodajalcu, 
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

76. člen 
Republiški zavod za zaposlovanje začne z delom kot javni 

zavod po tem zakonu 1.1. 1992. 
Do začetka dela Republiškega zavoda za zaposlovanje kot 

javnega zavoda opravlja naloge po tem zakonu Republiški 
zavod za zaposlovanje kot organ v sestavi Republiškega 
sekretariata za delo. 

Republiški zavod za zaposlovanje kot organ v sestavi Repu- 
bliškega sekretariata za delo preneha 31. 12. 1991. 

77. člen 
Zavarovancem, ki na dan uveljavitve tega zakona uresniču- 

jejo pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti, se te 
pravice zagotavljajo v obsegu in trajanju po predpisih, ki so za 
njih ugodnejši. 

Štipendistom, ki so do dneva uveljavitve tega zakona preje- 
mali štipendije iz sklada za štipendiranje mladih delavcev, se 
te pravice zagotavljajo do izteka štipendijskih pogodb. 

78. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za delo, izda predpise iz 

6., 13., 14., 16., 32., 51., 60. in 73. člena tega zakona najkasneje 
v roku petih mesecev po uveljavitvi tega zakona. 

79. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati: 
1. Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezpo- 

selnosti (Uradni list SRS, št. 18/74,14/77,8/78, 27/82 in 48/87); 
2. Zakon o kriterijih in načinu sofinanciranja uresničevanja 

pravic presežkov delavcev (Uradni list RS, št. 30/90). 

81. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije. 

poročevalec 19 



I. UVOD 
Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega 

dela Skupščine Republike Slovenije so na sejah dne 6.12.1990 
oziroma dne 11.12.1990 obravnavali osnutek zakona o zapo- 
slovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in ga spre- 

^vršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije so nalo- 
žili da ob upoštevanju razprave v zborih in njihovih delovnih 
telesih pripravi predlog zakona. 

Predlagatelj zakona je proučil vse pripombe, ki so jih podali 
razpravljalei na zborih Skupščine Republike Slovenije, 
delovna telesa zborov Skupščine Republike Slovenije in dru- 
gih organov, ki pomembno sodelujejo pri pripravi zakonodaje 
s področja dela in zaposlovanja t.j. Zveze svobodnih sindika- 
tov Slovenije, Neodvisnost - Konfederacija novih sindikatov 
Slovenije. Neodvisni sindikat Slovenije Ptuj in drugi sindikati 
Gospodarske zbornice Slovenije, drugih organov kot Sklada 
za stipendiranje mladih delavcev ter pismene pripombe posa- 
meznih poslancev in strokovnjakov. 

II. Na podane splošne pripombe na osnutek zakona meni 
predlagatelj naslednje: 

1. Podanih je bilo več pripomb, ki se nanašajo na področje 
zbiranja sredstev in financiranja, med drugimi načelna v tem 
smislu, da je treba področju zaposlovanja in zavarovanja za 
cas brezposelnosti z zakonom zagotoviti tak sistem organizi- 
ranosti in financiranja, da bo samostojno, kar bo tudi dejan- 
sko zagotavljalo funkcioniranje tripartitnega sistema upravija- 
nja področja zaposlovanja. Predvsem je potrebno sredstva za 
področje zaposlovanja izločiti iz republiškega proračuna ter 
ustanoviti sklad, s katerim bi upravljal upravni odbor zavoda 
za zaposlovanje. Ce se sredstva za zaposlovanje zagotavljajo 
na podlagi obveznega in prostovoljnega zavarovanja, potem 
je tudi treba zagotoviti strogo namensko uporabo teh sred- 
stev kar je možno samo, če se ta sredstva zbirajo v posebnem 
skladu, v najslabšem primeru pa na posebnem računu pri 
proračunu. y 

Predlagatelj meni, da je z določili v poglavjih VIII zagotov- 
ljena samostojna organiziranost področja zaposlovanja 
z delovanjem upravnega odbora, ki je sestavljen tripartitno, 
pri čemer pa bo seveda od delovanja organa upravljanja 
odvisno, v kolikšni meri bo uveljavil z zakonom določene 

reguliranja ^ P°trdl1 V sistemu državnega in družbenega 
G/ec/e zbiranja sredstev in njihove namembnosti ki naj bi se 

zbirala v posebnem skladu, je treba reči, da bi se v tem 
primeru preveč približali pretekli SlS-ovski ureditvi Enak 
namen se dosega tudi z izločenimi sredstvi v proračunu in 
njihovo strogo namensko uporabo, kar bo moral upoštevati 
odredbodajalec. Pojmovanje sklada predvsem kot mesta ozi- 
roma oblike zbiranja m distribucije finančnih sredstev je tudi 
neprimerno za celotno področje dejavnosti zaposlovanja, kije 
mnogo širše kot zagotavljanje samo pravic iz zavarovanja za 
katerega bi bilo sicer sprejemljivo. 

Podobno rešitev vsebuje tudi nov (sicer začasen) zakon 
o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zdrav- 
stveno varstvo in zaposlovanje, po katerem se bodo sredstva 
po določeni prispevni stopnji zbirala v proračunu in jih bo 
proračun preko posebnega računa odvajal izvajalcem progra- 
mov zaposlovanja. Proračun bo po potrebi tudi iz drugih virov 

kovanja določena sredstva za izvajanje programov zapo- 
P/iPomba, da je treba zagotavljati upoštevanje medna- 

rodnih listin, po katerih sredstva zaposlenih za zaposlovanje 
ne smejo presegati 50 %, ter da so delodajalci in vlada dolžni 
zagotoviti najmanj 50 % potrebnih sredstev, je upoštevana. 
Prispevek za zaposlovanje plačujejo po zgoraj omenjenem 
zakonu zavezanci in delodajalci po stopnji 1,7 %. Celotna 
sredstva za izvajanje zakona so predvidena v višini okoli 4 % 
ce jih primerjamo z dosedanjo maso BOD-ja. Poleg teqa bo 
prispevala potrebni delež tudi država iz drugih proračunskih 
sredstev za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja ter 
pokrivala eventualni manjko sredstev za pravice. 

3-B°iazen> da se bo zaradi nedorečenosti ukrepov o aktivni politiki zaposlovanja, večji del sredstev porabil za pravice 
brezposelnih, zmanjkalo pa jih bo za podporo odpiranju novih 
delovnih mest kot dolgoročni rešitvi in, da je treba vsaj 

OBRAZLOŽITEV: 

okvirno določiti razmerje med deleži sredstev, ki bodo name- 
njena za program aktivne politike zaposlovanja in pravice 
brezposelnih, je odveč. Po 50. členu predloga zakona spre- 
jema program ukrepov aktivne politike zaposlovanja vsako 
koledarsko leto ali na daljše obdobje Izvršni svet Skupščine 
R Slovenije in ob tem mora država zagotoviti tudi potrebna 
sredstva. Razmerje deležev sredstev ni mogoče določati, ker 
imajo pravice iz naslova zavarovanja za brezposelnost pred- 
nost pred drugimj pravicami in ukrepi, saj temeljijo na obvez- 
nem zavarovalniškem sistemu, oziroma principu obveznega 
zavarovanja za pokrivanje tovrstnega rizika. V kolikor iz pri- 
spevne stopnje za zagotavljanje pravic ne bi bilo dovolj sred- 
stev, jih bo morala zagotoviti država iz svojih virov kajti 
z zakonom določene pravice so iztožljive. Vsekakor pa se 
bodo morale v proračunu R Slovenije zagotavljati sredstva za 

u.9e. uf<rePe- kajti edino s tem instrumentom se bodo blažili pritiski na brezposelnost zaradi sprememb delovne zakono- 
daje. Delež med obema vrstama dejavnosti bo vsako leto 
r,?.zv' lz sredstev določenih s prispevno stopnjo in sredstvi 

* J7]?/3 zagotavljati država iz drugih virov v proračunu 4. Trditev, da so obremenitve za izvajanje zakona prehude, 
saj so možnosti družbe precenjene in, da je treba segment 
javne potrošnje zmanjševati, ne pa s paralelnimi ukrepi dose- 
gati ravno obratni učinek, torej njeno naraščanje, drži deloma 
le v prvem delu, ni pa se mogoče strinjati z drugim delom 
trditve. 

5^ Predlog, da je treba najti takšne finančne možnosti, ki 
bodo obvezovale za plačilo prispevka tudi tista podjetja in 
podjetnike, ki periodično poslujejo z izgubo je sicer sprejem- 
ljiv, vendar se ureja z drugimi zakoni. 

6^ Vprašljivost koncepta, po katerem organizacije oziroma 
podjetja nimajo več nobenih socialnih funkcij oziroma obvez- 
nosti, da s spodbujanjem profitnih centrov tudi same pospe- 
šijo odpiranje novih delovnih mest in prezaposlovanje svojih 
presežnih delavcev, je ovrže na v delovni zakonodaji, kjer ni 
omejitev, (Ja organizacije ne bi izvajale teh dejavnosti, ampak 
posredno preko zahtevanih programov obstaja celo obvez- 
nost. Ce se bodo organizacije hotela prestrukturirati, kar bo 
nujno, bodo morale pristopiti k vsem oblikam iskanja novih 
programov ter razreševanja presežkov delavcev. 

7. Pripomba, da je ob aktivni politiki zaposlovanja treba 
skozi davčni segment motivirati delodajalce, da zaposlijo 
brezposelne in da bi bilo treba vzpostaviti sistem zaposlitve za 
polovični delovni čas, ki ne bi bil obremenjen z dajatvami 
torej strosek za delo razbremeniti za dajatve, je deloma spre- 
jemljiva. Do možne mere jo upošteva davčna zakonodaja. 
Izjemne rešitve za delo v polovičnem delovnem času niso 
predvidene. Prevladuje princip splošnega obdavčenja. Ukrepi 
različnih oblik in vrst stimulacije, ki se izvajajo na tem seg- 
mentu, pomenijo ekonomsko stimulacijo tistim, ki sprejemajo 
brezposelne in so s tega vidika ustrezno selektivni, odvisni od 
specifičnosti in potrebnosti za določene kategorije brezposle- 
nih, kot tudi zaposlenih oziroma presežnih delavcev v raznih 
dejavnostih ter se bodo sproti oblikovali in prilagajali po- 
trebam. r * J H 
..?:,Pre

l
dlo9' da je treba pri oblikovanju zakonodaje omogo- čiti konkurenčnost invalidov na trgu delovne sile s proučitvijo 

kvotnega sistema in ga ustrezno vgraditi v zakon, je sprejem- 
ljiva. Invalidne osebe imajo po pozitivni zakonodaji prednost 
pri zaposlovanju, organizacije pa davčne olajšave. Uvedbo 
kvotnega sistema je vsekakor treba proučiti in jo eventualno 
vnet „v. z,alic,l" ° usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb (Ur. I. SRS, št. 8/78), ki bo v postopku v prihodnjem letu. 

da se mora Zavod za zaposlovanje izdvojiti iz 
upravnih organov tako, da postane samostojen, neodvisen od 
države, kot je to predvideno v mednarodni konvenciji, je 
v celoti upoštevan. Zavod ne bo več organ v sestavi Republi- 
škega sekretariata za delo, temveč se bo organiziral skladno 
z določili republiškega zakona o zavodih. SKIadno z določili 
konvencije st. 88 o organizaciji službe zaposlovanja, pa je 
dolžnost države, da organizira in vzdržuje javno brezplačno 
službo zaposlovanja, ki je lahko ustanovljena v okviru naci- 
onalnega sistema zavodov za zaposlovanje, ki so pod nadzor- 
stvom nacionalne oblasti (1. in 2. člen konvencije). Torej gre 
za določene ingerence države pri ustanovitvi zavoda, kot tudi 
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nadzora nad zakonitostjo dela, ob tem, da je zavod pri svojem 
delovanju neodvisen od države. 

10. Predlog, da se pri oblikovanju zakonskih rešitev v večji 
meri upošteva italijanska zakonodaja, ki je bila trajno soočena 
z reševanjem problema suficitarne delovne sile, manj pa Nem- 
čija, ki je morala delovno silo uvažati, za R Slovenijo ne drži 
v celoti, saj je tudi Slovenija bila soočena z uvozom delovne 
sile. Pri reševanju presežkov delavcev in zagotavljanju pravic 
delavcev iz stečajev, smo se v dosedanji zakonodaji zgledo- 
vali po italijanski zakonodaji, ki pa se v praktičnem izvajanju 
ni izkazala kot najboljša rešitev (npr. večje pravice stečajni- 
kov, ki imajo nek poseben status v delovnem pravu z odmero 
80 % nadomestila od osnove in z dvakratnim trajanjem pra- 
vice). Trenutna kriza v zaposlovanju še ne pomeni, da je treba 
začasno posnemati države uvoznice delovne sile. Slovenija je 
svojo zakonodajo gradila po vzrocih Nemčije in Avstrije, 
s katerim se najlaže primerja po značilnostih posameznih 
elementov »tržišča dela«. Dosedanja zakonodaja je bila tako 
glede pravic, kot sistema samoupravljanja oziroma souprav- 
ljanja področja zaposlovanja, povzeta po nemški zakonodaji. 
Glede na tako utečen sistem je bolje ta sistem dograditi 
z novimi vidiki družbene ureditve v R Sloveniji in iskati avto- 
nomne rešitve, specifične za R Slovenijo. 

11. Generalna pripomba se nanaša tudi na nivo pravic 
začasno brezposelnih oseb, ki jih osnutek zakona znižuje. 
Znižana je spodnja meja višine nadomestila, ne glede na 
razlog brezposelnosti in so vsa nadomestila določena v ena- 
kem odstotku od osnove, skrajšana je doba uživanja nadome- 
stil. Predvsem je sporno znižanje spodnje meje nadomestil na 
80 % zneska, ki zagotavlja materialno in socialno varnost. 
Napačno je, da ta znesek piredstavlja tako najnižji znesek 
osebnega dohodka kot tudi najnižji znesek nadomestil in 
pomoči. Dogaja se, da so nadomestila za čas brezposelnosti 
višja, kot pa osebni dohodki. Nujno je treba posebej določiti 
najnižjo ceno dela za najmanj zahtevna dela v normalnih 
delovnih pogojih za polni delovni čas in za dosežene pričako- 
vane delovne rezultate. Metodologija za njen izračun (koša- 
rica življenjskih stroškov) pa mora zajeti poleg najnujnejših 
tudi trajne življenjske dobrine. Posebej pa je treba določiti 
najnižji znesek, ki zagotavlja materialno in socialno varnost 
v primerih, ko delavec brez svoje krivde ne more delati in si 
z delom zagotavljati socialne in materialne varnosti (brezpo- 
selnost, bolezen in podobno). Metodologija za določanje tega 
zneska (košarica življenjskih stroškov) pa mora vsebovati 
samo nujne življenjske dobrine, ki naj delavcu in njegovi 
družini zagotovijo preživetje. 

Razlog za znižanje višine nadomestil in pomoči je v tem, da 
najmanjša nadomestila za brezposelnost, ne bi smela biti na 
nivoju najmanjših višin osebnih dohodkov. Ob sedanjem sta- 
nju gospodarstva se ponekod izplačujejo osebni dohodki tudi 
v nižjem znesku od zneska, ki je opredeljen kot tisti, ki 
zagotavlja materialnp in socialno varnost. Nesmotrni in nesti- 
mulativni so enaki prejemki za delo in nedelo. Poleg tega 
imajo vsa nadomestila značaj začasnosti. Določanje zajamče- 
nega osebnega dohodka je predmet urejanja v posebnem 
zakonu. Pripombe na košarico življenjskih stroškov pa lahko 
smatramo kot pobudo za bodoči drugačen strokoven pristop 
k njenemu oblikovanju. 

12. Na vprašanje, zakaj se z zakonom ne zagotavljajo pra- 
vice iz naslova brezposelnosti tudi iskalcem prve zaposlitve iz 
sredstev, ki jih iz splošnih davkov za socialne potrebe zbira 
država, je treba pojasniti, da se z ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja (49. člen), torej sredstvi, ki jih zagotavlja država, 
zagotavljajo pravice tako pripravnikom, kot iskalcem prve 
zaposlitve, ki niso dolžni opravljati pripravništva, t.j. sofinan- 
ciranje dela osebnega dohodka za čas pripravništva oziroma 
prve zaposlitve. Poleg teh oblik, ki jih zavod za zaposlovanje 
izvaja že sedaj za pripravnike, se iskalcem prve zaposlitve 
zagotavlja enakopravno, z ostalimi brezposlenimi osebami še 
druge možnosti iz programov aktivne politike, kot so denarne 
dajatve, stroški pomoči pri zaposlitvi, posojilo itd. ter pravice 
iz priprave za zaposlitev, ki obsegajo usposabljanje, dokvalifi- 
kacijo in prekvalifikacijo. Iskalci prve zaposlitve so tudi zdrav- 
stveno zavarovani. 

13. Predlog, da se pri odklanjanju zaposlitve upravičencev 
denarnih dajatev za brezposelnost, vgradi sistem, po katerem 
ima oseba v prvih dveh, treh mesecih, pravico do ustrezne 
zaposlitve glede na svojo izobrazbo, kasneje pa bi bil dolžan 
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sprejeti tudi zaposlitev, za katero se zahteva do dve stopnji 
nižja strokovna izobrazba, kot jo upravičenec ima, ni upošte- 
van. Zveza skupnosti za zaposlovanje je že v letu 1982 sprejela 
takšen sklep, ki pa je bil na Ustavnem sodišču SR Slovenije 
razveljavljen. Res je, da je bil to sklep SIS—a in ne zakonsko 
določilo, vendar predlagatelj meni, da je treba to odločitev 
Ustavnega sodišča smiselno upoštevati pri pripravi tega 
zakonskega besedila. Poleg tega predlagatelj meni, da je 
v primeru nadaljnjega zaostrovanja dejanskih razmer zakon 
s takšno rešitvijo vedno možno dopolniti. 

III. Predlog zakona se od osnutka zakona razlikuje v nasled- 
njem: 

Črtan je 3. člen osnutka, ker je bil zgolj deklarativne narave. 
Ta člen je opredeljeval subjekte, ki zagotavljajo uresničevanje 
skupnih interesov na področjih, ki jih opredeljuje zakon ter 
ohranjanje vzpodbujevalnih ukrepov za ohranjanje in poveča- 
nje zaposlovanja. 

Iz podobnih razlogov je črtan 5. člen osnutka zakona, ki je 
določal, da s sistemom zaposlovanja in zavarovanja upravlja 
upravni odbor zavoda. Vprašljivo je upravljanje »s sistemom«, 
naloge upravnega odbora pa so tako taksativno naštete v 64. 
členu predloga zakona. 

V 5. členu predloga zakona je v drugem odstavku na koncu 
besedila upoštevana pripomba (k drugemu odstavku 7. člena 
osnutka) izboljša besedilo »delovno angažira«, ki se zamenja 
z besedilom »vključi v delo«. 

V 7. členu predloga zakona je upoštevana pripomba (k 8. 
členu osnutka), da se omogoči posredovanje dela študentov 
v tujini preko študentskega servisa, ali druge študentske orga- 
nizacije, pri čemer je dovoljenje enako kot za ostale posredo- 
valnice za delo pogojeno s koncesijsko pogodbo. 

V 9. členu predloga zakona je upoštevana pripomba (k 10. 
členu osnutka zakona), da se v tretji alinei, ki govodi o obvez- 
nosti organizacij za posredovanje obvestil o sklenitvi pogodb 
o delu rokovno zaveže organizacije (8 dni), kar je smiselno, 
saj so vsi primeri iz tega člena rokovno pogojeni. 

V 10. členu predloga zakona je upoštevana pripomba (k 11. 
členu osnutka), da je rok 15. januar za napoved letnih potreb 
po kadrih prekratek, saj je takoj na začetku leta težko predvi- 
devati zlasti še presežke delavcev in da se posredujejo 
podatki večkrat letno. Predlagatelj smatra, da naj ostane rok 
15. januar kot tisti, do katerega morajo organizacije sporočiti 
predvidene potrebe, vse ostale tekoče potrebe pa se posredu- 
jejo s spremembami letnih napovedi. 

11. člen predloga zakona je oblikovan v smislu pripombe (k 
12. členu osnutka zakona), da pomeni prepodrobno našteva- 
nje dolžnosti zavoda pri posredovanju zaposlitve na podlagi 
objave prostega delovnega mesta veliko administriranja. Zato 
je člen oblikovan brez alinej in le z besedilom, da je zavod 
dolžan izvesti predpisane postopke, ki pa bodo določeni 
v izvedbenem predpisu, ki ga bo izdal republiški upravni 
organ, pristojen za delo (13. člen predloga zakona). 

K lil. poglavju je upoštevana pripomba, da se naslov glasi 
»Zavarovanje za-primer brezposelnosti« namesto »Pravice za 
primer brezposelnosti«. 

14. člen predloga zakona ureja le primere obveznega zava- 
rovanja t.j. delavcev v delovnem razmerju, ki si s plačevanjem 
prispevkov zagotavljajo pravice za primer, če izgubijo delo in 
postanejo brezposelni. Naši državljani, ki odhajajo na 
začasno delo v tujino pa so zavarovani bodisi na podlagi 
mednarodne konvencije o zavarovaju za brezposelnosti, ali 
na podlagi prostovoljnega zavarovanja (15. člen predloga 
zakona). Ce so zavarovani na podlagi mednarodne konven- 
cije, ki je sklenjena doslej le z ZR Nemčijo in Republiko 
Avstrijo tega ni treba posebej urejati s tem zakonom. Po 
kovenciji se dobe zavarovanj v tujini in doma seštevajo in 
imajo take osebe v primeru vrnitve v domovino enake pravice, 
kot domači zavarovanci z določenimi pogoji (soglasje deloda- 
jalca oziroma nekrivdni razlog, rok uveljavljanja, pravica 
Zavoda do refundacije izplačanih sredstev za določeno 
dobo). Vsi drugi naši državljani, ki odhajajo v tujino na delo 
v državo, s katero ni sklenjena mednarodna konvenciaj 
o brezposelnosti pa imajo možnost, da se prostovoljno zava- 
rujejo s plačevanjem prispevka za zaposlovanje v domovini. 
V primeru, da postanejo brezposelni v tujini in se vrnejo 
pridobijo v domovini vse pravice iz naslova brezposelnosti. 

V 15. členu predloga zakona (17. člen osnutka zakona) je 
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v novi četrti alinei dana možnost prostovoljnega zavarovanja 
tudi zakoncem jugoslovanskih državljanov, ki se zaposlijo 
v tuji državi, če so bili pred odhodom v tujino v delovnem 
razmerju. 

19. člen predloga zakona (20. člen osnutka zakona) je 
dikcijsko usklajen z novim predlogom zakona o zajamčenih 
osebnih dohodkih in drugimi zakoni s področja davčne zako- 
nodaje. Ta uskladitev velja tudi za 21., 22., 35., 36., 55., 56 in 
57. člen predloga zakona. 

V 27. členu predloga zakona je v prvi alinei sprejeta pri- 
pomba (k 28. členu osnutka zakona), da mora biti zavarova- 
nec, ki vlaga sredstva enkratnega denarnega nadomestila 
v organizacijo, sprejet v delovno razmerje za nedoločen čas 
s polnim delovnim časom. Tretji odstavek, ki govori o obvez- 
nosti sklenitve pogodbe med zavodom in zavarovancem je 
dopolnjen z besedilom, da lahko zavod na podlagi pogodbe 
zavaruje zavarovanca v pokojninsko in invalidsko zavarova- 
nje, najdalj za tri mesece, če iz objektivnih vzrokov še ni pričel 
z opravljanjem dela v podjetju, obrtni ali podobni dejavnosti. 
Ta možnost izvira iz pravice zavarovancev, ki prejemajo 
denarno nadomestilo in so pokojninsko in invalidsko zavaro- 
vani za čas največ enega leta, stečajniki do dveh let (v smislu 
izenačitve zavarovancev bo potrebno spremeniti 14. člen 
zakona o pokojninsko invalidskem zavarovanju, ki predvideva 
za stečajn/ke zavarovanje v dvakratnem trajanju).Na vpraša- 
nje ali je zadnjo alineo, ki pogojuje izplačilo s trajanjem 
zadnjega delovnega razmerja z najmanj 3 meseci, razumeti 
kot kumulativen pogoj, odgovarja predlagatelj pritrdilno. 

Glede razlogov zaradi katerih preneha pravica do denar- 
nega nadomestila po 32. členu predloga zakona so le-ti 
glede na pripombe (k 33. členu osnutka zakona) dopolnjeni 
v peti alinei, kjer gre za <>neupravičene« odklonitve Ni bila 
upoštevana pripomba, da se črta sedma alinea ki govori 
o tem, da se zavarovancu lahko ponudi tudi zaposlitev na 
delovnem mestu nižje izobrazbe od njegove dejanske, če je 
pred prenehanjem dela zasedal takšno delovno mesto iz raz- 
loga ker se zavarovancu zagotavljajo pogoji kot jih je imel 
pred zavarovalnim primerom z določenimi prednostnimi krite- 
riji pri iskanju ustrezne zaposlitve. Ni bila upoštevana tudi 
pripomba, da se črta zadnja alinea, ki govori o starostni dobi 
zavarovanca, zaradi katere se mu ukine pravica. Starost 65 let 
(moški) in 60 let (ženske), je namreč tista doba, ko zavarova- 
nec objektivno ni več zaposljiv, pravice iz zavarovanja za 
brezposelnost pa imajo začasni značaj in so povezane 
z delavčevo ponovno zaposlitvijo. Z izpolnitvijo teh let ima 
zavarovanec verjetno tudi pogoje za predčasno upokojitev. 
Drugi razlogi prenehanja pravice zaradi odklonitve dela pri 
ukrepih aktivne politike zaposlovanja, lokacijski pogoji in 
podobno, bodo precizirani s strokovnimi merili in izvedbenim 
predpisom. 

V 34, členu predloga zakona je glede na podano pripombo 
vneseno besedilo dosedanjega 31. člena zakona o zaposlova- 
nju m zavarovanju za primer brezposelnosti, ki je v osnutku 
zakona izpdalo. Gre za določitev odmere dajatve v primeru 
krajšega delovnega časa od polnega in štetja delovne dobe. 

V 45. členu predloga zakona (isti člen osnutka zakona) je 
upoštevan predlog Zakonodajno pravne komisije Skupščine 
Republike Slovenije, da se ne sprejme varianta iz osnutka 
zakona, temveč osnovno besedilo iz drugega odstavka po 
katerem odloča o pravicah organ zavoda, določen s statutom, 
na drugi stopnji pa Republiški sekretariat za delo. 

V 49. členu predloga zakona (isti člen osnutka zakona) je 
upoštevana pripomba, da se peta alinea dopolni tudi z mož- 
nostjo ukrepov aktivne politike zaposlovanja za invalidne 
osebe pri nadomestitivi dela osebnega dohodka. 

V predlogu zakona je vstavljeno novo V. poglavje z novim 
54. členom, ki upošteva pripombe, da je potrebno urediti tudi 
vrnitev sredstev v primerih zlorabe pridobitve pravic oziroma 
sredstev. To so zlasti primeri, ko delavec, ki ima delovno 
razmerja za nedoločen čas, odpove to delovno razmerje in 
sklene delovno razmerje za določen čas, da bi si iz tega 
zadnjega delovnega razmerja pridobil pravice za brezposel- 
nost (npr. kratek čas zaposlitve v zasebništvuj.V 56 členu ki 
govori o visim cenzusa dohodka za pridobitev štipendije ie 
vnešeno obdobje, v katerem se dohodek ugotavlja, to je 
drugo tromesečje leta (april-junij). Razpis štipendij se objav- 
lja v mesecu maju, vloge pa se zbirajo v mesecu septembru 
tako, da je drugo tromesečje leta najprimernejše. 

I/ 61. členu (60. člen osnutka zakona), ki govori o financira- 
nju, je sprejet osnovni tekst, ker ni bila podprta rešitev 
o posebnem skladu. 

Glede organiziranosti Republiškega zavoda za zaposlova- 
nje je bil sprejet predlog, da je treba določiti, kdo sprejema 
statut zavoda (v 64. členu predloga zakona je določen upravni 
odbor) ter opredeliti vsebino statuta (nov 68. člen, v katerem 
je tudi določeno, da Izvršni svet Skupščine R Slovenije daje 
soglasje k tistim določbam statuta, ki urejajo izvrševanje 
javnih pooblastil, kar se nanaša na odločanje o pravicah iz 
zavarovanja za primer brezposelnosti, vodenja predpisanih 
evidenc iskalcev zaposlitve, učencev osnovnih in srednjih šol, 
izdaja dovoljenj za delo za tuje državljane (predlog Zakono- 
dajno pravne komisije'Skupščine Republike Slovenije). 

V 71. členu predloga zakona (69. člen osnutka zakona) je 
k tretji alinei sprejeta pripomba, da se poleg pogojev o usta- 
novitvi podjetja zahteva še zaposlitev osebe v podjetju. 

75. člen predloga zakona (72. člen osnutka zakona), ki 
določa sankcije za organizacije v primeru iz 9. člena, ko 
v predpisanih rokih ne pošljejo podatkov zavodu, je dopol- 
njen v smislu pripombe, da se sankcionira tudi v primeru, če 
ne pošljejo podatkov o predvidenih letnih potrebah po kadrih 
do 15. januarja tekočega leta. 

V 79. členu predlog zakona (77. člen osnutka zakona) je rok 
za sprejem izvedbenih predpisov skrajšan od šestih na pet 
mesecev, pri čemer je ta rok mišljen kot najkasnejši. 
IV. Predlagatelj zakona ni upošteval naslednjih pripomb 
k osnutku zakona: 

Kj!' člfnu °snuJ_ka zakona je bila dana pripomba, da je predlagatelj Skupščini Republike Slovenije, ki sprejema poli- 
tiko zaposlovanja,^ program in obseg sredstev, poleg Izvrš- 
nega sveta Skupščine Republike Slovenije tudi Republiški 
zavod za zaposlovanje. Naloge zavoda so naštete v 67. členu 

_P?a zakona' ki zajemajo tudi strokovno pripravo navede- nih dokumentov s tem, da je predlagatelj Izvršnemu svetu 
upravni odbor s pristojnostmi sprejemanja in predlaaania 
razvojnih ter programskih aktov (64. člen predloga zakona), 
taksen postopek oziroma zaporedje pristojnosti organov ie 
smiselno m mogoče. 

K 8. členu osnutka zakona, ki daje možnost posredovanja 
dela in zaposlitev tudi drugim organizacija oziroma delodajal- 
cem poleg zavoda, je bila dana pripomba, da se s tem zako- 
nom uredi tudi status študentskih oziroma mladinskih servi- 
sov z opredelitvijo pogojev oziroma pravil za njihovo delova- 
nje. Predlagatelj ne nasprotuje možnosti, da bi se problem 
studentskih servisov uredil s posebnim zakonom kot iex spe- 
ciahs, davčne olajšave pa z davčnimi zakoni. V zakonu o zapo- 
slovanju se te dopušča možnost, ki jo predvideva medna- 
rodna konvencija, da se poleg zavoda za zaposlovanje, ki qa 
ustanovi država, ukvarjajo s to dejavnostjo tudi druge organi- 
zacijei ah zasebniki pod enakimi pogoji. V tem splošnem 
besedilu obstaja tudi možnost za delovanje študentskih servi- 
sov. 

K 17. členu osnutka zakona je bila dana pripomba, da 
poznajo v mnogih evropskih zakonodajah poleg obveznega 
zavarovanja še dodatno zavarovanje po načelih samoorgani- 
z'ranja v podjetju in panogi za višanje ravni socialne varnosti. 
Predlagatelj je mnenja, daje v tem trenutku nerealno vpeljati 
aks,no zavarovanje, ker bo zaradi ekonomske situacije število taksnih primerov zelo majhno in ekonomsko nezanimivo. 

Glede na sedanje možnosti celo prispevki iz obveznega zava- 
rovanja, ki temeljijo na številu zavarovancev in riziku brezpo- 
selnosti ne bodo pokrili vseh pravic presežnim delavcem, ki 
se bodo ob zaostrenih gospodarskih razmerah pojavih 
v odprto brezposelnost. Načelno pa bi takšno zavarovanje 
bilo možno uvesti v podjetjih ah zavarovalnicah. 

K 20. členu osnutka zakona ni bila upoštevana pripomba 
da se črta predzadnji odstavek tega člena, ki določa, da ne 
more uveljaviti pravice do denarnega nadomestila zavarova- 
nec, ki izpolnjuje pogoje za starostno ali predčasno upokoji- 
tev kar pomeni trajno slabši položaj upokojenega presežnega 
delavca m naglo povečevanje že sedaj zaskrbljujočega števila 
upokojencev. Predlagatelj smatra, da je treba razbremenjevati 
sredsteva za brezposelnost, ki se lahko usmerjajo tudi v nove 
delovne možnosti. Oseba, ki ji je zagotovljena socialna var- 
nost iz drugega vira (pokojnina) je v težkih gospodarskih 
razmerah, ko ni dela, na nek način vendarle socialno preskrb- 
ljena. 
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Prav tako ni bila upošteva pripomba k 21. členu osnutka 
zakona, da naj znaša denarno nadomestilo v prvih treh mese- 
cih 80 %, kasneje pa 60 % od osnove zaradi motiviranosti 
posameznika, da si sam skuša najti ustrezno delo. Predlaga- 
telj je že v osnutku zakona poudaril, da tako zaradi motivacije 
kot ekonomskih razlogov na tem področju znižuje zgornjo 
raven socialne varnosti v primerjavi z višinami osebnih 
dohodkov, ki se ustvarjajo v delu in da je višina 80 % nadome- 
stila od ustvarjenega osebnega dohodka previsoka raven tudi 
glede na finančne posledice uveljavitve zakona. 

Ni bila sprejeta pripomba k 25. členu osnutka zakona, da se 
nadomestila usklajujejo s sprotno rastjo življenjskih stroškov. 
Nadomestila se odmerjajo od osebnih dohodkov in velja za 
njih enaka usoda, kot za osebne dohodke, če bodo ti naraš- 
čali, jim bodo sledila nadomestila. Usklajevanje z rastjo živ- 
ljenjskih stroškov bi pomenilo, da se nadomestila izločajo iz 
sistema dohodkov in prekoračujejo merila, ki veljajo za obli- 
kovanje in delitev sredstev za osebne dohodke. Prav tako ni 
bila sprejeta pripomba, da bi moral o uskladitvi odločati 
Izvršni svet Skupščine R Slovenije, ker gre za proračunska 
sredstva. V bistvu gre za sredstva zavarovancev, ki se zbirajo 
po posebni prispevni stopnji na podlagi zakona in so strogo 
namenska ter se le zbirajo preko proračuna. 

Na 26. člen osnutka zakona, ki določa dolžino prejemanja 
denarnega nadomestila glede na delovno dobo zavarovanca, 
so bili dani nasprotujoči si predlogi (skrajšanje časa prejema- 
nja oziroma več razponov, pri čemer se zadnji razpon uporabi 
za upravičence z več kot 30 let (moški) oziroma 25 let (žen- 
ske). Predlagatelj meni, da so obstoječi razponi enakomerni 
in zajemajo enaka razdobja po 5 let. 

K 30. členu osnutka zakona je bila dana pripomba, da se 
mora jasno določiti ali se denarno nadomestilo, izplačano 
v enkratnem znesku, šteje za delniški vložek ali ne. Glede na 
dejstvo, da se zavarovanec in organizacija oziroma delodaja- 
lec dogovorita s pogodbo o značaju vloženih sredstev, 
o čemer se bo prvenstveno izjasnil zavarovanec in glede na 
to, da so odprte razne možnosti z ozirom na tipe organizirano- 
sti organizacij in njihovih pravil, z zakonom ni mogoče opre- 
deliti značaja vložka. 

K 34. členu osnutka zakona je bila dana pripomba o polo- 
žaju žena, ki jim je prenehalo delovno razmerje med noseč- 
nostjo ali v času porodniškega dopusta in jim je sedaj veljavni 
zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelno- 
sti zagotavljal nadomestilo ves čas, ko je bila na porodniškem 
dopustu. Glede na to, da še niso pripravljeni novi predpisi ki 
bodo urejali pravice porodnic, je potrebno tudi v tem zakonu 
njihove pravice zaščititi, vsaj v taki meri, ki je veljaja do sedaj. 
S predpisi o zavarovanju za brezposelnost se porodnicam 
načeloma ne bi mogle zagotavljati večje pravice, kot ostalim 
zavarovancem. Deloma se odstopa od tega načela v tem, da 
se porodnicam prekine čas izplačevanja denarnega nadome- 
stila, dokler dobivajo nadomestilo iz zdravstvenega zavarova- 
nja (84 dni), nato pa se jim izplačuje še preostanek denarnega 
nadomestila. Če bodo predpisi s področja varstva žena in 
družine vsebovali drugačne rešitve, bo potrebna uskladitev. 

K drugemu odstavku 48. člena osnutka zakona, ki daje 
možnost davčnih olajšav organizacijam pri zaposlovanju, je 
bila dana vrsta pripomb za njihovo konkretizacijo. Predlaga- 
telj meni, da so pripombe umestne in da jih je možno konkre- 
tizirati v področnih zakonih, posebno davčnih. 

K 50. členu osnutka zakona ni bila upoštevana pripomba, 
da se med javna dela vključi tudi program pomoči osebam, ki 
so potrebne socialne pomoči. Predlagatelj zakona smatra, da 
se te kompenzirajo, če se taka oseba vključi v izvajanje javnih 
del, sicer pa so pomoči predvidene v drugih ukrepih aktivne 
politike zaposlovanja (druga alinea 49. člena). 

K poglavju V. Štipendiranje (54. do 59. člen osnutka zakona) 
je bilo danih več pripomb in sicer.Zakonski vir sredstev za 
štipendiranje ni opredeljen. Prouči naj se možnost ustanovi- 

tve posebnega sklada ali upravnega odbora, ki bi skrbel za 
razdeljevanje štipendij. V zakonu ni predvidena posebna skrb 
za nadarjene učence in študente. Ali pomeni ta ureditev 
ukinitev sklada štipendiranja mladih delavcev (dosedanji 
Titov sklad) in Kraigherjevega sklada ? Zgornja višina kadrov- 
skih štipendij je prenizka glede na trenutno višino zneska, ki 
zagotavlja materialno in socialno varnost. Najnižja kadrovska 
štipendija naj bi bila 50 % oziroma 60 % zgornjega zneska. 
Določila o kadrovskih štipendijah se dopolnijo z obvezo, da se 
pri izbiri upoštevajo še osebna merila, šolska in študijska 
uspešnost, gmotni in socialni položaj družine ter zaposlenost 
staršev v organizaciji. Predlagatelj je proučil pripombe in 
ugotavlja, da ni potrebe po spreminjanju členov, ki urejajo 
štipendiranje. Vir sredstev za štipendiranje je opredeljen 
v drugem odstavku 61. člena predloga zakona o zaposlovanju 
ter v novem zakonu o prispevku za pokojninsko invalidsko 
zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje. Sredstva za 
štipendije so zajeta v prispevku oziroma prispevni stopnji za 
zaposlovanje. Poseben sklad in upravni odbor nista potrebna. 
V statutu bo možno detaijnejše urediti pristojnosti upravnega 
odbora. Smotrno bi bilo. da ima upravni odbor za posamezna 
področja kot je štipendiranje posebno delovno telo, ki se bo 
ukvarjalo s specifično problematiko. 

V 56. in 60 členu predloga zakona se govori o republiških 
štipendijah, kar pomeni, da se z uveljavitvijo tega zakona 
obdržijo sedanje pblike (združena sredstva, štipendije za 
mlade iz dela, Kraigherjev sklad in štipendije za nadarjene), 
podrobnejše relacije, pa bo glede na republiško politiko na 
tem področju določil izvedbeni predpis, na podlagi poobla- 
stila iz 60. člena predloga zakona. Omejitev višine štipendij je 
usklajena s politiko omejevanja kot velja za denarna nadome- 
stila oziroma socialne pomoči in se pri štipendijah zasleduje 
iste cilje kot pri nadomestilih oziroma socialnih pomočeh. 
Skladno z 58. členom predloga zakona pa se bo štipendija 
z ustreznimi dodatki povečale glede na stroške učencev in 
študentov ter materialne možnosti družine. Določila o kadrov- 
skih štipendijah se v tem zakonu določajo minimalno, saj ni 
mogoče zavezovati oziroma predpisovati organizacijam 
z zakonom obveznosti, ki se urejajo z drugimi normami obli- 
gacijskega prava. 

K poglavju o organiziranosti Republiškega zavoda za zapo- 
slovanje ni bila upoštevana pripomba, da se vnesejo podrob- 
nejša določila o imenovanju direktorja, ker so osnovna načela 
vnešena v 66. člen predloga zakona, nadalje v zakonu o zavo- 
dih in statutu zavoda. Dana je bila pripomba, da se v upravlja- 
nje področja zaposlovanja vključi mladina in brezposelni. 
Predlagatelj meni, da se ti vključujejo preko predstavnikov 
sindikata in Izvršnega sveta v upravnem odboru. Predlagatelj 
tudi ni dopolnjeval nalog Republiškega zavoda za zaposlova- 
nje v smislu predloga, da Zavod predlaga razvoj sistema in 
potrebna sredstva za ukrepe aktivne politike zaposlovanja. 
Logično je, da Zavod kot edini integralni strokovni organ na 
tem področju, pripravlja vse strokovne predloge, ki jih preso- 
jajo in o katerih odločajo ostali nosilci v skladu s svojimi 
pristojnostmi in nalogami po tem zakonu (upravni odbor, 
Izvršni svet, Skupščina R Slovenije). Ni bila sprejeta tudi 
pripomba, da se med nalogami Zavoda navede področje 
migracij delovne sile in predvidi v organizaciji Zavoda urad za 
ekonomsko migracijo. Naloge s področja migracij so zajete 
v predzadnji alinei 67. člena predloga zakona, eventuelna 
organiziranost posebnega urada, bi se lahko določila s statu- 
tom Zavoda. 

K 70. členu osnutka zakona, ki zadolžuje Zavod za vodenje 
posebnih evidenc, je bila dana pripomba, da je potrebno 
določiti, da se vsa evidenca v Zavodu uporablja v skladu 
z zakonom s področja varovanja osebnih podatkov. Predlaga- 
telj smatra, da tega ni potrebno ponavljati, ker je to določeno 
v zakonu o varovanju osebnih podatkov, konkretizacija pa 
sledi v izvedbenem predpisu. 
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Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o DELOVNIH 

RAZMERJIH - ESA 204 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 47. seii 
dne 26. 12. 1990 določil besedilo: 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začas- 
nega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 

Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 

H
S r-,e . °l0(?1!' da bodo kot njegove predstavnice pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovale- 

sekretarka zS,' Č'aniCa 'ZVrŠneQa SV6,a in republiška 

sekretarke^ delo,0™0^' namestnica republiške 

de7o'rena BENČAN' P°močnica republiške sekretarke za 
Lojze Peterle 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o delovnih razmerjih bodo obravnavali Družbenopolitični 
zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zakonodajno- 
pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi Odbor za delo zapo- 
slovanje in socialno politiko kot matično delovno telo' 

PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih rameriih 

1. člen 
V zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90) se 

naslov III. poglavja »Pravice delavcev, katerih delo postane 
v organizaciji oziroma pri delodajalcu nepotrebno« nadome- 
sti z naslovom »Prenehanje potreb po delavcih zaradi nujnih 
operativnih razlogov v organizaciji oziroma pri delodajalcu.« 

2. člen 
29.člen se spremeni tako,da se glasi: 
»Za nujne operativne razloge v organizaciji oziroma pri 

delodajalcu se po tem zakonu štejejo tehnološki, organizacij- 
ski ter strukturni razlogi, ki prispevajo k večji učinkovitosti 
organizacije oziroma delodajalca, ekonomski razlogi in 
ukrepi družbenopolitične skupnosti.« 

3. člen 
30.člen se spremeni tako, da se glasi: 
»V primeru začasnega prenehanja potreb po delu delavca 

zaradi nujnih operativnih razlogov v organizaciji oziroma pri 
delodajalcu, ki trajajo šest mesecev ali manj, delovno raz- 
merje delavca ne preneha. 

V primeru iz prejšnjega odstavka lahko organizacija ozi- 
roma delodajalec: 

- začasno, vendar najdalj za šest mesecev, razporedi 
delavca v okviru organizacije oziroma pri delodajalcu na 
drugo delovno mesto, za katero se zahteva eno stopnjo nižia 
strokovna izobrazba, 

- začasno, vendar najdalj za šest mesecev, razporedi 
delavca v drugo organizacijo ali k delodajalcu na delovno 
mesto, za katero se zahteva enaka ali eno stopnjo nižja 
strokovna izobrazba, 

- napoti delavca na prekvalifikacijo oziroma dokvalifika- 
cijo, s pravico do nadomestila osebnega dohodka v višini, 
določeni s kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom, 

- zagotovi delavcu nadomestilo osebnega dohodka za čas 
čakanja na delo, v višini določeni s kolektivno pogodbo ozi- 
roma splošnim aktom, vendar najmanj v višini zajamčenega 
nadomestila osebnega dohodka, 

- uvede delo s skrajšanim delovnim časom. Če je delovni 
čas krajši kot 36 ur na teden, je delavec za razliko do polnega 
delovnega časa upravičen do nadomestila osebnega dohodka 
v višini, določeni v prejšnji alinei. 

V primeru iz prve, druge in pete alinee prejšnjega odstavka 
ima delavec pravico do osebnega dohodka po dejanskem 
delu. Osebni dohodek mora biti najmanj 20% višji od nadome- 
stila osebnega dohodka za čas čakanja na delo, določenega 
s kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom. 

Skrajšani delovni čas iz pete alinee drugega odstavka se 
šteje za polni delovni čas.« 

4. člen 
31. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Poslovodni organ oziroma delodajalec, če gre za večie 

število delavcev pa organ upravljanja, odloči, katerim delav- 
cern začasno ni mogoče zagotoviti dela, in kateri ukreo iz 
prejšnjega člena bo uporabljen. 

Pri določitvi delavcev, katerih delo postane začasno nepo- 
trebno in pri izbiri ukrepov, se upošteva delovno uspešnost in 

mere vnk°ateHhrHZ^0 de!avcev' del°vno dobo in socialne raz- mere, v katerih delavci živijo. 

H0?J9naniZaCija ozir°ma delodajalec s sezonskim značajem dela ne sme uporabiti ukrepov iz 30. člena, če je mogoče 

nhPHnhaZP° .ltVI'° delovne9a časa v določenem časovnem obdobju zagotoviti delavcem polno delovno obveznost « 

5. člen 
32. člen se spremeni tako, da se glasi: 

v delavcev P° te™ zakonu se šteje, če je v zaporednih 45 dneh nepotrebnih: 

100 delavci 1° delavCev v or9anizaciji ali pri delodajalcu z do 
- najmanj 10 % delavcev v organizaciji s 100 do 300 delavci 

najmanj 30 delavcev v organizaciji z več kot 300 delavci.« 

6. člen 
33.člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Ce postane delo delavca zaradi nujnih operativnih razlo- 

gov v organizaciji oziroma pri delodajalcu nepotrebno za dali 
kot sest mesecev (v nadaljnjem besedilu: trajno), delovno 
razmerje delavca preneha na način in pod pogoji, ki jih določa 
ta zakon.« 

7. člen 
34.člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Obstoj trajnega prenehanja potreb po delu delavca ugo- 

tavlja poslovodni organ oziroma delodajalec. 
Poslovodni organ oziroma delodajalec mora o razlogih za 

prenehanje potreb po delu delavcev, o številu in kategorijah 
nepotrebnih delavcev in o roku, v katerem bo prenehala 
potreba po delu delavcev, čim prej obvestiti delavski svet ali 
drug organ, ki predstavlja delavce in sindikate. 

O postopku ugotavljanja prenehanja potreb po delu več- 
jega števila delavcev, o razlogih za prenehanje potreb po delu 
delavcev, o številu in kategorijah nepotrebnih delavcev ter 
o roku, v katerem bo prenehala potreba po delu, mora poslo- 
vodni organ oziroma delodajalec čim prej obvestiti tudi Zavod 
za zaposlovanje in pristojni organ družbenopolitične skupno- 
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8. člen 
35. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Organ upravljanja oziroma delodajalec sprejme program 

razreševanja presežnih delavcev, v katerem določi ukrepe za 
preprečitev ali kar največjo omejitev prenehanja delovnega 
razmerja delavcev, seznam nepotrebnih delavcev, ter ukrepe 
in kriterije za izbiro ukrepov za omilitev škodljivih posledic 
prenehanja delovnega razmerja (ponudba zaposlitve v drugi 
organizaciji oziroma pri delodajalcu, zagotovitev denarne 
pomoči, zagotovitev pomoči za začetek samostojne dejavno- 
sti, dokup zavarovalne dobe, delo s krajšim delovnim časom 
ipd.). 

'mai° pravico sodelovati pri pripravi programa s stališči, mnenji in predlogi, ki jih mora organ upravljanja 
oziroma delodajalec obravnavati in se do njih opredeliti. 

Ce delavci v organizaciji oziroma pri delodajalcu niso sindi- 
kalno organizirani, ima pravico iz prejšnjega odstavka drug 
organ, ki predstavlja delavce. 

Poslovodni organ oziroma delodajalec, če gre za večje 
število delavcev pa organ upravljanja, odloči o prenehanju 
delovnega razmerja in pravicah iz programa razreševanja 
presežnih delavcev.« 

9. člen 
36. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Ce se v organizaciji z več kot 300 delavci ugotovi preneha- 

nje potrebe po delu več kot 25 % zaposlenih delavcev, mora 
organizacija oziroma delodajalec razporediti prenehanje 
delovnega razmerja na daljše časovno obdobje. V tem pri- 
meru mora organ upravljanja oziroma delodajalec pripraviti 
program razreševanja presežnih delavcev v sodelovanju 
z Zavodom za zaposlovanje. 

10. člen 
Za 36.členom se dodajo novi 36.a, 36.b, 36.c, 36.d, 36.e, 36.f, 

36.g, 36.h in 36.i členi, ki se glasijo: 

»36.a člen 
Delovno razmerje delavca, katerega delo postane trajno 

nepotrebno ne preneha če: 
- je mogoče v okviru organizacije oziroma pri delodajalcu 

delavca razporediti na drugo delovno mesto, ki ne ustreza 
njegovi strokovni izobrazbi, znanju in zmožnostim, če delavec 
s tako razporeditvijo soglaša; 

- je mogoče delavca za opravljanje drugega ustreznega 
dela prekvalifikacirati oziroma dokvalificirati v roku 6 me- 
secev; 

- je delo možno opravljati z nespremenjenim številom 
delavcev v skrajšanem delovnem času (najmanj 36 ur na 
teden), ki se šteje za polni delovni čas. 

O razporeditvi, prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji 
delavca in o skrajšanem delovnem času odloči poslovodni 
organ oziroma delodajalec, če gre za večje število delavcev pa 
organ upravljanja. 

Ce obstajajo možnosti iz prve in druge alinee prvega 
odstavka tega člena, se pri določitvi delavcev, ki se jim zago- 
tovi prerazporeditev ali prekvalifikacija oziroma dokvalifika- 
cija upošteva delovna uspešnost in strokovna izobrazba 
delavcev, delovna doba v organizaciji oziroma pri delodajalcu 
in socialne razmere, v katerih delavci živijo. 

36.b člen 
Pri določitvi delavcev, katerih delo postane trajno nepo- 

trebno, se upoštevajo zlasti naslednji kriteriji: 
- strokovna izobrazba delavca oziroma usposobljenost za 

delo in potrebna dodatna znanja in zmožnosti, 
- delovne izkušnje, 
- delovna uspešnost, 
- delovna doba, 
- zdravstveno stanje (posledica poškodb pri delu ali poklic- 

nih bolezni), 
- socialno stanje (število nepreskrbljenih družinskih čla- 

nov, opravljanje obrtne dejavnosti kot postranski poklic, 
opravljanje kmetijske dejavnosti, družbeništvo v zasebnih in 
mešanih podjetjih). 

Začasna odsotnost z dela delavca zaradi bolezni ali izrabe 
porodniškega dopusta oziroma dopusta za nego in varstvo 
otroka ter nosečnost ne sme biti upoštevana kot kriterij za 
ugotavljanje nepotrebnih delavcev. 

Kriteriji za ugotavljanje nepotrebnih delavcev, se podrob- 
neje uredijo s kolektivno pogodbo oziroma s splošnim aktom. 

36.c člen 
Delovno razmerje zaradi nujnih operativnih razlogov v orga- 

nizaciji oziroma pri delodajalcu ne preneha: 
- delavcu v času služenja vojaškega roka, 
- delavcu v času, ko je odsoten z dela zaradi začasne 

nezmožnosti za delo zaradi bolezni, 
- nosečnici in delavki oziroma delavcu v času odsotnosti 

z dela zaradi porodniškega dopusta in dopusta za nego in 
varstvo otroka, 

- članu delavskega sveta ali drugega organa, ki predstavlja 
delavce in voljenemu ali imenovanemu sindikalnemu poverje- 
niku, v času opravljanja njegove funkcije. 

36.d člen 
Delavcu invalidu, ki ne izpolnjuje pogojev do invalidske 

pokojnine, lahko preneha delovno razmerje le z njegovim 
soglasjem ali če se mu zagotovi sklenitev delovnega razmerja 
za nedoločen čas na ustreznem delovnem mestu v drugi 
organizaciji oziroma pri delodajalcu. 

Starejšemu delavcu, ki mu do izpolnitve pogojev za upoko- 
jitev manjka do pet let zavarovalne dobe, lahko preneha 
delovno razmerje le, če se mu zagotovi dokup zavarovalne 
dobe, če mu je zagotovljeno denarno nadomestilo iz naslova 
zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve pogojev 
za starostno upokojitev ali z njegovim soglasjem pravica do 
ustrezne odpravnine. 

36.e člen 
Delavcu, kateremu ni mogoče trajno zagotoviti dela v orga- 

nizaciji oziroma pri delodajalcu, preneha delovno razmerje po 
preteku šestih mesecev po dokončnosti sklepa o prenehanju 
delovnega razmerja. 

Šest mesečni rok za delavce iz prve, druge in tretje alinee 
36.c člena začne teči, ko se delavec vrne na delo, za delavce iz 
četrte alinee pa po izteku mandata oziroma v roku, določe- 
nem s kolektivno pogodbo. 

36.f člen 
V času iz prejšnjega člena je organizacija oziroma delodaja- 

lec dolžna zagotavljati delavcu nadomestilo osebnega 
dohodka v višini kot ga določa kolektivna pogodba oziroma 
splošni akt, najmanj pa v višini zajamčenega nadomestila 
osebnega dohodka. Ce delavec v tem času opravlja delo, ima 
pravico do osebnega dohodka po dejanskem delu. 

Če po sporazumu z delavcem preneha delovno razmerje 
pred iztekom šest mesečnega roka, je organizacija oziroma 
delodajalec dolžna izplačati delavcu celoten znesek nadome- 
stila osebnega dohodka. 

Organizacija oziroma delodajalec je dolžna izplačati 
delavcu, ki je zaposlen v organizaciji oziroma pri delodajalcu 
najmanj dve leti, odpravnino v višini najmanj polovice njego- 
vega povprečnega mesečnega osebnega dohodka v zadnjih 
treh mesecih, za vsako leto dela v organizaciji oziroma pri 
delodajalcu. Organizacija oziroma delodajalec ni dolžna 
izplačati odpravnine delavcu, kateremu v okviru programa 
razreševanja presežnih delavcev zagotovi ustrezno zaposlitev 
v drugi organizaciji oziroma pri delodajalcu ali dokupi 
delovno dobo. 

Delavec, ki mu je prenehalo delo v organizaciji oziroma pri 
delodajalcu, ima pod enakimi pogoji prednostno pravico pri 
sklenitvi delovnega razmerja, če organizacija oziroma deloda- 
jalec v roku enega leta zaposluje nove delavce. 

36.g člen 
Ce gre za večje število delavcev, se sklepi o prenehanju 

delovnega razmerja in pravicah iz programa razreševanja 
presežnih delavcev lahko vročijo delavcem šele po preteku 
roka dveh mesecev od dne, ko so izpolnjene obveznosti iz 
drugega in tretjega odstavka 34. člena. 

36.h člen 
V sklepu o prenehanju delovnega razmerja zaradi nujnih 

operativnih razlogov v organizaciji oziroma pri delodajalcu je 
potrebno obrazložiti razlog za prenehanje delovnega raz- 
merja. 
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V postopku varstva pravic v organizaciji oziroma pri deloda- 
jalcu in v postopku sodnega varstva je dokazno breme, da 
obstaja nujen razlog za prenehanje delovnega razmerja delav- 
cev na organu oziroma delodajalcu, ki je odločil o prenehanju 
delovnega razmerja. 

36.i člen 
Določbe drugega odstavka 34. člena in 35. člena se ne 

uporabljajo za organizacije oziroma delodajalce, ki zaposlu- 
jejo manj kot 10 delavcev.« 

11. člen 
V prvem odstavku 100. člena se besedilo 11. in 12. točke 

spremeni tako, da se glasi: 
»11. Če odkloni eno od pravic iz 30. člena, če odkloni 

ponujeno ustrezno zaposlitev v drugi organizaciji oziroma pri 
delodajalcu v skladu s programom iz 35. člena, ali če odkloni 
prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo ali delo s skrajšanim 
delovnim časom iz druge in tretje alinee prvega odstavka 36.a 
člena — v 30 dneh po dokončnosti sklepa o prenehanju 
delovnega razmerja, 

12. Če postane delo delavca zaradi nujnih operativnih razlo- 
gov v organizaciji oziroma pri delodajalcu trajno nepotrebno 
- po izteku šestih mesecev od dokončnosti sklepa o preneha- 
nju delovnega razmerja«. 

12. člen 
V 125. členu se črtata prva alinea prvega odstavka in drugi 

odstavek. 

13. člen 
V 132. členu se 7. in 8. točka spremenita tako, da se glasita: 
»7. če ne zagotovi delavcu ustreznega nadomestila oseb- 

nega dohodka v skladu s 30. členom tega zakona; 
8. če ravna v nasprotju z določbami 34., 35., 36., 36.f in 36.g 

člena tega zakona;« 

14. člen 
Do sprejema novega zakona o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju lahko organizacija oziroma delodajalec v skladu 
s programom razreševanja presežnih delavcev, dokupi zava- 
rovalno dobo delavcem, ki jim do izpolnitve pogojev za upo- 
kojitev manjka največ do 5 let zavarovalne dobe. 

15. člen 
Delavci, ki so do uveljavitve tega zakona že pridobili pravice 

na podlagi 21. člena zakona o temeljnih pravicah iz delovnega 
razmerja (Uradni list SFRJ, št. 60/89 in 42/90) in III. poglavja 
zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90), ohra- 
nijo te pravice v skladu z dosedanjimi predpisi. 

16. člen 
Zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV: 

i. 
Skupščina Republike Slovenije je na sejah zborov dne 5. in 

6. 12. 1990 obravnavala predlog za izdajo zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih z osnutkom 
zakona. Zbori so se strinjali z združitvijo prve in druge faze 
zakonodajnega postopka ter sprejeli predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih 
z osnutkom zakona. Zbori Skupščine Republike Slovenije so 
naložili Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije kot 
predlagatelju, da pripravi zakonski predlog in pri pripravi 
predloga prouči in ustrezno upošteva pripombe, predloge in 
mnenja delovnih teles skupščine ter razpravo delegatov na 
sejah zborov. Zbor združenega dela pa je od predlagatelja 
tudi zahteval, da do priprave predloga zakona predloži zboru 
projekcijo razreševanja krize, ki bo zajela konkretne aktivno- 
sti na področju gospodarstva, javnih služb in sociale. 

Predlagatelj je ob pripravi predloga zakona proučil vse 
v postopku skupščinske obravnave podane pripombe, pred- 
loge in mnenja in jih upošteval tako, da je ustrezno spremenil 
in dopolnil posamezne določbe osnutka zakona. Pripombe, 
predlogi in mnenja, ki jih predlagatelj ni upošteval, so obra- 
zloženi v sledečem delu obrazložitve, kjer so obravnavane 
načelne in splošne pripombe k predlogu za izdajo zakona 
z osnutkom zakona ter v obrazložitvi k posameznim členom 
predloga zakona. 

II. 
Zakonodajna komisija Skupščine Republike Slovenije je ob 

obravnavi predloga za izdajo zakona z osnutkom zakona 
načeloma ugotovila, da obravnavane spremembe in dopolni- 
tve republiškega zakona presegajo nekatere določbe zvez- 
nega zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja. 
Predlagatelj zakona je že v zakonodajnem gradivu na to 
dejstvo opozoril in predlagal, da se določbe 21. člena ter 7. in 
8. točke 75. člena zakona o temeljnih pravicah delavcev iz 
delovnega razmerja (Uradni list SFRJ, št. 60/89 in 42/90) 
v Republiki Sloveniji ne uporabljajo. Zato se predlaga skupš- 
čini v sprejem ustavni zakon, ki navedene določbe zveznega 
zakona izvzema iz uporabe v naši republiki. 

V okvir pravnotehničnih pripomb sodijo predlogi Zakono- 
dajno pravne komisije za spremembo zakonodajne tehnike 
pri spreminjanju členov, kar je predlagatelj v predlogu zakona 
ustrezno upošteval. 

Vsebinske načelne in splošne pripombe pa je mogoče raz- 
deliti v dve skupini, in sicer na tiste, ki vsebujejo zahteve po 
širšem ali celovitejšem spreminjanju delovne zakonodaje in 

tiste, ki predlagajo načelno spremenjen pristop v segmentu 
sprememb delovne zakonodaje, kot so predlagane v obrav- 
navo in sprejem. 

V zvezi s prvimi je predlagatelj že v zakonodajnem gradivu 
predloga za izdajo zakona opozoril, da je celovito oziroma 
širše spreminjanje delovne zakonodaje v smislu konsistentne 
izpeljave spremenjene koncepcije delovnega razmerja možno 
in smiselno izpeljati le ob hkratni razrešitvi nekaterih bistve- 
nih sistemskih vprašanj. Gre za vprašanja lastninjenja, partici- 
pacije delavcev pri upravljanju ter za vprašanja registracije 
sindikatov, reprezentativnosti sindikatov ter drugih vprašanj 
v zvezi z uveljavitvijo sindikalnega pluralizma. Ta ugotovitev 
velja tudi za konkretne zahteve po spremembi sistema avto- 
nomnih pravnih virov na nivoju organizacije oziroma podjetja, 
po katerih naj bi se splošni akt podjetja opustil kot avtonomni 
pravni vir za urejanje določenih internih vprašanj s področja 
delovnih razmerij. Predlagani pristop predhodnega parcial- 
nega spreminjanja delovne zakonodaje le v segmentu proble- 
matike presežnih delavcev je argumentiran z nujnimi zahte- 
vami in opozorili gospodarstva, da zavlačevanje razbremeni- 
tev organizacij in delodajalcev njihovih obveznosti do presež- 
nih delavcev, ne bo pomenilo ohranjanja socialne varnosti za 
delavce, temveč stečaje, zlom sistemov in nezaposlenost. 
Zato se je predlagatelj omejil izključno na razrešitev teh 
vprašanj, vse druge konkretne predloge in zahteve za spre- 
membo delovne zakonodaje pa evidentiral, da bi jih upošteval 
pri kasnejšem širšem ali celovitem spreminjanju zakona. 

V drugo skupino sodijo pripombe, ki se nanašajo načelno 
na predlagan pristop v segmentu sprememb delovne zakono- 
daje, ki so v zakonodajnem postopku, in sicer: 

- da so predlagane rešitve ostre in primerne le za izredno 
težke gospodarske razmere, 

- da bi bilo potrebno predhodno sprejeti razvojno socialni 
program, ki bo zagotovil pogoje za ohranjanje produktivnih 
delovnih mest in odpiranje novih oziroma projekcijo razreše- 
vanja krize, ki bo zajela konkretne aktivnosti na področju 
gospodarstva, javnih služb in sociale, 

- da pomeni predlagano razbremenjevanje organizacij 
dejansko prenašanje bremen presežnih delavcev od deloda- 
jalcev na delavce, 

- da naj se pravice oziroma status delavcev ter ukrepi 
v primeru prenehanja potreb po delu delavcev različno opre- 
delijo in prilagodijo razmeram v organizacijah, odvisno od 
tega, ali gre za »zdrava" ali »ozdravljiva« podjetja ali za 
podjetja brez perspektive. 
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V zvezi s temi pripombami in zahtevami se predlagatelj 
strinja, da so predlagane spremembe delovne zakonodaje 
glede na uveljavljeni sistem neugodne za delavce. Vendar pa 
bo poseg v njihovo socialno varnost sledil še toliko bolj 
gotovo, če ne bo podpore organizacijam, ki še imajo tržno 
zanimive programe in možnosti za uspešno prestrukturiranje. 
Izjemno stanje, če ne celo izredne razmere, pa v gospodarstvu 
naše republike dejansko tudi obstajajo. Projekcija razreševa- 
nja krize, ki je zajela konkretne aktivnosti na področju gospo- 
darstva, je razvidna iz poročila o stanju v gospodarstvu in 
ukrepih Izvršnega sveta, ki ga je vlada že predstavila. Posebej 
je pripravljen tudi socialni program na področju dela in zapo- 
slovanja, otroka in družine ter socialnega varstva za leto 1991, 
ki se dopolnjuje z elementi razvojnih spodbud oziroma ukrepi 
za ustvarjanje novih delovnih možnosti po posameznih sea- 
mentih. 

Predlagano razbremenjevanje organizacij oziroma deloda- 
jalcev njihovih materialnih obveznosti do presežkov delavcev 
je nujno, če se želijo ustvariti pogoji za njihov obstoj in razvoj 
v tržnem gospodarstvu. To seveda pomeni, da se breme 
zagotavljanja socialne varnosti teh delavcev, kot tudi breme 
izvajanja programov za njihovo ponovno vključitev v delo, 
drugače prerazdeljuje oziroma prenaša na celotno družbo. 
Gre konkretno za financiranje zavarovanja za primer brezpo- 
selnosti kot tudi izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlova- 
nja, ki naj bi skladno z novo davčno zakonodajo, zakonom 
o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdrav- 
stveno varstvo in zaposlovanje, ter zakonom o zaposlovanju 
in zavarovanju za primer brezposelnosti bremenilo v enakih 
odstotkih delodajalce in zaposlene delavce, predvsem za 
posege v trg delovne sile pa seveda tudi državo. 

Ker v gospodarski krizi, v kateri se nahajamo, zakonsko ni 
možno različno obravnavati sistema razreševanja presežnih 
delavcev v »zdravih« oziroma »ozdravljivih« podjetjih oziroma 
v podjetjih brez perspektive, saj so posledice za delavce več 
ali manj enake, le primarna obremenitev organizacij oziroma 
delodajalcev bi bila različna. Zato predlagatelj ohranja enoten 
zakonski pristop, pri urejanju te problematike. Finančne 
zmožnosti posamezne organizacije oziroma delodajalca bo 
seveda moral upoštevati organ upravljanja oziroma delodaja- 
lec pri sprejemu programa razreševanja presežnih delavcev, 
ter sindikati v postopku uveljavljanja svojih mnenj, stališč in 
predlogov v zvezi z določanjem ukrepov za omejitev preneha- 
nja delovnega razmerja delavcev in ukrepov za omilitev škod- 
ljivih posledic, v okviru tega programa. 

III. 
V nadaljevanju te obrazložitve k posameznim členom 

zakona je podrobneje prikazano, katere konkretne pripombe, 
predlogi in mnenja iz skupščinske razprave o predlogu za 
izdajo zakona z osnutkom so upoštevana in kako, ter katerih 
pripomb, predlogov in mnenj po proučitvi predlagatelj ni 
upošteval in zakaj. 

k 2. členu 
Predlagatelj je upošteval sugestijo, da je primerno razloge 

v organizaciji oziroma pri delodajalcu, ki narekujejo začasno 
ali trajno prenehanje potreb po delu delavcev, sistemsko 
uvrstiti pred rešitve, ki opredelujejo ukrepe v enem ali drugem 
primeru. Zato se v spremenjenem 29. členu ti razlogi posebej 
opredeljujejo kot »nujni operativni razlogi« v organizaciji ozi- 
roma pri delodajalcu, v izogib različnih tolmačenj se izpušča 
besedi »in podobni«, sama definicija pa je vsebinsko dopol- 
njena. 

k 3. in 4. členu 
Začasne presežke delavcev je po mnenju predlagatelja 

potrebno urejati posebej in izven rešitev, ki se nanašajo na 
trajne presežke. In to zato, ker pridejo v poštev le zaradi 
nujnih operativnih razlogov v organizaciji oziroma pri deloda- 
jalcu, ki so začasne narave in ne trajajo dalj kot šest mesecev. 
V kolikor bi se v času izvajanja teh ukrepov ali po preteku 
6 mesecev ugotovilo, da se je začasnost razlogov spremenila 
v trajnost, je za prenehanje delovnega razmerja delavcev 
potrebno izvesti postopek, kot velja za trajne presežke. Eno- 
stavna pretvorba začasnih presežkov v trajne, bi namreč 
pomenila izognitev obveznim postopkom in ravnanjem, ki so 
po evropskih standardih v teh primerih uveljavljeni. 

Delovno razmerje delavca v primeru začasnih presežkov ne 

preneha, s predvidenimi ukrepi se ne posega v njegov delov- 
nopravni status, temveč gre le za začasno zmanjšanje obsega 
pravic iz delovnega razmerja. Predlagatelj je upošteval pred- 
loge, da se dovoli razporeditev na delovno mesto, za katero se 
zahteva le eno stopnjo nižja strokovna izobrazba, kar velja 
tako za začasno razporejanje znotraj organizacije kot tudi 
v drugo organizacijo oziroma k delodajalcu za najdalj 6 mese- 
cev. Predlagatelj zaradi osnovnega namena predlagane reši- 
tve ni mogel upoštevati zahtev, da se osebni dohodek delav- 
cev zaradi uporabe predvidenih začasnih ukrepov ne 
zmanjša. Predvidena pa je rešitev, ki naj bi zagotovila, da bi 
imeli delavci, ki delajo, višji osebni dohodek, kot je zagotov- 
ljeno nadomestilo osebnega dohodka delavcem, ki so na 
prisilnem dopustu. Skladno s sprejetim zakonom o zajamče- 
nih osebnih dohodkih, se tudi v rešitvah zakona o delovnih 
razmerjih kot minimum nadomestila osebnega dohodka uvaja 
nova kategorija - zajamčeno nadomestilo osebnega 
dohodka. 

Glede na večinsko podporo v skupščinski obravnavi, je 
v predlog zakona sprejeta variantna rešitev osnutkd glede 
določanja organov, ki odločajo v postopku reševanja začas- 
nih presežkov delavcev, pri čemer se zakonsko določajo tudi 
kriteriji, ki morajo biti upoštevani v tem postopku. 

Glede na opozorilo, da je rešitev v začasnih presežkih 
delavcev možno izigravati v organizacijah in pri delodajalcih 
s sezonskim značajem dela, je predvidena ustrezna zakonska 
varovalna določba. 

k 5. členu 
Upoštevaje predloge iz skupščinske razprave, je v uvodnem 

stavku številka 30 nadomeščena s številko 45, kar širi obvez- 
nost razreševanja presežnih delavcev v organizacijah oziroma 
pri delodajalcih na način kot je zakonsko predpisan za 
»kolektivne odpuste«. 

k 7. in 8. členu 
Pri pripravi predloga so bile posebej proučene pripombe, 

da se daje prevelika pooblastila poslovodnemu organu in 
zahteve, da je potrebno že pri ugotavljanju resnosti, nujnosti, 
resničnosti razlogov, zaradi katerih je potrebno zmanjševati 
določeno število delavcev, kot tudi pri sprejemanju programa 
razreševanja presežnih delavcev, vzpostaviti ustrezen kon- 
trolni mehanizem in zagotoviti ustrezno vlogo organov delav- 
skega soupravljanja in sindikatom. 

Predlagatelj je ponovno preveril obveznosti, ki izhajajo iz 
konvencije Mednarodne organizacije dela št. 158 o preneha- 
nju delovnega razmerja na pobudo delodajalca, ki predvideva 
sodno preverjanje opravičenosti prenehanja delovnega raz- 
merja po nepristranskem organu (sodišče, arbitražni svet ali 
arbiter) ter glede »socialnega programa, posvetovanje 
z delavskimi predstavniki. Ob tem ugotavlja, da je sklicevanja 
na ureditve nekaterih drugih evropskih držav, o točno dolo- 
čeni in poudarjeni vlogi organov delavskega soupravljanja ali 
sindikata, potrebno obravnavati celovito in upoštevaje 
natančno zgrajenost teh sistemov, ki so se desetletja dograje- 
vali. Kljub nedodelani sistemski ureditvi lastninjenja, delav- 
skega soupravljanja in vlogi delavskih predstavnikov v naši 
pravni ureditvi, predlagatelj opozarja, da so tudi v predlagani 
sistem razreševanja presežkov delavcev v zakonu o delovnih 
razmerjih, ki ga predvidevajo glede na osnutek dopolnjene 
rešitve zakonskega predloga, vključeni varovalni mehanizmi: 

- ugotovitev obstoja prenehanja delovnega razmerja po 
delu delavcev zaradi nujnih operativnih razlogov je po predla- 
ganih rešitvah res v pristojnosti nosilca poslovođe funkcije. 
Vendar pa je prvostopenjska odločitev o prenehanju delov- 
nega razmerja delavcev in pravicah iz programa razreševanja 
presežnih delavcev vse do začetnega preverjanja nujnosti in 
resničnosti razlogov za prenehanje delovnega razmerja, pod- 
vržena kontroli v drugostopenjskem postopku v organizaciji 
oziroma pri delodajalcu, v katerem ima vso pravico sodelovati 
sindikat, njegovo mnenje je potrebno obvezno obravnavati in 
se o njem izjaviti. Poleg tega je zoper vse te odločitve po 
splošnem sistemu varstva pravic predvideno tudi sodno var- 
stvo. 

- odločitev o sprejemu programa presežnih delavcev, naj 
bi bila v pristojnosti organa upravljanja oziroma delodajalca, 
ne glede na obliko in sestavo organa upravljanja v vseh 
lastninskih oblikah organizacij, vendar pa morata oba 
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obvezno obravnavati stališča, mnenja in predloge sindikata in 
se do njih opredeliti. Če delavci v organizaciji oziroma pri 
delodajalcu niso sindikalno organizirani lahko to vlogo prev- 
zamejo neposredno izvoljeni delavski predstaviki, 

- v sklepu o prenehanju delovnega razmerja mora poslo- 
vodni organ, organ upravljanja ali delodajalec obvezno obra- 
zložiti razlog za prenehanje delovnega razmerja, posebej pa 
je tudi poudarjeno, da je v postopkih preverjanja odločitve 
dokazno breme na strani »delodajalca (36.h člen), 

V 8. člen je glede na večinsko opredelitev v razpravi vklju- 
čena tudi variantna rešitev osnutka glede določitve organov 
za odločanje o prenehanju delovnega razmerja delavcev ter 
o pravicah iz programa razreševanja presežnih delavcev. 

k 9. členu 
Predlagatelj ni mogel upoštevati predlogov, da naj bi se 

v primeru kolektivnega odpusta večjega števila delavcev, 
sprejemal program razreševanja presežnih delavcev s soglas- 
jem Zavoda za zaposlovanje. Zavod za zaposlovanje naj bi 
v bodoče deloval kot javna služba oziroma kot javni zavod in 
ne kot državni organ. Zato predlagatelj meni, da izdaja 
soglasja na notranji akt podjetja oziroma organizacije, ne sodi 
v funkcijo dejavnosti zavoda. 

k 10. členu 
36. a člen 

V rešitev je vključena variantna določba osnutka, saj so bile 
tudi za ta primer taka večinska mnenja v skupščinski obrav- 
navi. 

36. b člen 
Predlagatelj je proučil pripombe o nejasnosti zadnjega 

odstavka tega člena in ugotavlja, da na tem mestu ni potrebno 
natančneje opredeljevati avtonomnih aktov, ki bodo podrob- 
nejše urejali kriterije za ugotavljanje presežnih delavcev. 
Odločitev za izbiro avtonomnega akta je namreč primerno 
prepustiti nosilcem avtonomnega urejanja in dogovarjanja. 

36.c člen 
V zadnji alinei je, skladno s pripombami, zagotovljeno 

posebno varstvo ne le voljenih, temveč tudi imenovanih sindi- 
kalnih poverjenikov. 

36. d člen 
Upoštevaje opozorila o potrebnosti zagotavljanja večjega 

varstva invalidom, je ustrezno spremenjen prvi odstavek tega 
člena, ki določa, da lahko invalidu preneha delovno razmerje 

kot presežnemu delavcu le z njegovim soglasjem, ali če mu je 
zagotovljena ustrezna zaposlitev pri drugi organizaciji ozi- 
roma delodajalcu. Zaposlitev mora biti ustrezna delavčevi 
delovni zmožnosti, ter za nedoločen čas. 

36. e in 36. f člen 
Predlagatelj ni mogel upoštevati predloga, da bi se izvršlji- 

vost sklepa o prenehanju delovnega razmerja delavca vezala 
na pravnomočnost in ne na dokončnost sklepa. Princip izvr- 
šljivosti dokončnih sklepov iz delovnih razmerij je v naši 
delovni zakonodaji na splošno uveljavljen. To pa predvsem 
zaradi predpisanega dvostopenjskega odločanja že znotraj 
organizacije, kar je glede na druge evropske države naša 
posebnost. 

V rešitvah tudi ni upoštevan predlog, da bi se odpravnina 
določala v višjem znesku in glede na celotno delovno dobo 
delavca. Taka določba bi nesorazmerno obremenjevala zad- 
njo organizacijo oziroma delodajalca, v kateri je delavec ugo- 
tovljen kot presežek, poleg tega je tudi v drugih pravnih redih 
odpravnina predvidena kot določena odškodnina za zvestobo 
in dalj časa trajajoče delo delavca v določeni organizaciji 
oziroma pri delodajalcu. 

36. h člen 
Predlagatelj po proučitvi predlogov, da naj bi zakon pose- 

bej v postopku odločanja o presežnih delavcih določil pose- 
ben pritožbeni organ sodi, da zadostuje sicer uveljavljena 
splošna rešitev v okviru varstva pravic delavcev. Pritožbeni 
organ se po tej rešitvi določi s splošnim aktom oziroma 
kolektivno pogodbo. 

Skladno s konvencijo MOD št. 158 o prenehanju delovnega 
razmerja na pobudo delodajalca, se v dopolnjeni določbi 
predloga zakona povdarja, da je v pritožbenem postopku in 
v sodnem postopku breme dokazovanja na strani •>deloda- 
jalca. 

k 13. členu 
Glede na predlagane spremembe so v zakon ustrezno vklju- 

čene tudi spremembe kazenskih določb. 

k 14. členu 
V prehodnem obdobju, do sprejema nove zakonodaje na 

področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, je 
v zakonu o delovnih razmerjih potrebno obdržati ustrezno 
pravno podlago za dokup zavarovalne dobe, kar je predvi- 
deno s prehodno določbo. 

28 poročevalec 



Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o DELAVCIH 

V DRŽAVNIH ORGANIH - ESA 187 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 47. seji 
dne 26. 12. 1990 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O DELAVCIH V DRŽAVNIH ORGANIH, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začas- 
nega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 

Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Rajko PIRNAT, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za pravosodje in upravo 

- Jože TRATNIK, namestnik republiškega sekretarja za 
pravosodje in upravo, 

- Jelka PEČAR, svetovalka Izvršnega sveta v Republi- 
škem sekretariatu za pravosodje in upravo. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o delavcih v državnih organih bodo obravnavali Družbenopo- 
litični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zakono- 
dajno-pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi Odbor za delo, 
zaposlovanje in socialno politiko kot matično delovno telo. 

Predlog ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona 
a o delavcih v državnih organih 

1. člen 
V zakonu o delavcih v državnih organih (Uradni list Repu- 

blike Slovenije, št. 15/90) se v 4. členu doda nov četrti odsta- 
vek, ki se glasi:»Tuj državljan ali oseba brez državljanstva 
lahko sklene delovno razmerje v državnem organu z dovolje- 
njem republiškega upravnega organa, pristojnega za pravo- 
sodje in upravo.«. 

2. člen 
56. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Če so zaradi spremenjenih pristojnosti državnega organa, 

zaradi trajnega zmanjšanja obsega dela ali zaradi tehnolo- 
ških, organizacijskih in drugih operativnih razlogov posa- 
mezna dela postala začasno ali za dalj kot šest mesecev 
nepotrebna, se delavcem, ki so opravljali taka dela v držav- 
nem organu, zagotovijo pravice v skladu z zakonom. 

Podrobnejše kriterije za ugotavljanje nepotrebnih delavcev, 

določene z zakonom, lahko izvršni svet podrobneje uredi 
s svojim aktom.«. 

3. člen 
57. člen se črta. 

4. člen 
58. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Višino nadomestila osebnega dohodka in drugih prejem- 

kov, ki pripadajo delavcu, katerega delo ni več potrebno 
določi izvršni svet v skladu z zakonom. 

Pri določitvi višine odpravnine se upošteva skupna delovna 
doba v vseh državnih organih iste družbenopolitične skup- 
nosti. A. 

5. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV: 

Zbori Skupščine Republike Slovenije so na sejah zborov 
dne 5. in 6. decembra 1990 obravnavali in sprejeli predlog za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delav- 
cih v državnih organih z osnutkom zakona. Zakon v vsebin- 
skem pogledu predstavlja le dopolnjevanje oziroma nadalje- 
vanje ureditve iz zakona o delovnih razmerjih, katerega spre- 
membe in dopolnitve so zbori Skupščine istočasno obravna- 
vali. 

Zbori so podprli zakonske rešitve, ki se pretežno nanašajo 
na presežne delavce v državnih organih, saj je bilo ocenjeno, 
da ni razloga, da bi imeli delavci v državnih organih, katerih 
delo ni več potrebno, drugačen delovnopravni in socialni 
položaj kot delavci v drugih dejavnostih. 

Predlagatelj je pri pripravi zakonskega predloga proučil 
pripombe, predloge in vprašanja iz razprav ob predlogu za 
izdajo zakona in zakonskega osnutka, vnesel pa tudi potrebne 
redakcijske popravke. 

Ob zakonskem osnutku so bili v razpravi izraženi zlasti 
pomisleki, da bi imeli izvršni sveti večja pooblastila glede 
ugotavljanja presežkov delavcev. Predlagatelj pripominja, da 
je že osnutek zakona izhajal iz ureditve, predlagane v spre- 
membah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih, ki velja 
tudi za delavce v državnih organih, kar pomeni, da bi bili torej 
izvršni sveti pri svojih odločitvah vezani na zakonsko ureditev. 
Zaradi jasnosti določb je glede na pripombe v drugem 

odstavku 56. člena (2. člen predloga) izrecno navedel, da se ta 
vprašanja urejajo v skladu z zakonom, to je z zakonom 
o delovnih razmerjih. Kriterije za ugotavljanje presežnih 
delavcev bodo za druge dejavnosti opredeljevale kolektivne 
pogodbe, za delavce v državnih organih pa je v 2. členu 
predloga zakona izrecno določeno, da lahko kriterije, dolo- 
čene v zakonu, izvršni svet podrobneje uredi s svojim aktom. 
Zaradi vsebinske povezave in jasnosti določb je besedilo 3. 
člena osnutka zakona vključeno v 2. člen predloga, zaradi 
česar je v 3. členu predloga predvideno črtanje 57. člena 
zakona. 

Predlagatelj je v skladu s pripombami v razpravi dopolnil 4. 
člen osnutka zakona tako, da je iz določbe razvidno, da mora 
izvršni svet določati višino nadomestil osebnega dohodka in 
drugih prejemkov delavcev, katerih delo ni več potrebno, 
upoštevaje zakon o delovnih razmerjih, ki določa najnižje 
zneske nadomestila osebnega dohodka. 

Predlagatelj je tudi upošteval pripombo zakonodajno- 
pravne komisije glede pravice do odpravnine v skladu z zako- 
nom o delovnih razmerjih. Glede na določbo 31. člena zakona 
o delavcih v državnih organih, po kateri je mogoče delavca 
razporediti brez njegove privolitve iz enega državnega organa 
v drug državni organ, bi bili glede te pravice delavci v državnih 
organih, katerih delo ni več potrebno, v slabšem položaju od 
delavcev v drugih dejavnostih. Iz tega razloga je predlagatelj 
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dopolnil določbo 4. člena osnutka zakona tako, da se pri 
določitvi višine odpravnine šteje neprekinjena delovna doba 
v vseh državnih organih iste družbenopolitične skupnosti. 

Predlagatelj ni mogel upoštevati pripombe g. Ervina 
Schvvarzbartla, delegata Zbora občin k 2. členu osnutka 
zakona. Prednostno pravico pri zaposlitvi imajo delavci, kate- 
rih delo ni več potrebno, že po zakonu o delovnih razmerjih, 
zaradi česar ni potrebno, da bi tako določbo ta zakon ponav- 
ljal. 

Iz istega razloga predlagatelj ni upošteval pripombe g. 
Ervina Schvvarzbartla, delegata v Zboru občin, po kateri naj bi 
se v 4. členu osnutka zakona dodal drugi odstavek, ki bi 
določal, da je delavec, čigar delo je postalo nepotrebno, 
dolžan do prenehanja delovnega razmerja opravljati posa- 
mezna dela, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi, znanju in 
zmožnostim, v istem ali drugem državnem organu. S predlo- 
gom zakona se v celoti spreminja 58. člen tega zakona, ki je 
poprej v tretjem odstavku določal tako dolžnost delavca, čigar 
delo je postalo nepotrebno. Po ureditvi, ki se sedaj spreminja, 
je bil presežni delavec dan na razpolago za dve leti, v tem 
času pa mu je bilo mogoče naložiti opravljanje posameznih 
del. Predlog zakona o delovnih razmerjih (10. člen predloga 

- 36. f člen zakona) sedaj predvideva, da pripada delavcu, 
čigar delo je postalo nepotrebno za dalj kot šest mesecev in ki 
v tem času opravlja delo, osebni dohodek po dejanskem delu; 
sicer pa mu pripada le nadomestilo osebnega dohodka. Iz 
tega sledi, da je mogoče zaradi občasnih potreb presežnemu 
delavcu tudi med šestmesečnim »odpovednim<■ rokom nalo- 
žiti opravljanje posameznih del. Smiselno je torej pripomba 
delegata upoštevana v predlogu zakona o delovnih razmerjih, 
zato v tem zakonu taka dopolnitev ni potrebna. 

Prav tako predlagatelj ni upošteval predloga g. Schvvarz- 
bartla, delegata Zbora občin, da se v predlogu zakona doda 
nov člen, s katerim bi bila izrecno izključena veljavnost 
zakona za nazaj. V zakonu o spremembah in dopolnitvah 
zakona o delovnih razmerjih (14. člen predloga) je določeno, 
da se reševanje presežnih delavcev, katerih potreba po delu je 
bila ugotovljena pred uveljavitvijo sprememb zakona o delov- 
nih razmerjih, izvaja po določbah, ki so veljale v času, ko so 
bili presežki ugotovljeni. Ker za delavce v državnih organih 
veljajo tudi določbe zakona o delovnih razmerjih, ponavljanje 
take določbe v predlogu zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o delavcih v državnih organih ni potrebno. 

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o JAVNEM PRAVOBRANILSTVU s predlogom zakona - ESA 264 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 47. seji 
dne 26. 12. 1990 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNEM PRAVOBRANILSTVU 
S PREDLOGOM ZAKONA. 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266., 267. in 312. člena poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena 
začasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije predlaga 
Skupščini Republike Slovenije, da sprejme zakon po skraj- 
šanem postopku, ker gre za manj zahtevne spremembe in 
dopolnitve zakona. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220 in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Rajko PIRNAT, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za pravosodje in upravo, 

- Jože TRATNIK, namestnik republiškega sekretarja za 
pravosodje in upravo, 

- Janez BREZNIK, svetovalec Izvršnega sveta v republi- 
škem sekretariatu za pravosodje in upravo. 

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o javnem pravobranilstvu s predlogom zakona bodo 
obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor zdru- 
ženega dela ter Zakonodajno-pravna komisija. Obravnaval ga 
bo tudi Odbor za pravosodje in upravo kot matično delovno 
telo. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem 
pravobranilstvu  

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona 
Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopol- 

nitvah zakona o javnem pravobranilstvu je podana v LXVII 
amandmaju 8. točke, ki določa da Skupščina Republike Slo- 
venije ureja področje odvetniške in druge pravne pomoči. 

II. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 
Javno pravobranilstvo je samostojen organ družbenopoli- 

tične skupnosti, ki zastopa družbenopolitično skupnost, 
njene organe, organizacije in sklade, ki so pravne osebe ter 
krajevne skupnosti pred sodišči in drugimi organi glede njiho- 
vih premoženjskih pravic in koristi ter izvršuje druge pravice 
in dolžnosti določene z zakonom. 

Z uveljavitvijo ustavnfega zakona za izvedbo amandmajev 
IX-LXXXIX k ustavi Republike Slovenije (Ur. list SRS, št. 32/ 
89) in zakona o določitvi nalog, ki jih od 1.1.1990 začasno 

opravljajo organi samoupravnih interesnih skupnosti in 
o ustanovitvi določenih republiških upravnih organov (Ur. list 
SRS, št. 42/89) se je obseg dela javnih pravobranilstev 
občutno povečal v posledici teh zakonov je namreč opravlja- 
nje številnih nalog samoupravnih interesnih skupnosti prešlo 
v pristojnost družbenopolitičnih skupnosti, varstvo njihovih 
premoženjskih pravic pa v pristojnost javnih pravobranilstev. 
Zaradi takega zakonskega pooblastila in praviloma medob- 
činskega organiziranja, so javni pravobranilci v zadnjem 
obdobju le težko opravljali svoje naloge. 

Po oceni predlagatelja je tako stanje posledica prehodnega 
obdobja, ki bo trajalo dokler področje javne uprave ne bo 
organizirano na drugačnih osnovah. Zato bi bilo nesmotrno 
reševati preobremenjenost javnih pravobranilstev z dodatno 
sistemizacijo. Primernejša je rešitev po kateri lahko javni 
pravobranilci pooblastijo za zastopanje v konkretnih zadevah 
tudi strokovne delavce v določenih državnih organih. 
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III. Predlagana rešitev 
S predlagano rešitvijo se omogoča prenos zakonskega 

pooblastila, ki ga ima javni pravobranilec na drugo osebo, pri 
čemer temeljno pooblastilno razmerje ne preneha. Poobla- 
stilo za nadomeščanje daje javni pravobranilec strokovnemu 
delavcu v javnem pravobranilstvu, drugemu javnemu pravo- 
branilcu ali diplomiranemu pravniku v državnem organu ali 
drugem subjektu, ki ga javni pravobranilec zastopa. Pooblaš- 
čenec ima pooblastilo za opravo posameznega dejanja, za 
katerega pravilnost v celoti odgovarja javni pravobranilec. 
Funkcija javnega pravobranilca in narava zakonskega poobla- 

stila na ta način ostaneta v celoti ohranjena. Predlagane 
spremembe torej ne posegajo v temeljna načela zakona. Reši- 
tev hkrati omogoča učinkovitejše in zlasti racionalnejše 
opravljanje nalog javnega pravobranilca. 

Predlagatelj predlagasprejem zakona v skladu s 312. čle- 
nom poslovnika Skupščine Republike Slovenije po skrajša- 
nem postopku. 

VI. Finančne posledice 
Za izvajanje predlaganega zakona ne bodo potrebna 

dodatna finančna sredstva družbenopolitičnih skupnosti. 

PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem pravobranilstvu 

1. člen 
V zakonu o javnem pravobranilstvu (Ur. list SRS, št. 19/76 in 

31/84) se za 8. členom doda nov 8.a člen, ki se glasi: 

»8.a člen 
Javni pravobranilec sme izjemoma iz opravičenih razlogov 

pooblastiti strokovnega sodelavca v javnem pravobranilstvu, 
drugega javnega pravobranilca ali diplomiranega pravnika 

s pravosodnim izpitom v državnem organu ali drugem sub- 
jektu, ki ga zastopa, da ga nadomešča pri zastopanju za 
posamezna pravna dejanja.«. 

2. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV: 

Predlagana rešitev omogoča, da javni pravobranilec poo- 
blastilo, ki ga ima na podlagi zakona, začasno in v posamez- 
nih primerih prenese na drugo osebo. 

S predlagano rešitvijo naj se omogoči nemoteno opravlja- 
nje funkcije javnih pravobranilstev, katerih obseg dela se je 
zaradi prenosa nalog samoupravnih interesnih skupnosti na 
organe družbenopolitičnih skupnosti bistveno povečal. Po 
statističnih podatkih se je v letu 1990 pri občinskih javnih 
pravobranilstvih pripad pravdnih zadev v primerjavi z letom 
poprej povečal za povprečno 83,1 %, pri Javnem pravobranil- 

stvu Republike Slovenije pa za 212,2 %. V istem obdobju je 
narastlo tudi število izvršilnih zadev in sicer za 108,3 % pri 
občinskih in za 361,2 % pri republiškem javnem pravobranil- 
stvu. Bistveno seje povečalo tudi število pravnih mnenj ki jih 
dajejo javna pravobranilstva. 

S predlagano rešitvijo pooblaščenec dobi pooblastilo le za 
opravo posameznega dejanja, za katerega pravilnost javni 
pravobranilec v celoti odgovarja. Predlagana sprememba 
tako v celoti ohranja funkcijo javnega pravobranilca in naravo 
zakonskega pooblastila. 
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Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o OSEBNEM 

IMENU - ESA 1067 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 47. seji 
dne 26. 12. 1990 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O OSEBNEM IMENU, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začas- 
nega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 

Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- Igor BAVČAR, član Izvršnega sveta in republiški sekre- 
tar za notranje zadeve, 

- Branko BRAČKO, namestnik republiškega sekretarja 
za notranje zadeve. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o osebnem imenu bosta obravnavala Družbenopolitični zbor 
in Zbor občin ter Zakonodajno-pravna komisija. Obravnavala 
ga bo tudi Komisija za notranjo politiko kot matično delovno 
telo. 

POVZETEK 
Vprašanja v zvezi z osebnim imenom je Skupščina 

Republike Slovenije uredila z zakonom o osebnem 
imenu (Uradni list SRS št. 16/7, 28/81 in 38/86). 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami tega 
zakona bi: 

1. izenačili posvojitelje s starši s tem, da bi jim dali 
možnost, da ob posvojitvi določijo otroku ne samo nov 
priimek ampak tudi ime; 

2. omogočili državljanu Republike Slovenije, ki sklene 
zakonsko zvezo s tujcem v tujini, da lahko izbere priimek 
ob sklenitvi zakonske zveze po predpisih te države; 

3. podrobneje uredili vprašanje spremembe osebnega 
imena otroka kadar starši živijo ločeno; 

4. omejili primere, ko se osebi ne dovoli spremembe 
osebnega imena; 

5. valorizirali sankcijo določeno s tem zakonom. 

PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o osebnem imenu 

1. člen 
V zakonu o osebnem imenu (Uradni list SRS, št. 16/74, 28/81 

in 38/86) se prvi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi: 
»Otroku, ki že ima osebno ime, lahko posvojitelj ob posvoji- 

tvi določi svoj priimek ali novo osebno ime.« 

2. člen 
V 6. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Če državljan Republike Slovenije, ki ima stalno prebiva- 

lišče v tujini, sklene zakonsko zvezo pred organi tuje države 
z državljanom te države, lahko izbere priimek ob sklenitvi 
zakonske zveze po predpisih te države«. 

3. člen 
Za drugim odstavkom 7. člena se dodajo nov tretji, četrti in 

peti odstavek, ki se glasijo: 
»Kadar starši živijo ločeno, lahko zahteva spremembo oseb- 

nega imena mladoletni osebi roditelj, pri katerem mladoletna 
oseba živi oziroma kateremu je bila dodeljena, če s tem 
soglaša drugi roditelj. 

Če drugi roditelj ne soglaša s spremembo osebnega imena 
mladoletni osebi, odloči o sporu med roditelji organ pristojen 
za socialno skrbstvo. Odločbo je treba priložiti zahtevi za 
spremembo osebnega imena mladoletni osebi. 

Soglasje iz tretjega odstavka ni potrebno, če prebivališča 
drugega roditelja ni mogoče ugotoviti, ali če mu je odvzeta 
poslovna sposobnost ali roditeljska pravica.« 

Dosedanji tretji odstavek postane šesti odstavek. 

4. člen 
8. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Ne dovoli se sprememba osebnega imena osebi, ki je bila 

obsojena za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžno- 
sti, dokler kazen ni izvršena ali doklertrajajo pravne posledice 
obsodbe.« 

5. člen 

V 9. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki 
se glasi: 

»Ce je osebno ime spremenjeno osebi, zoper katero teče 
kazenski postopek za kaznivo dejanje, ki se preganja po 
uradni dolžnosti, je treba o spremembi osebnega imena v treh 
dneh od dokončnosti odločbe obvestiti pristojno sodišče.« 

Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti 
odstavek. 

6. člen 
V 10. členu se besedilo »do 50.000« nadomesti z besedilom 

»najmanj 1.000«. 

7. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV: 

i. 
Skupščina Republike Slovenije je na 8. seji Zbora občin dne 

20. 11. 1990 in na 8. seji Družbeno političnega zbora dne 27. 
11. 1990 sprejela predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o osebnem imenu in osnutek tega 
zakona. Zbora skupščine Republike Slovenije sta naložila 
Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije, da pripravi 
predlog zakona, pri tem pa upošteva pripombe zakonodajno 
pravne komisije in razpravo v pristojnih delovnih telesih in 
zborih Skupščine Republike Slovenije. 

II. 
Pri pripravi predloga zakona je predlagatelj upošteval pri- 

pombo zakonodajno pravne komisije Skupščine Republike 
Slovenije po kateri z obravnavanim zakonom ni mogoče spre- 
minjati in dopolnjevati prečiščenega besedila zakona o oseb- 
nem imenu, ki ga je pripravila zakonodajno pravna komisija 
Skupščine Republike Slovenije in je bilo objavljeno v Urad- 
nem listu RS, št. 2/87. Tako se s predloženim zakonom spre- 
minjajo in dopolnjujejo določbe tistega zakona, ki ga je 
Skupščina Republike Slovenije sprejela v letu 1974, dopolnila 
v letu 1981 in nato še spreminjala in dopolnjevala v letu 1986. 

DOLOČBE ZAKONA O OSEBNEM IMENU (Uradni list SRS, št. 16/74 28/81 IN 38/86) 
KI SE SPREMINJAJO ' 

5. člen 
Otroku, ki že ima osebno ime, lahko določi posvojitelj ob 

posvojitvi svoj ali drug nov priimek, če ni v aktu o posvojitvi 
določeno, da posvojenec obdrži svoj priimek in ime ali da 
doda svojemu priimku posvojiteljev priimek. 

Ce naj se spremeni po prejšnjem odstavku tega člena 
osebno ime posvojenca, ki je star več kot deset let, je 
potrebna za spremembo tudi njegova privolitev. 

6. člen 
Zakonca se lahko ob sklenitvi zakonske zveze sporazumeta, 

da si za priimek vzameta priimek enega ali drugega ali da 
priimku priimek drugega zakonca, ali da eden oziroma oba 
zakonca vzameta primek drugega in temu priimku dodata 
svoj priimek. Če se zakonska zveza razveže ali razveljavi, 
obdrži vsak prejšnji zakonec svoj tedanji priimek, lahko pa 
z izjavo pri pristojnem občinskem upravnem organu za notra- 
nje zadeve v .roku šestih mesecev od pravnomočnosti sodbe 
o razvezi oziroma razveljavitvi zakonske zveze vzame priimek, 
ki ga je imel pred sklenitvijo zakonske zveze. 

Ce bi bil s sporazumom iz prejšnjega odstavka tega člena 
priimek sestavljen iz več kot dveh besed, morata zakonca ob 
sklenitvi zakonske zveze podati izjavo o izbiri priimka za 
pravni promet. Priimek za pravni promet je lahko sestavljen iz 
katerihkoli dveh besed iz obeh priimkov, ki sta jih imela do 
sklenitve zakonske zveze. 

7. člen 
Občan ima pravico spremeniti osebno ime. 
Mladoletni osebi se spremeni osebno ime na zahtevo star- 

šev ali posvojitelja, če zahteva spremembo osebnega imena 
skrbnik, pa se mora s tem strinjati pristojni občinski organ za 
socialno skrbstvo. 

Če je sprememba osebnega imena zahtevana za mlado- 
letno osebno, ki je stara več kot deset let, je potrebna tudi 
njena privolitev. 

8. člen 
Ne dovoli se sprememba osebnega imena osebi, zoper 

katero teče kazenski postopek za kaznivo dejanje, za katero 
se storilec preganja po uradni dolžnosti, ne osebi, ki je bila 
obsojena za tako kaznivo dejanje, dokler kazen ni izvršena ali 
dokler trajajo pravne posledice obsodbe, kot tudi ne osebi za 
katero se ugotovi, da je spremembo zahtevala zato, da bi se 
izognila zakonitim obveznostim. 

9. člen 
O zahtevi za spremembo osebnega imena odloča za notra- 

nje zadeve pristojni upravni organ občine, v kateri ima občan 
stalno prebivališče. 

Ko je odločba o spremembi osebnega imena dokončna se 
posije pristojnemu matičarju in drugim organom ki vodiio 
evidenco o občanih. 1 

Sprememba osebnega imena na podlagi 3. a in 6. člena 
velja od dne ko je bila izjava podana. Sprememba osebneoa 

dokončna C'ena P3 °đ dneva' ko 'e Posta|a odločba 
Organ, pred katerim je bila izjava iz 3. a oziroma iz 6. člena 

zakona podana, jo mora v osmih dneh poslati pristojnemu 
matičarju in organu, ki vodi evidenco stalnega prebivalstva. 

10. člen 
Z denarno kaznijo do 50.000 dinarjev ali z zaporom do 30 

dni se kaznuje za prekršek, kdor uporabi tuje osebno ime kot 
svoje. 

poročevalec 33 



ANALIZA uresničevanja zakona o UKREPIH ZA ZAGOTAVLJANJE 

PRIREJE, PREDELAVE IN OSKRBE Z MLEKOM IN MLEČNIMI IZDELKI 

UVOD 
Skupščina Republike Slovenije je na zasedanjih zborov 27. 

decembra 1989 sprejela zakon o ukrepih za zagotavljanje 
prireje, predelave in oskrbe z mlekom in mlečnimi izdelki 
(Uradni list SRS, št. 42/89), njegove spremembe pa 29. marca 
1990 (Uradni list RS, št. 14/90). Hkrati s sprejetjem zakona je 
Zbor občin Skupščine Republike Slovenije naložil Izvršnemu 
svetu Skupščine Republike Slovenije, da po šestih mesecih 
oceni uresničevanje zakona ter predloži Skupščini Republike 
Slovenije o tem poročilo z morebitnimi predlogi sprememb in 
dopolnitev. 

Analiza, ki je pripravljena, obravnava uresničevanje zakona 
za preteklih deset mesecev, ko je že mogoče z večjo goto- 
vostjo govoriti o konkretnih učinkih zakona pri ureditvi raz- 
mer na celotni mlečni reproverigi od prireje mleka, predelave 
in do potrošnje. 

Razlogi za sprejem zakona o ukrepih za zagotavljanje pri- 
reje, predelave in oskrbe z mlekom in mlečnimi izdelki so bili 

Analizo je predložil Izvršni svet Skupščine Re- 
publike Slovenije na osnovi sklepa Zbora občin 
Skupščine RS. Obravnaval jo bo Odbor skupščine 
za kmetijstvo in gozdarstvo in na podlagi 2. od- 
stavka 159. člena poslovnika Skupščine Republi- 
ke Slovenije ocenil ali je potrebno sprejeti ukrepe 
in to problematiko obravnavati na sejah zborov. 

predvem cenovno neskladje med odkupno, proizvajalčevo in 
drobnoprodajno ceno mleka ter nepravočasno plačevanje 
mleka rejcem. V obdobju visoke inflacije v preteklem letu se je 
to močno kazalo na zmanjšani realni vrednosti plačil, ki so jih 
prejemali rejci, in manjšem deležu v strukturi cene, ki so ga 
prejemali rejci, v primerjavi s sosednjimi državami (Avstrija, 
Italija). Ker tudi najproduktivnejši rejci s prejetim denarjem 
niso pokrivali vseh proizvodnih stroškov, so grozili zmanjša- 
nje staleža krav molznic in resne motnje pri oskrbi z mlekom 
in mlečimi izdelki. Z zakonom sta se zato predpisala rok 
plačila in realna vrednost plačila, ki se vsak mesec ugotavljata 
po analitični podlagi Kmetijskega inštituta Slovenije. Ker 
z zakonom ni bilo mogoče v naprej določiti razmerja oziroma 
deleža v drobnoprodajni ceni, je bil na podlagi zakona imeno- 
van Odbor za mleko, ki skrbi za ureditev vseh odnosov 
v mlečni reprodukciji. 

V analizi so prikazani gibanje odkupa mleka, strukturni 
deleži maloprodajne cene, delež družbene podpore (premije 
in kompenzacije), ki se zagotavljajo iz republiškega programa 
za pospeševanje proizvodnje in zagotavljanje osnovne pre- 
skrbe ter blagovnih rezerv, gibanje maloprodajnih cen, trgo- 
vinske marže in primerjava za Avstrijo. Analitična podlaga je 
zapisnik enajstih sej dela Odbora za mleko, podatki Poslov- 
nega združenja prehrane Slovenije, Splošnega združenja za 
trgovino Slovenije, Zavoda za statistiko Republike Slovenije, 
Republiškega sekretariata za tržišče in splošne gospodarske 
zadeve, Republiškega sekretariata za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano in KIS-a. Sestavni del te analize so tudi ugotovitve 
in sklepi Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije. 

PRIKAZ STANJA 

1. Stanje osnovne črede krav ter gibanje odkupa mleka 
Število krav se v Sloveniji iz leta v leto zmanjšuje. Skupna 

proizvodnja se je v zadnjih letih ustavila na ravni nekaj nad 
580 milijonov litrov mleka. 

Tabela 1: Število krav, skupna in tržna proizvodnja mleka 
v Sloveniji v letih 1985-1989 

1985 1986 1987 1988 1989 
Povprečno število krav 253.751 252.980 245.375 245.197 242.741 
Namolzeno mleko (mio I) 573,9 606,4 583,2 584,7 583,4 
Odkupljeno mleko (mio I) 351,6 359,4 362,2 367,9 361,5 
Delež tržnosti (%) 61,3 59,3 62,1 62,9 62,0 
Vir: Zavod RS za statistiko 

Povprečna mlečnost na kravo raste, čeprav počasi. Tržna 
proizvodnja je bila vse do leta 1989 v stalnem porastu, v letu 
1989 pa je odkup mleka padel na raven leta 1987. Manjši 
odkup mleka gre pripisati predvsem velikemu nesorazmerju 
med stroški proizvodnje in odkupno ceno, ki je nastalo zaradi 
zamude pri plačilu mleka ob izjemno visoki inflaciji. 

2. Bilanca proizvodnje in porabe mleka 
Čeprav ni mogoče spremljati vseh blagovnih tokov ž mle- 

kom in mlečnimi izdelki, zadostuje podatek, da v Sloveniji 
letoo proizvedemo okoli 580 milijonov litrov mleka. 

Ker se približno 90 milijonov litrov pokrmi, ostane za uživa- 
nje 490 milijonov litrov. Od tega okoli 125 milijonov litrov 
porabijo kmečka gospodijstva za predelavo v izdelke, za 
svežo porabo mleka, delno pa se proda na tržnicah. Dejanska 
bilanca je torej naslednja: 

Tabela 3: Razdelitev pridelanega mleka po namenih1 

Pridelava v Sloveniji 
minus: 

mleko za krmo 
razpoložljivo za porabo 

od tega: 
odkup mleka 
naturalna poraba 

mio litrov 

580 

90 
490 

365 
125 

litrov na 
prebivalca 

300 

245 

226 
216* 

KIS: Strategija in perspektiva prireje, predelave in porabe mleka in 
mlečnih izdelkov v Sloveniji 

Količino mleka za porabo (490 mio litrov) je še treba popra- 
viti za uvoz in izvoz mleka in izdelkov ter prodajo in nakup 
v drugih delih Jugoslavije. Iz podatkov iz leta 1988 je bilo 
skupaj razpoložljivega mleka 385,5 mio litrov, kar znaša na 
prebivalca v Sloveniji 193 litrov na leto. Po statističnih podat- 
kih pa je ta količina nekoliko višja, in sicer 210 litrov na 
prebivalca. V primerjavi s Skandinavijo (400 I) ali Nemčijo (300 
I) je poraba mleka na prebivalca V Republiki Sloveniji še 
vedno majhna. Ker je tudi v prihodnjem obdobju pričakovati 
povečano proizvodnjo mleka in tržne presežke v Sloveniji, kar 
je več ali manj normalno, za razvite živinorejske dežele, bo 
treba na tem občutljivem pdoročju tudi v prihodnje z ustrezno 
politiko zaščite te proizvodnje nenehno državno interveni- 
ranje. 

3. Stanje proizvodnje, odkupa ter prodaje mleka ter 
mlečnih proizvodov v letu 1990 po uveljavitvi zakona 
o ukrepih za zagotavljanje prireje, predelave in oskrbe 
z mlekom in mlečnimi idzelki 

V letošnjih desetih mesecih je bilo skupno odkupljenih 
305,481.400 litrtov mjeka, indeks povečanje na predhodno 
leto pa znaša 99,7. Če se upošteva, da sta število krav in 
proizvodnja mleka v Jugoslaviji v zadnjih letih, še zlasti pa 
v zadnjem obdobju, močno zmanjšana, je pomembno, da nam 
je v Sloveniji uspelo ohraniti proizvodnjo mleka in mlečnih 
izdelkov na dosedanji ravni. 

* Ocenjuje se, da v kmečkih gospodinjstvih živi 580.000 
ljudi. 
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Poseben problem za slovenske razmere je izredno povečan 
uvoz mlečnihizdelkov, zalsti sirov, po domapinških cenah. 
Medtem ko se siri uvažajo popolnoma prosto (režim LB) in 
brez kakršnih koli prelevmajev, so za preostale izdelke dolo- 
čeni prelevmaji na pdoalgi pvoprečne domače cene. Posebna 
dajatev, ki se po zveznem zakonu plačuje pri uvozu kmetijskih 
pridelkov in živil, je opredeljena kot razlika med povprečno 
domačo ceno in uvoznoi povečano za znesek carine in drugih 
uvoznih dajatev. Funkcija te .razlike oziroma prelevmaja je 
zagotavljanje zaščite domače kmetijske proizvodnje z izena- 
čevanjem (nižjih), največkrat subvencioniranih, uvoznih ter 
(višjih) povprečnih domačih cen. Primerjava dejanskih stro- 
škov v Sloveniji s cenami, ki jih uporablja zvezni izvršni svet, 
kaže na to, da uvozna politika ne ščiti domače proizvdonje in 
je izključno podrejena odpralvjanju motenj pri oskrbi na tistih 
območjih Jugoslavije, na katerih mleka že dolga leta primanj- 
kuje, ter zveznem programu, po katerem se tudi z 'uvozom 
cenejše hrane znižuje stopnaj inflacije. 

3.1. 
Tabela 4: Pregled pomembnejših elementov cen mleka (3,6% m. 
Element I n 

Z zakonom o ukrepih za zagotavljanje prireje, predelave in 
oskrbe z mlekom in mlečnimi izdelki in z državnimi intervenci- 
jami, ki se zagotavljajo z zakonom o zagotavljanju sredstev za 
skupne družbene potrebe v letu 1990 in o proračunu določe- 
nih obveznosti iz dohodka za skupne in splošne družbene 
potrebe za leto 1989 (Uradni Isit SRS, št. 41/89, Uradni Isit RS, 
št. 11/90, 24/90 in 30/90) v Slvoeniji nam uspevalo rejcem 
plačevati mleko v višini proizvodnih stroškov, ki jih izračuna 
Kmetijski inštitut Slovenije. Raven intenzivnosti in storilnosti, 
ki jo predvideva model za izračun proizvodnih stroškov, sta za 
naše razmere nadpovprečni (3.800 I mleka na kravo, koncen- 
tracija 11 krav na kemtijo). To pomeni, naj bi odkupna cena 
pokrila storške predvsem večjim rejcem s solidno intenziv- 
nostjo proizvodnje. 

Kako so se gibale zaščitne in odkupne cene, kolikšna je 
družbena intervencija in kakšne so bile po posameznih mese- 
cih maloprodajne cene mleka v Sloveniji, kaže naslednja 
tabela 

m.) v enajstih mesecih leta 1990 (v din) 
VI. V. VI. VII. VIII. IX. 

Zaščitna cena ZIS 1,57 1,57 
Kalkilacija KIS 372 3^92 
Osnovna odkupna cena za mlekarno 2,80 2^82 
7% kvalit. 0,20 o!23 
Skupaj 3,00 3,05 
Povprečna premija 0,40 0,40 
Kompenzacija o!55 o!51 
Odkupna cena za rejca 3,95 3,96 
Delež premij za rejca v % 10,10 10,1 
Delež kompen. v odkupni ceni za rejca v % 13^90 12^9 
Skupaj delež družbe v % 24,00 23^0 
Maloprodajna cena mleka 3,2 TE v PE embalaži 7^40 7,40 

X. XI. 
2,45 
4,00 
2,90 
0,24 
3,14 
0,40 
0,55 
4,09 

9,8 
13,4 
23,2 
7,40 

2,45 
4,09 
2,94 
0,24 
3,18 
0,40 
0,58 
4,16 

9,6 
13,9 
23,5 
7,40 

2,45 
4,09 
2,94 
0,24 
3,18 
0,40 
0,58 
4,16 

9,6 
13,9 
23,5 
7,40 

2,45 
4,28 
2,94 
0,26 
3,20 
0,40 
0,75 
4,35 

9,2 
17,2 
26,4 
7,40 

2,45 
4,43 
3,32 
0,26 
3,58 
0,40 
0,37 
4,35 

9,2 
8,5 

17,7 
8,20 

2,45 
4,59 
3,32 
0,26 
3,58 
0,40 
0,37 
4,35 

9,2 
8,5 

17,7 
8,20 

2,45 
4,69 
3,32 
0,26 
3,58 
0,40 
0,37 
4,35 

9,2 
8,5 

17,7 
8,20 

3,38 
5,00 
3,38 
0,28 
3,66 
0,40 
0,54 
4,60 

8,7 
11,7 
20,4 
8,20 

3,38 
5,21 
3,38 
0,28 
3,66 
0,40 
0,54 
4,60 
8,7 

11,7 
20,4 
8,60 

Z uveljavitvijo premij in kompenzacij so rejci dobili v prvih 
šestih mesecih mleko plačano nekoliko nad izračunom Kme- 
tijskega inštituta Slovenije, v zadnjih petih mesecih pa neko- 
liko pod izračunanimi stroški. 

Z uveljavljanjem premije in kompenzacije za mleko se malo- 
prodajna cena mleka od januarja do julija ni spremenila in je 
znašala 7,40 din (mleko s 3,2% m. m. v PE). Trenutna malopro- 
dajna cena pa je 8,60 din. Poseben problem v letu 1990 je 
izredno povečan uvoz mleka in mlečnih izdelkov. Mlekarnam 
so se zaradi uvoženih sirov in mleka v prahu pričele že 
v začetku leta kopičiti zaloge izdelkov. Ker se siri uvažajo brez 
prelevmajev, je razumljivo, da domače mlekarne« s svojimi 
izdelki niso konkurenčne tujim izdelkom. Ta problem je bil 
mogoče razrešiti le tako, da se je mlekarnam nadomestila 
cena za predelano mleko v sire, maslo in mleko v prahu. 
Z uvedbo kompenzacije v višini 0,50 din za vsak liter predela- 
nega mleka so mlekarne v povprečju znižale cene svojih 
izdelkov za 20 do 30% in deloma znižale zaloge. 

Skupna poraba sredstev, ki se usmerjajo iz prihodkov po 
analiziranem zakonu, znaša: 
- Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano 

za kompenzacije pri odkupni ceni 71,646.814,00 din 
za kompenzacije mlekarnam 12,087.598,50 din 
za izvozne spodbude (ocena) 1,500.000,00 din 
Skupaj I. 85,234^412,90 din 
- Republiški sekretariat za tržišče in splošne gospodarske 
zadeve 
za kompenzacije pri odkupni ceni 91,602.502,10 din 
za kompenzacije mlekarnam 15,384.216,00 din 
za izvozne spodbude in razvoj 2,231.250^00 din 
,za financiranje zalog mlečnih izdelkov in odkup v blagov. rez. 

33,606.243,40 din 
Skupaj II. 142,824.211,50 din 
Skupaj porabljenih: 228,058.624,40 din 
Poleg teh sredstev pa so rejci prejeli še 124,115.542,20 din 
premij. 
3.2. Delež udeležencev v maloprodajni ceni mleka 
Premije in kompenzacije, ki jih dobi rejec, niso sestavni del 
drobnoprodajne cene mleka in mlečnih izdelkov. Zato struk- 
tura drobnoprodajne cene po udeležencih ne daje ustrezne 
informacije o delitvenih razmerjih v reproverigi. Iz strukture 
drobnoprodajne cene so razvidne le morebitne spremembe 
deležev. 
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Tabela 5: Delež udeležencev v drobnoprodajni ceni mleka (pasterizirano mleko s 3,2% m. m. v PE vrečki) 
Rejec 
din/l 

Mlekarna 
din/l 

PPC 
din/l 

Trgovina 
din/l 

DPC 
din/l 

Rejec 
% 

Mlekarna 
% 

Trgovina 
% 

IV. 
V. 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 
X. 
XI. 

3,00 
3,05 
3,14 
3,18 
3,18 
3,20 
3,58 
3,58 
3,58 
3,66 
3,66 

3,40 
3,35 
3,26 
3,22 
3,22 
3,20 
3,52 
3,52 
3,52 
3,44 
3,84 

6,40 
6,40 
6,40 
6,40 
6,40 
6,40 
7,10 
7,10 
7,10 
7,10 
7,50 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
'1,00 
1,00 
1,10 
1,10 
1,10 
1,10 
1,10 

7,40 
7,40 
7,40 
7,40 
7,40 
7,40 
8,20 
8,20 
8,20 
8,20 
8,60 

40.5 
41.2 
42.4 
43,0 
43,0 
43.3 
43,7 
43,7 
43,7 
44.6 
42.5 

46.0 
45,3 
44.1 
43,5 
43.5 
43.2 
42,9 
42,9 
42,9 
42,0 
44.6 

13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,4 
13,4 
13,4 
13,4 
12,9 

V letu 1990 je zaradi hitrejše rasti odkupne cene od drobnoprodajne cene mleka porastel delež za rejca, medtem ko se je delež 
mlekarn (skupaj z zadrugo) zmanjšal. Nekoliko se je zmanjšal tudi delež trgovine. 

3.3. Primerjava odkupnih in maloprodajnih cen mleka z drugimi republikami v mesecu oktobru 

Tabela 6:* Pasterizirano mleko 3,2% m. m. v PE embalaži v din 
Odkupna cena Premija PPC Trgovska marža MPC 

BiH 
Črna gora 
Hrvatska 
Makedonija 
Slovenija 
Srbija 

Kosovo 
Vojvodina 

3,60 
3,68 
3,42 
3,60 
3,66 
3,60 
3,42 
3,42 

0,70 
1,60 
0,30 
0,50 
0,95 
0,60 
0,50 
0,48 

7,00 
8,50 
6,50 
7,27 
7,10 
7,27 
7,27 
7,00 

12- 5% 
4- 8% 
7-15% 

10% 
10-15% 
8-12% 

10% 
6-13% 

8,13 
8,61 
7,80 
8,04 
8,35 
8,24 
8,34 
7,65 

Vir podatkov za maloprodajne cene je Zvezni zavod za statistiko, drugi podatki pa Poslovnega združenja za mleko »Mlekosim« 

Medrepubliška primerjava kgže, da ni velikih odstopanj 
v odkupnih cenah mleka. Razlike so v državnih intervencijah. 
Črna goa zagotavlja 1,6 din subvencij (50% republika + 50% 
občinaj za mleko, ki je pretežno pripeljano iz drugih območij 
zunaj Črne gore, v Sloveniji pa je državna podpora sestavljena 
iz premije v višini 0,40 din in kompenzacije v višini 0,55 din za 
vsak liter odkupljenega mleka. Trgovinske marže so v nekaj 
republikah nižje kot v Sloveniji. 

Pri maloprodajnih cenah pa imata Črna gora in Makedonija 

višje cene, druge republike in pokrajini pa nekoliko nižje. 
3.4. Primerjava strukture maloprodajne cene mleka med 

Slovenijo in Avstrijo. 
Realno sliko delitvenih razmerij dobimo, če izračunamo 

strukturo družbeno priznane cene mleka, ki jo predstavlja 
drobnoprodajna cena mleka, povečana za premije in kompen- 
zacije. Za primerjavo delitvenih razmerij z Avstrijo je vsebin- 
sko podobno treba popraviti tudi drobnoprodajno ceno mleka 
v Avstriji. 

Tabela 7: Struktura cene mleka po udeležencih v Sloveniji in Avstriji (pasterizirano mleko s 3,6% m. m. v kartonski embalaži) 
Slovenija (X. 1990) 

din % 
Avstrija (1990) 

ATS/1 % 
Rejec 
Mlekarna 
Mlečnogospodarski sklad 
Trgovina 
Skupaj 
Prispevek zunaj drobnoprodajne cene 
Prometni davek 
Drobnoprodajna cena 

4,60* 
5,14* 

1,30 
11,04 
-0,94* 
10,10 

41.7 
46,5 

11.8 
100,0 

5,27 
3,48 
0,45*' 
1,21 

10,41 
-0,59* 

+0,98 
10,80 

50,6 
33.5 

4,3 
11.6 

100,0 

osnovna odkupna cena za mlekarno 
dodatek za kakovost 
skupaj mlekarna 
kompenzacija 
premija 
skupaj za rejca 
proizvajalčeva prodajna cena 
surovina za mlekarno 
ostane za mlekarno ion zadrugo 
zadruga 
ostane za mlekarno 
pispevek za izravnavo pri transportnih stroških 
prispevek za pospeševanje prodaje in izvoz 
skupaj 
premije in kompenzacije za rejca 
Prispevek iz mlečnogospodarskega sklada za pokrivanje stroškov mlekarne 

3,38 din/l 
0,28 din/l 
3,66 din/l 
0,54 din/l 
0,40 din/l 
4,60 din/l 
8,80 din/l 

-3,66 din/l 
5,14 din/l 

-0,27 din/l 
4,87 din/l 

0,37 ATS/I 
0,08 ATS/I 
0,45 ATS/I 

36 poročevalec 



tabela 8: Primerjava trgovinskih marž med Slovenijo in Avstrijo za nekatere mlečne izdelke 

Avstrija 
Izdelek na 
Pasterizirano mleko 
Sterilizirano mleko 
Surovo maslo 
Jogurt 
Smetana 
Trajni siri 

debelo drobno 

7,2% 
4,0% 

12-13% 

14,0% 
13,0% 
11,0% 
13,9% 
20,4% 

20-25% 

skupaj 
14,0% 
20,0% 
15,0% 
13,9% 
20,4% 

32-38% 

debelo 

6-8% 
8% 

8-12% 

Slovenija 
drobno 
15,0% 

18-19% 
19-20% 
19-20% 

20% 
25% 

skupaj 
15,0% 

24-27% 
27-28% 
19-20% 
20,0% 

33-37% 

Primerjava delitvenih razmerij z Avstrijo kaže, da je delež 
surovine v strukturi cene mleka kljub porastu v Sloveniji še 
vedno nižji kot v Avstriji, delež mlekarne pa bistveno višji. 
V deležu trgovine pri konzumem mleku med Avstrijo in Slove- 
enijo ni bistvenih razlik, so pa v Sloveniji občutno višje marže 
pri nekaterih mlečnih izdelkih (jogurt, sterilno mleko, maslo). 

Seveda pa s temi podatki ni mogoče primerjati ekonom- 
skega položaja med udeleženci v mlečni reprodukciji med 
Slovenijo in Avstrijo. To bi namreč terjalo konkretno analizo 
stroškov in družbenih obremenitev, ki pa so v Sloveniji višje 
kot v Avstriji. 

SKLEPNA UGOTOVITEV 

Z uresničevanjem zakona o ukrepih za zagotavljanje prireje, 
pridelave in oskrbe z mlekom in mlečnimi izdelki smo dosegli 
cilje, zaradi katerih je bil zakon sprejet, in sicer: 

- na Odboru za mleko se mesečno dogovarjajo o notranjih 
razmerjih v mlečni reprodukciji in določijo odkupno ceno za 
proizvajalce mleka; 

- uredila so se cenovna razmerja in roki plačil rejcem; 
- zavaroval se je stalež živine in ohranila prireja mleka; 
- poraba mleka na prebivalca je ostala na enaki ravni. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 45. seji dne 

18. 12. 1990 obravnaval analizo uresniočevanja zakona 
o ukrepih za zagotavljanje prireje, predelave in oskrbe z mle- 
kom in mlečnimi izdelki in sprejel naslednje 

UGOTOVITVE IN SKLEPE 

A. UGOTOVITVE 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ugotavlja, da: 
- so se z uresničevanjem zakona o ukrepih za zagotavljanje 

prireje, predelave in oskrbe z mlekom in mlečnimi izdelki 
uredile razmere, ki so narekovale sprejetje zakona. S pravo- 
časnim plačilom mleka in z državnimi intervencijami v obliki 
premij in kompenzacij rejci prejemajo plačilo za mleko v višini 
stroškov za dogovorjeno raven intenzivnosti in produktivnosti 
prireje mleka, ki jo vsak mesec izračuna Kmetijski inštitut 
Slovenije. Na podlagi tega izračuna Odbor za mleko mesečno 
določi odkupno ceno mleka in notranja razmerja med udele- 
ženci v mlečni reproverigi; 

- državne intervencije (premije in kompenzacije) 
pomembno prispevajo k temu, da se maloprodajne cene 
mleka ne povečujejo. V prvih šestih mesecih so bile nespre- 
menjene in so znašale 7,40 din. Cene so se povečale dvakrat 
in trenutna maloprodajna cena mleka s 3,2% mlečne maščobe 
v PE vrečki znaša 8,60 din; 

- sta se s kompenzacijami, ki so jih prejele mlekarne, 
deloma razrešila problema presežkov mleka v Sloveniji in 
razprodaja zalog mlečnih izdelkov, ki so se nakopičile zaradi 
povečanega uvoza v letu 1990; 

- sta se z urejanjem cenovnih razmerij v mlečni reproduk- 
ciji ohranila raven odkupa mleka v Sloveniji ter poraba mleka 
na prebivalca. 

B. SKLEPI 

1. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije sprejme ana- 
lizo uresničevanja zakonov o ukrepih za zagotavljanje prireje, 
predelave in oskrbe z mlekom in mlečnimi izdelki. 

2. Obstoječa zakonska ureditev določanja odkupnih cen 
mleka in notranjih odnosov v mlečni reprodukciji je ustrezna 
in ne terja sprememb in dopolnitev. 

3. V skladu s pripravo programa celovitega urejanja kmetij- 
stva in živinoreje naj se v letu 1991 ponovno poruši uresniče- 
vanje zakona in ugotovijo potrebe po njegovi nadaljnji veljav- 
nosti oziroma predlagajo ustrezne spremembe in dopolnitve. 
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VPRAŠANJA DELEGATOV 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

O sedanjih zaposlitvah delavcev 
nekdanjih SIS in »paradržavnih« 
institucij 

Skupina delegatov v druž- 
benopolitičnem zboru Skupš- 
čine Republike Slovenije je 
postavila naslednja delegat- 
ska vprašanja: 

1. Kolikšno je skupno števi- 
lo ljudi, ki so bili zaposleni 
v bivših SIS in kje so sedaj 
zaposleni? Glede na to, da 
naj bi bili vsi financirani iz re- 
publiškega proračuna, nas 
zanima ali v upravi, kamor so 
bili razporejeni resnično po- 
krivajo ustrezna delovna po- 
dročja in opravljajo ustrezna 
dela ali pa so le na plačilnih 
listah pri ustreznih organih dr- 
žavne uprave. V zvezi s to in- 
formacijo naj se pripravi tudi 
pregled ustreznosti njihove 
izobrazbe za zaposlitev v dr- 
žavni upravi v skladu s sedaj 
zahtevanimi pogoji. 

2. V zvezi z delavci bivših 
paradržavnih institucij (DPO, 
družbeni sveti) postavljam 
naslednje vprašanje: 

— koliko delavcev je bilo 
zaposlenih v teh institucijah; 

— koliko od teh delavcev je 
danes nezaposlenih; 

— koliko od teh delavcev je 
bilo razporejenih znotraj dr- 
žavne uprave, od 1. 1. 1990; 

— na katera dela in naloge 
so bili razporejeni in ali njiho- 
va izobrazba v vseh primerih 
ustreza oz. v koliko primerih 
je neustrezna glede na pred- 
pisane pogoje; 

— kolikšen je osebni doho- 
dek delavcev, ki so bili razpo- 
rejeni; 

— ali dela in naloge, na ka- 
tera so bili razporejeni dejan- 
sko opravljajo ali pa so na de- 
la le formalno razporejeni; 

— koliko delavcev teh insti- 
tucij je bilo poslanih na dodat- 
no izobraževanje, kam in koli- 
ko časa in kolikšen osebni do- 
hodek prejemajo; 

— koliko teh delavcev je še 
na t. i. »čakanju« in kolikšen 
osebni dohodek glede na nji- 
hovo izobrazbo prejemajo 
slednji oz. koliko znaša 80% 
osebnega dohodka, če ga 
prejemajo v skladu z zako- 
nom o delavcih v državnih or- 
ganih; 

— glede na to, da zakon 
o funkcionarjih velja šele od 
meseca avgusta 1990, prosim 
za odgovor koliko funkcionar- 

jev bivših paradržavnih insti- 
tucij je še financirano iz repu- 
bliškega proračuna (tisti, ki 
niso bili razporejeni) in višina 
OD; 

3. Ali bi bilo možno s spre- 
membo določb zakona o de- 
lavcih v državnih organih o iz- 
plačilu 80%-nega nadomesti- 
la osebnega dohodka delav- 
cem, ki so na t. i. »čakanju« 
ter racionalizacijo in reorgani- 
zacijo državne uprave poviša- 
ti osebni dohodek ostalim de- 
lavcem v državni upravi. Ni 
namreč logično, da imajo ne- 
kateri delavci na čakanju ob 
80% nadomestilu osebnega 
dohodka in so doma, višji 
osebni dohodek kot ga preje- 
majo delavci v državni upravi, 
ki dejansko delajo. Podoben 
predlog tega zakona je že po- 
dal tudi poslanec Schvvart- 
bartl. 

4. Predlagamo, da se na 
dnevni red ene izmed sej 
Skupščine Republike Sloveni- 
je uvrsti problematika raci- 
onalizacije in financiranje dr- 
žavne uprave. 

Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije daje naslednje 
odgovore: 

Na podlagi ustavnega zako- 
na za izvedbo amandmajev IX 
do LXXXIX k ustavi SR Slove- 
nije, je bilo 1.1. 1990 opravlja- 
nje nalog SIS-ov začasno do 
uveljavitve z ustavo usklajene 
zakonske ureditve, prenešeno 
na ravni republike na Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, 
na ravni občin oz. posebnih 
družbenopolitičnih skupnosti 
pa na izvršne svete občinskih 
skupščin oz. skupščin poseb- 
nih družbenopolitičnih skup- 
nosti. Delovne skupnosti teh 

- skupnosti pa so prešle v sesta- 
vo ustreznih republiških in ob- 
činskih upravnih organov oz. 
upravnih organov posebnih 
družbenopolitičnih skupnosti. 
S tem so pristojni upravni or- 
gani prevzeli poleg nalog biv- 
ših SIS-ov tudi delavce, sred- 
stva za delo in financiranje teh 
delovnih skupnosti. Tako je bi- 
lo s 1/1-1990 priključenih v re- 
publiško upravo 1595 in v ob- 
činsko upravo 1445 delavcev 
bivših samoupravnih interes- 
nih skupnosti (v to število niso 
vključeni delavci skupnosti po- 

kojninskega in invalidskega 
zavarovanja, ki deluje samo- 
stojno). 

Na podlagi Zakona o določi- 
tvi nalog, ki jih od 1. 1. 1990 
začasno opravljajo organi SIS- 
ov in o ustanovitvi republiških 
družbenih organov so prevzeli 
naloge bivših skupščin SIS-ov 
na novo ustanovljeni odbori/ 
Te odbore vodijo razen v štirih 
primerih neprofesionalni pred- 
sedniki. Ustanovljeni pa so bili 
tudi organi v sestavi in sicer: 

- Vodna uprava, v sestavi 
Republiškega komiteja za var- 
stvo okolja in urejanje pro- 
stora, 

- Uprava za ceste v sestavi 
Republiškega komiteja za pro- 
met in zveze 

- Uprava za zdravstveno 
varstvo, v okviru Republiškega 
komiteja za zdravstveno in so- 
cialno varstvo, 

- uprava za požarno var- 
nost v okviru Republiškega se- 
kretariata za ljudsko obrambo 
in 
- Zavod za zaposlovanje 

v okviru Republiškega komite- 
ja za delo. 

Na podlagi Odloka o prevze- 
mu delavcev delovnih skupno- 
sti SIS in kmetijskih zemljiških 
skupnosti je bilo vključenih v: 

Republiški zavod za zapo- 
slovanje 459, 

v Republiško vodno upravo 
82, 

v Republiško upravo za ce- 
ste 123, 

v Republiško upravo za 
zdravstveno varstvo 722, 

v Republiško upravo za po- 
žarno varnost 3, 

v Republiški komite za razi- 
skovalno dejavnost in tehnolo- 
gijo 36, 

v Republiški komite za ener- 
getiko 25, 

v Hidrometeorološki zavod 
Republike Slovenije 7, 

v Republiški komite za var- 
stvo okolja in urejanje prosto- 
ra 15, 

v Republiški komite za kme- 
tijstvo, gozdarstvo in prehrano 
16, 

v Republiški komite za 
zdravstveno in socialno var- 
stvo 29, 

v Republiški komite za vzgo- 
jo in izobraževanje ter telesno 
kulturo 55, 

v Republiški komite za kultu- 
ro 22 in 

v Sekretariat Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Sloveni- 
je 4. delavci bivših samouprav- 
nih interesnih skupnosti. 

Zaradi priključitve delovnih 
skupnosti bivših SIS-ov so re- 
publiški upravni organi dopol- 

nili svoje sistemizacije in sicer 
tako, da so v glavnem povzeli 
sistemizacije bivših SIS-ov. 
Podatki (stanje 1. 10. 1990) ka- 
žejo, da 34,8% delavcev bivših 
SIS-ov danes zaposlenih v re- 
publiški državni upravi nima 
ustrezne izobrazbe glede na 
zahteve sistemiziranih mest, ki 
jih zasedajo. Izobrazbena 
struktura delavcev bivših SIS- 
ov je glede na to, da je bila 
glavna naloga SIS-ov financi- 
ranje dejavnosti oz. distribuci- 
ja sredstev, pričakovano nižja 
od izobrazbene strukture de- 
lavcev v republiški upravi. 

Republiška uprava je začas- 
no do priprave nove področne 
zakonodaje, ki se pripravlja, 
prevzela vse naloge bivših 
strokovnih služb SIS. S tem pa 
se je povečal tudi obseg nalog 
republiških upravnih organov. 
Teh nalog republiški upravni 
organi z obstoječim številom 
delavcev ne bi mogli realizirati. 
Ker so republiški upravni orga- 
ni poleg nalog prevzeli tudi de- 
lavce strokovnih služb bivših 
SIS, opravljajo ti delavci pre- 
težno tiste naloge, ki so jih re- 
publiški upravni organi prev- 
zeli do strokovnih služb bivših 
SIS. Posamezni republiški 
upravni organi že prerazpore- 
jajo delavce glede na svoje na- 
loge, ki so se v zadnjem ob- 
dobju povečale. O fiktivni za- 
poslitvi teh delavcev torej ne 
moremo govoriti. Pričakovati 
je, da bo z novo področno za- 
konodajo del dejavnosti, ki so 
jih prevzeli republiški upravni 
organi od bivših SIS, prešel iz 
republiške uprave v javne služ- 
be kot na primer zdravstveno 
varstvo, zaposlovanje. Ko bo 
z zakonom določena nova or- 
ganizacija republiške uprave 
in bodo republiški upravni or- 
gani določili novo sistematiza- 
cijo, bodo vsi delavci v uprav- 
nem organu na novo razpore- 
jeni. Pri razporejanju na posa- 
mezna delovna mesta bodo 
imeli ob izpolnjevanju predpi- 
sanih pogojev enake možnosti 
delavci, ki so bili prevzeti iz 
strokovnih služb bivših SIS kot 
delavci, ki so že poprej bili 
v upravnih organih. Podobne 
aktivnosti so potekale tudi 
v občinah. 

Družbeni sveti so bili ukinje- 
ni v mesecu aprilu 1990 z zako- 
nom o prenehanju veljavnosti 
zakona o družbenih svetih 
(Uradni list Republike Sloveni- 
je, št. 14/90). 

V občinah družbeni sveti ni- 
so imeli lastnega aparata, tem- 
več so to delo opravljali vzpo- 
redno s svojim delom delavci 
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v občinskih upravnih organih. 
Podobno je bilo tudi na ravni 
republike. Izjema so bili le štir- 
je republiški družbeni sveti in 
sicer: 

- Republiški družbeni svet 
za vprašanja družbene uredi- 
tve, za gospodarski razvoj in 
ekonomsko politiko, medna- 
rodne odnose in za organizaci- 
jo in delovanje administrativno 
strokovnih služb. 

Le-ti so imeli svoj aparat, ki 
je štel 15 administrativnih in 
strokovnih delavcev, 3 profesi- 
onalne in 2 neprofesionalna 
funkcionarja. Vse strokovne in 
administrativne delavce repu- 
bliških družbenih svetov je Iz- 
vršni svet Skupščine Republi- 
ke Slovenije prerazporedil 
v skladu s potrebami po 
ustreznih službah v Izvršnem 
svetu in upravnih organih, kar 
pa ni bilo težko, glede na to, da 
so vsi izpolnjevali pogoje za 
delovna mesta, ki so jih na no- 
vo zasedli. Delavci prejemajo 
osebni dohodek, ki jim pripada 
glede na delovno mesto. Zunaj 
republiške uprave se je zapo- 
slil en strokovni delavec bivše- 
ga republiškega družbenega 
sveta. 

Pri funkcionarjih bivših re- 
publiških družbenih svetov pa 
je stanje naslednje: 

- en funkcionar se je zapo- 
slil In sicer zunaj republiške 
uprave, en se je upokojil, en pa 
uživa pravico do osebnega do- 
hodka po prenehanju opravlja- 
nja funkcije, ki mu jo je na 
podlagi družbenega dogovora 
o skupnih osnovah in merilih 
za oblikovanje in delitev sred- 
stev za osebne dohodke funk- 
cionarjev v SR Sloveniji odo- 
brila Komisija za volitve in ime- 
novanja ter administrativne za- 
deve pri Skupščini Republike 
Slovenije. 

Na podlagi 74. člena Zakona 
o delavcih v državnih organih 
(Uradni list RS, št. 15/90) se 
določbe od 53. do 58. člena, ki 
se nanašajo na prenehanje de- 
lovnega razmerja (med drugim 
tudi na problematiko tehnolo- 
škega viška), uporabljajo tudi 
za vse tiste delavce bivših 
družbeno političnih organiza- 
cij, ki so med drugim opravlja- 
le delo tudi za državne organe. 

Tako je v delovni skupnosti 
bivše RK SZDL Slovenije dne 
28/4-1990, ko je omenjeni za- 
kon stopil v veljavo to delo 
opravljalo 65 delavcev. V času 
do 1/1-1990 se jih je 9 zaposli- 
lo znotraj republiške uprave, 
11 pa se jih je upokojilo oziro- 
ma zaposlilo zunaj republiške 
uprave. Nihče od 9 delavcev 
bivše RK SZDL Slovenije, za- 
poslenih v republiški upravi ni 
le formalno zaposlen. Njihova 
zaposlitev ni zahtevala spre- 
membe dane sistemizacije po- 

sameznega republiškega 
upravnega organa, temveč so 
zapolnili nezasedena delovna 
mesta. Njihov osebni dohodek 
je enak osebnemu dohodku, ki 
ga prejemajo delavci v republi- 
ški upravi. 

Za ostalih 45 delavcev Izvrš- 
ni svet Skupščine Republike 
Slovenije zagotavlja 80% oseb- 
ni dohodek, ki ga prejemajo po 
Zakonu o delavcih v državnih 
organih kot tehnološki višek. 
Le-ta je v mesecu novembru 
znašal od 3471,80 din do 
12150,80 din (v ta znesek je 
vključeno tudi minulo delo, 
osebni dohodek so presežni 
delavci prejemali od 1/5-1990 
do 30/8-1990 zmanjšan za 
20%, kasneje pa se je v skladu 
z valorizacijo osebnih dohod- 
kov delavcev v državni upravi 
valoriziral). 

V skladu z omenjenim zako- 
nom so ti delavci republiške- 
mu izvršnemu svetu dani na 
razpolago in imajo prednost 
pri zaposlovanju v republiški 
upravi, vendar pa je pri večini 
problem neustrezna izobraz- 
ba, tako po stopnji kot smeri. 
Ker še vedno ni pravno ureje- 
no vprašanje lastnine prosto- 
rov bivše RK SZDL, 12 tako 
imenovanih tehničnih in usluž- 
nostnih delavcev s svojo polno 
zaposlitvijo skrbi za redno 
obratovanje zgradbe, kjer ima- 
jo danes sedež številne politič- 
ne stranke. Razlika do 100% 
osebnega dohodka tem delav- 
cem zagotavlja Socialistična 
stranka Slovenije, ki je še ved- 
no lastnik teh prostorov. 

Bivša RK SZDL Slovenije je 
bila finansirana iz republiške- 
ga proračuna, zato je ob njeni 
transformaciji v politično 
stranko, Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije zagotovil 
sredstva iz proračuna za nado- 
mestilo za osebne dohodke 
funkcionarjem bivše RK SZDL 
Slovenije in medobčinskih 
svetov SZDL po prenehanju 
opravljanja funkcije. Tako je 
Administrativno-finančna ko- 
misija pri RK SZDL Slovenije 
na podlagi družbenega dogo- 
vora o skupnih osnovah in me- 
rilih za oblikovanje in delitev 
sredstev za osebne dohodke 
funkcionarjev v SR Sloveniji iz- 
dala. 17. funkcionarjem RK 
SZDL Slovenije in MS SZDL 
odločbe o uživanju pravice do 
osebnega dohodka po prene- 
hanju opravljanja funkcije za 
čas šestih mesecev, dvema pa 
za čas osmih mesecev. V me- 
secu oktobru je to pravico uži- 
valo še 14 funkcionarjev njihov 
osebni dohodek pa je v mese- 
cu oktobru znašal od 14850,80 
din do 17776,00 din vključujoč 
tudi minulo delo. V mesecu 
novembru in decembru pa bo- 

sta to pravico uživala le še dva 
funkcionarja bivše RK SZDL. 

S strani Socialistične stran- 
ke Slovenije je prišla pobuda, 
da bi se tem funkcionarjem po- 
daljšala ta pravica še za dobo 
šestih mesecev, vendar pa je 
Komisija Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Sloveni- 
je za kadrovske in administra- 
tivne zadeve to pobudo zavrni- 
la, z ugotovitvijo, da ni pravna 
naslednica administrativno-fi- 
nančne komisije RK SZDL Slo- 
venije in da se o nadaljnji uso- 
di teh funkcionarjev odloča 
v okviru pravne naslednice RK 
SZDL Slovenije, to je Sociali- 
stične stranke Slovenije. 

Ker se je iz republiškega 
proračuna finansirala tudi RK 
ZSMS je Izvršni svet Skupšči- 
ne Republike Slovenije po 
transformaciji le-te v politično 
stranko zagotovil sredstva za 
uveljavitev pravice do osebne- 
ga dohodka po prenehanju 
opravljanja funkcije za dobo 
šestih mesecev tudi 13. funkci- 
onarjem bivše RK ZSMS. V me- 
secu oktobru so to pravico uži- 
vali le še štirje funkcionarji, vi- 
šina njihovega osebnega do- 
hodka pa se je gibala od 
8660,60 din do 11541,30 din 
vključujoč minulo delo. To 
pravico bodo uživali še do 6. 
11.1990. 

Noben od delavcev teh insti- 
tucij ni bil s strani Izvršnega 
sveta poslan na dodatno izo- 
braževanje. 

Kot smo omenili, je v mese- 
cu novembru t. I. 45 delavcev 

bivše delovne skupnosti RK 
SZDL Slovenije prejemalo 80% 
osebni dohodek. Le ta je v ne- 
katerih primerih res višji od 
100% osebnega dohodka, ki bi 
ga ti delavci prejemali za 
ustrezno delo v republiški 
upravi. Razlika, ki se pojavlja 
je posledica visokih osebnih 
dohodkov, ki so jih ti delavci 
prejemali v času službovanja 
v delovni skupnosti RK SZDL 
Slovenije. Glede na to, da je 
v zadnjih dveh mesecih opa- 
žen padec števila upravičen- 
cev do 80% osebnega dohod- 
ka, smo mnenja, da samo uki- 
nitev te pravice ne bo bistveno 
vplivala na povečanje kvote, ki 
je namenjena za osebne do- 
hodke ostalih delavcev v dr- 
žavni upravi. To sicer res ni 
logično, vendar tako določa 
zakon. Tudi če bi ta zakon se- 
daj spremenili (pripravljanje 
teh sprememb je v teku), že 
pridobljenih pravic ne bi mogli 
ukiniti. 

Problematika racionalizacije 
in finansiranja državne uprave 
bo predmet razprav v skupš- 
činskih klopeh, hkrati ob spre- 
membah področnih zakonov 
kot so na primer zakon o zapo- 
slovanju, o zdravstvu oziroma 
ob sprejetju sistemskega zako- 
na, ki bo širše urejal področje 
državne uprave. 

Za obravnavo v Izvršnem 
svetu je odgovore pripravil 
Sekretariat za kadrovska 
vprašanja v Izvršnem svetu 
Skupščine Republike Slove- 
nije. 

Primerjava povprečnih osebnih 
dohodkov med posameznimi 
dejavnostmi in področji v letu 1990 

BOŽIDAR VOLJČ, delegat 
v Družbenopolitičnem zboru, 
prosi, da se v pregledni tabeli 
primerjajo povprečni osnovni 
osebni dohodki v letošnjem 
letu po štirih stopnjah izo- 
brazbe - visoka, višja, sred- 
nja, nekvalificirani za posa- 
mezne družbene dejavnosti, 
javne medije, gospodarstvo 
(s posebnim prikazom plač 
administrativnih delavcev 
v gospodarstvu), JLA in pla- 
čami v državni upravi. 

Edini način za zbiranje teko- 
čih podatkov o osebnih do- 
hodkih po stopnjah strokovne 
usposobljenosti je anketa v or- 
ganizacijah. Nekateri poizkusi 
anketnega zbiranja podatkov 
o osebnih dohodkih v družbe- 
nih dejavnostih so že bili nare- 
jeni, vendar so podatki zaradi 
strahu pred morebitnimi sank- 
cijami v smeri zniževanja oseb- 

nih dohodkov oz. zaradi priča- 
kovanj po izboljšanju položaja 
in uvedbe ustreznih ukrepov 
v tej smeri, običajno netočni in 
zato neuporabni za pogloblje- 
ne analize in primerjave. Rav- 
no tako anketno zbiranje po- 
datkov v gospodarstvu ne daje 
pravih rezultatov zaradi sklice- 
vanja na določbe kolektivne 
pogodbe, da so dejanski oseb- 
ni dohodki tajni. 

Veljavni informacijski si- 
stem, to je zbiranje podatkov 
preko Zavoda republike Slove- 
nije za statistiko (z izjemo po- 
datkov s področja JLA) pa 
omogoča le analiziranje po- 
datkov za pretekla obdobja. 

Zadnji znani podatki Zavoda 
Republike Slovenije za statisti- 
ko so podatki o osebnih do- 
hodkih po stopnjah strokovne 
usposobljenosti za leto 1988. 

Pod strokovno usposoblje- 
nostjo za opravljanje določe- 
nih del in nalog razumemo 
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stopnjo strokovne izobrazbe strokovne usposobljenosti in 
delavca, ki je določena v spioš- stopnja strokovne izobrazbe 
nih aktih orgnizacije. Stopnja se vedno ne ujemata. 

INDEKSI OSEBNIH DOHODKOV PO STOPNJAH 
STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI ZA OPRAVLJANJE 
DOLOČENIH DEL IN NALOG V LETU 1988 V NEKATERIH 
PODROČJIH NEGOSPODARSTVA V PRIMERJAVI 
Z GOSPODARSTVOM 

Visoka Višja Srednja Nekvalif. 
izobrazba izobrazba izobrazba 

Gospodarstvo 100,0 100,0 100,0 100,0 
izobraževanje 102,2 99,2 110,8 90,3 
in kultura 

zdravstveno in soc. 118,2 104,5 101,9 89,3 
varstvo 
družbene organizacije 115,4 106,6 102,8 85,2 

in skupnosti 
Vir podatkov: Zavod Republike Slovenije za statistiko 

Iz tabele je razvidno, da 
osebni dohodki delavcev z vi- 
soko, višjo in srednjo strokov- 
no usposobljenostjo v izobra- 
ževanju in kulturi, zdravstve- 
nem in socialnem varstvu ter 
v družbenih organizacijah in 
skupnostih presegajo osebne 
dohodke delavcev z enako 
strokovno usposobljenostjo 
v gospodarstvu. Izjema so le 
osebni dohodki delavcev z viš- 
jo strokovno usposobljenostjo 
v izobraževanju in kulturi, ki za 
osebnimi dohodki delavcev 
z višjo strokovno usposoblje- 
nostjo v gospodarstvu zaosta- 
jajo za 0,8%. Osebni dohodki 
nekvalificiranih delavcev v teh 
področjih pa zaostajajo za 
osebnimi dohodki nekvalifici- 
ranih delavcev v gospodarstvu 
in sicer v Izobraževanju in kul- 
turi za 9,7%, v Zdravstvenem in 
socialnem varstvu za 10,7% ter 
v Družbenih organizacijah in 
skupnostih za 14,8%. 

Poudariti pa je potrebno, da 
so relativno visoki osebni do- 
hodki delavcev z visoko stro- 
kovno usposobljenostjo v ne- 
gospodarstvu povezani z dej- 
stvom, da so tovrstni delavci 
(doktorji znanosti, magistri 
znanosti) v gospodarstvu 
v glavnem zaposleni na delov- 

nih mestih, ki so v veliki meri 
povezani z raziskovalno dejav- 
nostjo in ne z najvišjimi vod- 
stvenimi funkcijami. V nego- 
spodarstvu pa so med delavci 
z visoko izobrazbo tako stro- 
kovni delavci kot tudi delavci 
na najodgovornejših mestih 
tako na ravni republike kot ob- 
čin, pa tudi na drugih mestih, 
kjer ima odgovornost relativno 
večjo težo kot sama strokovna 
izobrazba. 

Podatki za pretekla leta ka- 
žejo, da se razmerja med oseb- 
nimi dohodki za različne stop- 
nje strokovne izobrazbe v po- 
sameznih letih veliko ne spre- 
minjajo, še posebej ne v druž- 
benih dejavnostih, zato meni- 
mo, da so podatki za leto 1988 
dovolj indikativni za oceno 
razmerij v letošnjem letu. 

Ocena razmerij, ki jo prika- 
zuje naslednja tabela je izraču- 
nana na podlagi dejanskih raz- 
merij po stopnjah strokovne 
usposobljenosti za opravljanje 
določenih del in nalog v letu 
1988, povečanih za rast oseb- 
nih dohodkov v gospodarstvu, 
izobraževanju in kulturi, zdrav- 
stvenem in socialnem varstvu 
ter v družbenih organizacijah 
in skupnostih v 1989. letu in 
v obdobju I—VIII/90. 

Iz tabele je razvidno, da so 
razmerja, izračunana na zgoraj 
pojasnjen način v letu 1990 na- 
pram dejanskim razmerjem 
v letu 1988 za dejavnosti izo- 
braževanja, zdravstva in 
v družbenih organizacijah in 
skupnostih ugodnejša. 

Navedeno potrjuje tud oce- 
na usklajenosti osebnih do- 
hodkov izvajalcev v družbenih 
dejavnostih z osebnimi dohod- 
ki v gospodarstvu v prvih deve- 
tih mesecih letošnjega leta, ki 
jo je izdelal Zavod RS za druž- 
beno planiranje. Izplačani 
osebni dohodki na zaposlene- 
ga v Sloveniji so v prvih deve- 
tih mesecih letos (preračun 
mesečnih osebnih dohodkov 
v cenah december 1989) dose- 
gli za okoli 9% nižjo raven kot 
v povprečju leta 1989. Padec 
realnih osebnih dohodkov je 
veliko blažji v družbenih dejav- 
nostih, kjer so v dejavnosti izo- 
braževanje in kultura osebni 
dohodki realno nazadovali za 
4%, v dejavnostih zdravstvene- 
ga in socialnega varstva pa za 
okoli 2%. 

Doseženo razmerje ravni 
osebnih dohodkov v družbe- 

ZVONKO IVANUŠIČ, dele- 
gat v zboru občin, je Izvršni 
svet vprašal, če je že proučil 
možnosti drugačne pravne 
ureditve vračanja nacionalizi- 
ranega ali z drugimi ukrepi 
podružbljenega premoženja. 
Meni, da so sedanje možnosti 
za vrnitev podružbljenega 
premoženja z veljavnimi pred- 
pisi omejene. 

Medresorska komisija Izvrš- 
nega sveta Skupščine Republi- 
ke Slovenije je pripravila po- 
sebno informacijo o nekaterih 
odprtih vprašanjih, ki so bila 
izpostavljena pri proučevanju 
pravnih in materialnih možno- 
sti za vračanje premoženja po- 
državljenega z agrarno refor- 
mo, nacionalizacijo in zaplem- 
bami. To informacijo bo obrav- 
naval Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije, ki jo bo 
poslal v nadaljnje obravnava- 
nje Skupščini Republike Slo- 
venije. Potem ko bo Skupščina 
Republike Slovenije, bodisi po 
ustreznih delovnih telesih bo- 
disi na zborih, zavzela stališča 
do teh odprtih vprašanj, bo 
mogoče pripraviti zakona ali 
več zakonov, ki bodo urejali 
vračanje premoženja, podržav- 

nih dejavnostin gieae na raven 
osebnih dohodkov v gospo- 
darstvu, v prvih devetih mese- 
cih letošnjega leta, presega 
dogovorjeno razmerje ravni iz 
leta 1979. V dejavnosti izobra- 
ževanja in kulture doseženo 
razmerje ravni presega dogo- 
vorjeno razmerje ravni za okoli 
4%, v dejavnosti zdravstva in 
socialnega varstva pa za okoli 
12%. 

Na osnovi predhodnih po- 
datkov o usklajenosti osebnih 
dohodkov za prvih deset me- 
secev letošnjega leta pa je mo- 
goče zaključiti, da se razmerja 
v ravneh osebnih dohodkov 
v izobraževanju in kulturi ter 
v zdravstvenem in socialnem 
varstvu niso bistveno spreme- 
nila. 

Izobraževanje in kultura pre- 
sega dogovorjeno razmerje iz 
leta 1979 v prvih desetih mese- 
cih letošnjega leta za 3%, 
zdravstveno in socialno var- 
stvo pa za 12%. 

Odgovor so pripravili v Re- 
publiškem sekretriatu za delo. 

Jožica Puhar 
Republiška sekretarka 

Ijenega z različnimi prisilnimi 
ukrepi. 

Na nekaterih področjih pa se 
že pripravljalo posamezni za- 
koni, ki bodo podlaga za ureja- 
nje nekaterih vprašanj na teh 
področjih. Tako so n. pr. pred- 
videne rešitve za vračanje pre- 
moženja agrarnih skupnosti 
v novem zakonu o kmetijskih 
zemljiščih in zakonu o gozdo- 
vih. Republiški zakon o zadru- 
gah pa predvideva posebno 
poglavje o vračanju zadružne- 
ga premoženja ter združenih, 
vloženih ali prenesenih sred- 
stev v zadrugah. S spremem- 
bami in dopolnitvami zakona 
o razlastitvi in o prisilnem pre- 
nosu nepremičnin v družbeni 
lastnini pa se predvidevajo ne- 
katere rešitve v zvezi z vrača- 
njem nekaterih razlaščenih 
zemljišč po zakonu o naciona- 
lizaciji najemnih zgradb in 
gradbenih zemljišč iz leta 
1958. 

Kar se tiče vprašanja, ali ima 
prejšnji lastnik nacionalizira- 
nega poslovnega prostora, ki 
mu je bil vrnjen v last, pravico 
zahtevati odškodnino za čas, 
ko nepremičnine ni mogel 
uporabljati, pa pojasnjujemo, 

OCENA RAZMERIJ OSEBNIH DOHODKOV PO STOPNJAH 
STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI ZA OPRAVLJANJE 
DOLOČENIH DEL IN NALOG V OBDOBJU I—VIII/90 
V NEKATERIH PODROČJIH NEGOSPODARSTVA 
V PRIMERJAVI Z GOSPODARSTVOM 

Visoka Višja Srednja Nekvalif. 
izobrazba izobraz. izobrazba 

Gospodarstvo 100,0 100,0 100,0 100,0 
izobraževanje 105,9 102,8 114,8 93,5 
In kultura 
zdravstveno in soc. 
varstvo 128,2 113,4 110,5 96,6 
družbene organizacije 
in skupnosti 126,8 117,1 112,9 93,6 
Vir podatkov: Zavod Republike Slovenije za statistiko 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

Kako je z vračanjem odvzetega 
premoženja? 
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da razveljavitev akta o naci- 
onalizaciji nima pravnih učin- 
kov za nazaj. Z razveljavitvijo 
odločbe se ne odpravijo prav- 
ne posledice, ki so iz razveljav- 
ljene odločbe že nastale, ne 
morejo pa iz odločbe, ki je ne- 
hala veljati, nastati nobene na- 
daljnje pravne posledice. Raz- 
veljavitev deluje torej samo za 
naprej (ex nune), nikdar za na- 

zaj. V tem primeru prejšnji last- 
nik torej tudi ne more uspešno 
uveljavljati odškodnine za čas, 
ko je odločba veljala in če pra- 
vice do terjatve nima, tudi ni 
mogoče govoriti o njenem za- 
staranju. 

Za obravnavo v Izvršnem 
svetu je odgovor pripravil Re- 
publiški sekretariat za pravo- 
sodje in upravo. 

Kdaj bodo plačane investicije 
slovenskih podjetij v SAP Kosovo? 

VILI ŽIŽEK, delegat v Zboru 
občin, je 25. oktobra 1990 po- 
stavil delegatsko vprašanje 
o tem, kdaj bodo pokrite terja- 
tve Zdravilišča Radenci s po- 
slovno enoto Tovarne polnil- 
ne opreme za že izvedena de- 
la pri investiciji Klokot-Banja 
v SAP Kosovo. Problemi so 
nastai zaradi izvajanja stališ- 
ča Skupščine Republike Slo- 
venije, sprejetega februarja 
1990, o prekinitvi izvajanja ob- 
veznosti do Sklada federacije 
v delu, ki se nanaša na SAP 
Kosovo. 

Po zakonu o zagotavljanju 
sredstev in izpolnjevanju ob- 
veznosti Republike Slovenije 
za pospeševanje razvoja go- 
spodarsko manj razvitih repu- 
blik in SAP Kosovo (Uradni list 
SRS, št. 34/88 in 15/89) podjet- 
ja - zavezanci za izpolnjevanje 
obveznosti do Sklada federaci- 
je obvenost izpolnjujejo tudi 
z združevanjem dela in sred- 
stev za skupna vlaganja v go- 
spodarsko manj razvitih repu- 
blikah in AP Kosovo. Zadeve 
skupnega pomena pri usmer- 
janju združevanja dela in sred- 
stev za hitrejši razvoj gospo- 
darsko manj razvitih republik 
in AP Kosovo opravlja Koordi- 
nacijski odbor pri Gospodarski 
zbornici Slovenije, ki skrbi za 
izpolnjevaje obveznosti Repu- 
blike Slovenije po posameznih 
gospodarsko manj razvitih re- 
publikah in AP Kosovo v skla- 
du z dogovorjenimi razmerji. 

Koordinacijski odbor pri Go- 
spodarski zbornici Slovenije je 
na korespondenčni seji dne 
17. 1. 1990 obravnaval vloge 
o združevanju sredstev za in- 
vesticijske naložbe na področ- 
ju AP Kosovo in sprejel sklepe 
o združevanju sredstev v višini 
27 mio din. Na seji je bil obrav- 
navan tudi projekt »Klokot-Ba- 
nja«, za katerega sta podjetji 
Zdravilišče Radenci in Razvoj- 
ni center Celje že v letu 1988 
prevzeli vlogo nosilca združe- 
vanja sredstev. Koordinacijski 

odbor je 17. 1. 1990 sprejel 
sklep, da se za navedeno na- 
ložbo za podjetje Zdravilišče 
Radenci zaradi nastalih podra- 
žitev dodatno združijo sred- 
stva v višini 8.580.000,00 din in 
za podjetje Razvojni center 
Celje v višini 5.578.200,00 din. 
Navedeni sklep ni bil realiziran 
iz naslednjih razlogov: 

Skupščina Republike Slove- 
ije je na zasedanju vseh zborov 
dne 7. 2. 1990 obravnavala pe- 
rečo situacijo, ki je nastala za- 
radi prekinitve gospodarskih 
odnosov podjetij iz SR Srbije 
s podjetji iz Republike Slove- 
ije, sprejela ugotovitve in sta- 
lišča ter pooblastila Izvršni 
svet Skupščine Republike Slo- 
veije, da izvede predlagane 
ukrepe, če organi SR Srbije ne 
bodo takoj ukrepali in omogo- 
čili slovenskim podjetjem ena- 
kih pogojev ter neoviranega 
dostopa in nemotenega poslo- 
vanja na območju SR Srbije 
kot sestavnem delu enotnega 
jugoslovanskega trga. 

Na podlagi stališč Skupšči- 
ne Republike Slovenije naj bi 
Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije ob nadaljeva- 
nju gospodarske blokade in 
povečanju škode ne poravnal 
Skladu federacije razlike, ki iz- 
haja iz revalorizirane akonta- 
cijske obveznosti za leto 1989 
v delu, ki se nanaša na del teri- 
torija SR Srbije in ne bi plačal 
tekoče akontacijske obvezno- 
sti Skladu federacije v delu, ki 
se nanaša na SAP Kosovo. 
V sprejetih ugotovitvah in sta- 
liščih Skupščina Republike 
Slovenije ni opredelila ravna- 
nja pristojnih organov v Repu- 
bliki Sloveniji glede posledic, 
ki bi jih prenehanje izpolnjeva- 
nja obveznosti Republike Slo- 
venije do Sklada federacije 
morebiti povzročilo podjetjem 
v Republiki Sloveniji. 

Na seji dne 26. 2. 1990 je 
Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije ugotovil, da se 
blokada SR Srbije nadaljuje in 

povečuje gospodarska škoda 
ter da je zaradi zaščite gospo- 
darskih interesov Republike 
Slovenije potrebno sprejeti 
ukrepe, za katere ga je poobla- 
stila Skupščina Republike Slo- 
venije na zasedanju 7. 2. 1990. 
Zato je naložil Republiškemu 
sekretariatu za finance, da pri 
plačilu revalorizirane obvezno- 
sti Republike Sloveije do Skla- 
da federacije za leto 1989 in 
akontativne obveznosti za leto 
1990 v skladu z republiškim za- 
konom vpokliče sredstva zave- 
zancev le v tistem obsegu, da 
bo Republika Slovenija lahko 
izpolnjevala obveznost do SR 
Bosne in Hercegovine, SR Čr- 
ne gore in SR Makedonije. Za- 
radi navedenih stališč je Repu- 
blika Slovenija prenehala po- 
ravnavati obveznost do Sklada 
federacije v delu, ki pripada AP 
Kosovo. Sklepi Koordinacij- 
skega odbora o združevanju 
sredstev za investicijske nalož- 
be na področju AP Kosovo, 
sprejeti 17. 1. 1990, zato niso 
bili realizirani. 

Ob tem pa želimo opozoriti, 
da so bila kljub sklepu Skupš- 
čine Republike Sloveije po- 
djetju Zdravilišče Radenci 
usmerjena sredstva za projekt 
»Klokot-Banja« v višini 
8.580.000,00 din v obdobju od 
21. 2. 1990-9. 3. 1990. Zdravi- 
lišče Radenci je prejeta sred- 
stva uporabljalo za likvidnost- 
ne namene do 3. aprila 1990, 
nato jih je na zahtevo Službe 
družbenega knjigovostva Re- 
publike Sloveije, Centrala 
Ljubljana, vrnilo Ljubljanski 
banki Murska Sobota, ta pa jih 
je nakazala Ljubljanski baki 
- Banki za medrepubliško so- 
delovanje, kar je omogočilo, 
da so se sredstva združila za 
projekte v drugih republikah. 

Zdravilišče Radenci je že 
v letu 1989 dobavilo opremo 
investitorju »Klokot-Banji«, za- 
to je ta njegov dolžnik in ne 
Republika Slovenija. Glede na 
izjavo (dopis Zdravilišča Ra- 
denska z dne 19. 6. 1990) je bil 
projekt uspešno končan že ko- 
nec leta 1989. 

Zaradi nadaljevanja gospo- 
darske blokade podjetij iz SR 
Srbije je Skupščina Republike 
Slovenije na zasedanju 8. 3. 
1990 sprejela sklep, s katerim 
je naložila Izvršnemu svetu, 
naj Koordinacijski odbor pri 
Gospodarski zbornici Sloveni- 
je opravi izbor podjetij, ki jim 
je glede na prekinitev gospo- 
darskih odnosov s SR Srbijo 
treba pomagati s kratkoročni- 
mi posojili iz zadržavnih sred- 
stev Sklada federacije, torej iz 
sredstev, ki jih podjetja iz Re- 
publike Slovenije niso vplačala 
Skladu federacije v delu, ki pri- 
pada AP Kosovo. 

Navedena posojila so po- 
djetja iz Republike Slovenije 
prejela meseca maja in junija 
v višini 133,5 mio dinarjev in 
meseca avgusta v višini 78 mi- 
lijonov dinarjev. Med podjetji, 
ki so prejela tovrstna posojila, 
je tudi Zdravilišče Radenci. 15. 
maja 1990 je pridobila 5 mio 
dinarjev in 6. avgusta 1990 2,5 
mio dinarjev. 

Izvršni svet terjanega zneska 
niti ni pristojen prisoditi, niti 
ga ni dolžan namesto dolžnika 
plačati. V pobudi je omenjena 
tudi sprememba predpisov, ki 
naj bi vplivali na (ne)izpolnitev 
pogodbe s strani dolžnika. 
Vendar je treba poudariti, da 
izvršni svet ne samo, da ni 
partner v sklenjeni pogodbi, 
temveč tudi da država ne od- 
govarja odškodninsko za spre- 
jete predpise (razen če je to za 
izvajanje kakšnega predpisa 
posebej določeno). Prav tako 
ne gre za noben primer od- 
škodninske odgovornosti po 
248. členu republiške ustave. 
Sprejem oziroma sprememba 
kakšnega predpisa sicer lahko 
vpliva na izpolnitev pravnega 
posla, vendar to pravni red šte- 
je kot posebno obliko višje si- 
le, kar je v zakonodaji urejeno 
in lahko v konkretnih spornih 
primerih oceni samo sodišče. 
Pravne možnosti in podlage za 
rešitev te sporne zadeve preko 
izvršnega sveta ali celo za iz- 
plačilo odškodnine oziroma 
dolžnega zneska na ta način 
torej ni, temveč preostaja, kot 
rečeno samo rešitev po sodni 
poti. 

Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije je pri izpolnje- 
vanju obveznosti Republike 
Slovenije do Sklada federacije 
dosledno izvajal sklepe Skupš- 
čine Republike Slovenije, zato 
meni, da bi bilo združevanje 
sredstev za investicijsko nalož- 
bo v AP Kosovo in s tem izpol- 
nitev zahteve podjetij Zdravi- 
lišča Radenske in Razvojnega 
centra Celje možno le s spre- 
membo stališča Skupščine Re- 
publike Slovenije z dne 7. 2. 
1990. Glede na izredno težke 
razmere V slovenskem gospo- 
darstvu Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije meni, da 
bi bilo neprimerno ponovno 
uvesti obveznost zavezancev 
v Republiki Sloveniji za izpol- 
nitev obveznosti do AP Kosovo 
v delu, ki ga terjata Zdravilišče 
Radenci in Razvojni center 
- Inženiring Celje. 

Za obravnavo v Izvršnem sve- 
tu Skupščine Republike Slo- 
venije je odgovor na delegat- 
sko vprašanje pripravil Repu- 
bliški sekretariat za družbeno 
planiranje. 
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DELEGATSKE POBUDE 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

MNENJE 
Odbora za kulturo in varstvo kulturne 
dediščine k vprašanju oziroma protestu 
Jožeta Smoleta, delegata 
v Družbenopolitičnem zboru, ob 
odstranitvi kipa Josipa Broza Tita iz 
preddverja Skupščine Republike 
Slovenije 

Odbor za kulturo in varstvo kulturne dediščine na ravni 
Skupščine Republike Slovenije je na seji dne 23. 10. 1990 
obravnaval protest delegata Družbenopolitičnega zbora 
Jožeta Smoleta ob odstranitvi kipa Josipa Broza Tita iz predd- 
verja Skupščine Republike Slovenije. 

Člani odbora so bili seznanjeni še s pismom RO ZZB NOV 
z dne 28. 09. 1990 in protestom predstavnikov upokojencev 
Primorske z dne 28. 9. 1990 ter s pismenim pojasnilom gene- 
ralnega sekretarja Skupščine Republike Slovenije o načinu 
odstranitve kipa. 

Delegat Jože Smole je uvodoma odbor ustno seznanil 
z glavnimi poudarki iz svojega delegatskega vprašanja kdo in 
v čigavem imenu je dal nalog za odstranitev kipa Josipa Broza 
Tita iz preddverja Skupščine Republike Slovenije. Meni, da je 
bila odstranitev kipa nekulturno dejanje, ki ga po njegovem 
lahko primerjamo samo še s takim vandalizmom kot je sežiga- 
nje knjig. Posebej je opozoril na integriteto zaščite avtorjev 
umetniških del. Vztrajal bo, da se kip vrne na staro mesto, saj 
je nesporna Titova zgodovinska vloga v narodnoosvobodil- 
nem boju jugoslovanskih narodov in narodnosti. 

Generalni sekretar v svojem pojasnilu z dne 23. 10. 1990 
utemeljuje odločitev vodstva skupščine, da se odstrani kip 
z naslednjima argumentoma: 

»Predsedstvo Skupščine Republike Slovenije je prejelo več 
pobud, da se iz avle Skupščine Republike Slovenije odstrani 
kip Josipa Broza Tita, ker ne simbolizira idejnih in političnih 
usmeritev parlamenta Republike Slovenije. Te pobude so dali 
tako posamezni poslanci kot nekateri poslanski klubi oziroma 
stranke«. 

Člani odbora so se v razpravi strinjali, da ni mogoče sprejeti 
dejstva, da o tej odločitvi ni bila seznanjena skupščina ozi- 
roma vsi delegati. Odbor ne more soglašati s tako obliko 
sprejemanja odločitev. Odbor pa je soglašal, da je bil sam 
način, odstranitve korekten. Kip je bil izročen v hrambo Mest- 
nemu muzeju Ljubljana, tehnično delo je strokovno opravilo 
podjetje Mineral pod nadzorom pooblaščenih delavcev Služb 
Skupščine Republike Slovenije. 

V obširni in poglobljeni razpravi so bila izražena zelo raz- 
lična nasprotujoča stališča. Podrobnejša stališča in mnenja 
bodo člani odbora na osnovi svojih diskusij na seji avtorizirali 
oziroma napisali kot ločena mnenja. 

Tone Partljič: 
Strinjam se s kritiko načina odstranitve. Ni mogoče sprejeti 

argumenta, ki ga je našemu odboru za kulturo v Skupščini 
posredoval njen generalni sekretar gospod Marko Herman, 
češ da so »te pobude dali tako posamezni poslanci kot neka- 
teri poslanski klubi oziroma stranke« in da so kip odstranili 
zato, »ker ne simbolizira idejnih in političnih usmeritev parla- 
menta Republike Slovenije«. Oba argumenta kažeta, da 
nekdo v imenu Skupščine in poslancev »arbitrira« oziroma 
določa, kateri so tisti »posamezni poslanci in stranke«, ki 
lahko brez pristanka drugih in ostalih dosežejo odstranitve 
kipov ali kaj podobnega (navsezadnje so v skupščini še freske 
in na pročelju kipi ter druge likovnine). Tudi ne morejo posa- 
mezna mnenja določati, kaj simbolizira idejne in politične 

usmeritve parlamenta Republike Slovenije. To lahko stori le 
Skupščina in vsi poslanci oziroma večina poslancev. Prepri- 
čan sem, da bi se večina odločila za odstranitev kipa, zlasti 
ker je bil to edini kip v skupščinski alvi in s tem zares 
»monopolen« glede simboliziranja... 

Zadovoljuje nas sporočilo, da je bilo delo opravljeno stro- 
kovno in da je kip v Mestnem muzeju, kajti zdaj morda res že 
sodi v muzej in zgodovino, četudi mora biti vsaj tam na 
pomembnem mestu in na ogled vsakomur, saj je v zgodovini 
(tudi) slovenskega naroda Josip Broz odigral nadvse 
pomembno in usodno vlogo. Razumeti pa je tudi čustva in 
reakcije mnogih, ki jim je Tito pomenil simbol upora sloven- 
skega in drugih jugoslovanskih narodov proti fašizmu ter 
simbol upora proti Stalinu in njegovi politiki. Če me spomin 
ne vara, je nič koliko Slovencev v preteklosti predvsem tako 
čustvovalo, mnogi so na srečo hitro pozabili na svoje solze in 
obup ob smrti, drugi in med njimi je očitno tudi tovariš Smole, 
se pač ne morejo tako na hitro spreobrniti. Če bi bili preglaso- 
vani v skupščini, ne bi imeli razlogov za očitke, da je bila 
ilegalna odstranitev umetnine priznanega slovenskega 
kiparja nekulturna. 

Ker slišim vse preveč predlogov, naj se odstranijo tudi drugi 
kipi (med drugim premogočni Kidrič itd.), se vendar sprašu- 
jem, ali ne želimo falsificirati svoje petinštiridesetletne zgodo- 
vine, katere posledice so vidne pač tudi v podobi teh kipov. 
Z odstranitvijo kipov ne bomo preslepili zgodovine, da ni bilo, 
kakor je bilo. In šele ta bo presodila, ali je bilo vse zanič. Lepo 
je, če si nova oblast ne bo postavljala kipov ali če jih postavlja 
doslej zamolčanim, lepo pa gotovi ni, če hoče zbrisati, kar ji ni 
všeč. Kajti, kaj če ji jutri ne bodo všeč nekatere knjige, slike, 
filmi... in ker imamo vsi grenak spomin na preteklo oblast, ki 
je s svojo boljševiško pametjo odstranjevala kipe, arhitekturo 
(povojne in medvojne razstrelitve kapelic na primer...) knjige, 
filme... bo hudo razočaranje, če bomo v času toliko pričako- 
vane demokracije kaj podobnega počeli sami in to na pobudo 
»posameznih poslancev ali strank«, ne da bi se prej parlamen- 
tarno dogovorili, kjer je mogoče. V Skupščini je bilo, a se ni 
zgodilo. 

Sicer pa bi bilo treba bolj misliti na ustvarjanje novega 
v kulturi in življenju, kot pa predvsem na odstranjevanje... 
Skratka, ni mi žal, da ni več Titovega kipa v skupščini, žal pa 
mi je, da se je zgodilo to le po volji nekaterih in napol 
ilegalno... Zal pa nam bo vsem, če bomo predvsem odstra- 
njevali in zamenjavali... Začeli smo s kipi, nadaljevali bomo 
s kadri... Kje se lahko vse to konča!? 

Bogomir Vaupotič 
Dejstvo, da je kip Josipa Broza - Tita preseljen v Mestni 

muzej zame ni sporno. Menim celo, da kot umetnina bolj 
spada na primerno mesto v muzeju. Nikakor pa se ne morem 
strinjati z načinom, na katerega je bil kip odstranjen iz predd- 
verja Skupščine Republike Slovenije. Tudi obrazložitev, da so 
pobude za odstranitev kipa ,dali tako posamezni poslanci kot 
nekateri poslanski klubi oziroma stranke', je vse prej kot 
primerna. V kolikor so te pobude v resnici bile podane in 
verjamem, da so bile, je bila vendarle stvar celotne skupščine, 
da odloči oziroma je vsaj predhodno informirana o nameri 
vodstva le-te. 

Zaskrbljujoče pa je, da je to le eden od primerov, ko .posa- 
mezni poslanci ali nekateri poslanski klubi oziroma stranke' 
(najbrž le iz vladajoče koalicije) odločajo ali poskušajo odlo- 
čati v imenu celotne Skupščine Republike Slovenije. 

Franček Rudolf 
V diskusiji sem poudaril, da je Josip Broz Tito edini znani 

slovenski vojskovodja, ki je zmagal v neki veliki vojni. 
Ker pač ni bil za večstrankarski sistem, za pluralizem in tudi 

ne za demokracijo zahodnega tipa, je neprimerno, da bi stal 
njegov kip v Skupščini Republike Slovenije. Tako je za 
poslance nekoliko olajšujoče, da kipa ni več. Sam postopek 
odstranitve me niti ne moti. Menim pa, da je glede na sposob- 
nost raznih strank dovolj možnosti, da pride kdaj na oblast 
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spet Jože Smole ali kdo, ki bo zastopal njegova načela in se 
bo kip potem spet vrnil v Skupščino, kar ne bi bilo dobro za 
razvoj demokracije. Zato predlagam, da se kipu Josipa Broza 
najde častno in ugledno mesto, kjer bo lahko delovala poleg 
umetniške tudi simbolna vrednost kipa. Predlagal bi sledeče 
lokacije v naštetem vrstnem redu: 

1) Sedež TO Slovenije 
2) Avla kasarne, kjer je poveljstvo Ljubljane 
3) Cankarjev dom (ki je pomembno zaklonišče!) 
4) Narodna galerija in šele na zadnjem mestu 
5) Moderna galerija (ker gre končno za moderen slovenski 

kip. V tem zadnjem primeru bi bila simbolna vrednost kipa 
zabrisana). 

Vsekakor pa ugotavljam, da bo v Skupščini prostor kveč- 
jemu za kipe utemeljiteljev demokracije in pluralizma na Slo- 
venskem. 

Tomaž Pavšič 
Naša razprava poteka dokaj kulturno, ne verjamem pa, da bi 

tako normalno potekala v Skupščini, zato se mi zdi, da ni nič 
hudega, če o tem ni bilo razprave na skupščinskih zborih 
- rezultat bi bil tako ali tako enak. Razumem občutke nekate- 
rih borcev, a potrebno je upoštevati, da je pri Titu šlo tudi za 
kult osebnosti in na žalost je bilo v preteklosti šteto za veliko 
bolj patriotsko dejanje, če so tudi Slovenci prepevali »druže 
Tito, mi Ti se kunemo«, kot če bi vzklikali »Naj živi general 
Maister«... 

Rudi Šeligo 
Na 2. seji Odbora za kulturo in varovanje kulturne dediščine 

sem v zvezi z odstranitvijo kipa maršala Tita iz avle skupščine 
govoril v okviru naslednjih tez: 

1. Strinjam se z odstranitvijo kipa. V avlo vsekakor ni bil 
postavljen kot estetski predmet, marveč kot (materialni) znak, 
prek katerega naj Titova politična misel obvladuje poslance 
oz. delegate. S koncem socialističnega samoupravljanja, je 
takšna postavitev kipa nesmiselna. 

2. Najbrž bi bila smotrna obravnava o tem, ali naj kip ostane 
ali ne, če bi bil to eden iz vrste kipov, ki bi se dičili po hodnikih 
skupščine. Ce nimamo (veliko) slovenskih državnikov, imamo 
politične mislece in umetnike, ki so vršili politično funkcijo 
v slovenskem narodu ... 

3. Sam akt odstranitve je bil dostojen in korekten, kot je tudi 
spravilo v prostorih mestnega muzeja smiselno. 

4. Ko se je vodstvo skupščine odločilo za odstranitev, bi 
ravnalo modro, ko bi povprašalo za mnenje vse poslance. 

ZBOR OBČIN 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije do pobude Borisa Ježa, 
delegata v Zboru občin, za spremembo 
zakona o RTV Slovenija glede 
plačevanja naročnine 

Delegat v zboru občin Skupščine Republike Slove- 
nije Boris Jež je dal pobudo za spremembo oz. dopol- 
nitev 2. odstavka 9. člena zakona o RTV Slovenija (Ur. 
list RS 14/90) tako da bi »imetnik TV sprejemnika, ki 
sprejema le en program, plačal manj kot tisti, ki spre- 
jema dva ali več.« 

Z 2. odstavkom 9. člena omenjenega zakona je dolo- 
čeno, da mora imetnik radijskega in televizijskega 
sprejemnika na obočju Republike Slovenije, ki lahko 
sprejema program RTV Slovenija ali druge radijske ali 
televizijske organizacije v SFRJ, plačevati radijsko in 
televizijsko naročnino RTV Slovenija. 

Sredstva, pridobljena z radijsko in televizijsko naroč- 
nino se uporabljajo za ustvarjanje in oddajanje progra- 

mov (3. odstavek 9. člena). Ta sredstva bi z uvedbo 
diferenciarne naročnine, (glede na število vidnih pro- 
gramov) ki bi bila tako tehničo kot finančno zahtevna, 
zniževali, čeprav je ob tem potrebno upoštevati, da so 
stroški ustvarjanja programov neodvisni od zmožnosti 
sprejemanja RTV programov. Stroški oddajanja, 
(izgradnja, obnova in vzdrževanje RTV omrežja) pa so 
višji prav za območja, ki še niso v celoti pokrita s temi 
signali. 

Izgradnja RTV omrežja je namreč povezana z viso- 
kimi finančnimi stroški, ki so se doslej pokrivali z zdru- 
ževanjem sredstev na podlagi zakona o zagotavljanju 
dela sredstev za gospodarsko infrastrukturo v letih 
86-90 (v bodoče naj bi bil vir republiški proračun) iz 
občinskih sredstev, precejšnji delež pa jih je zagotav- 
ljala RTV Slovenija iz svojega dohodka. 

S postavitvijo novih oddajnikov v zadnjem času na 
Trdinovem vrhu in na Nanosu je zagotovljena vidnost I. 
TV programa na 95%, II. TV program pa na 90% 
območja Republike Slovenije. Plan razvoja RTV 
omrežja je tudi v prihodnje načrtovan s ciljem, da se 
doseže vidnost obeh TV programov RTV Slovenija na 
celotnem omobčju Slovenije. 

Dosego tega cilja pa bi z uvajanjem diferencirane 
naročnine-te ne pozna nobena država v Evropi, ki ima 
naročnino uvedeno - in zniževanjem dohodka RTV 
Slovenija le oddaljevali, zato Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije pobude delegata Borisa Ježa ne 
podpira. 

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

POJASNILO 
Republiškega sekretariata za 
zdravstveno in socialno varstvo pobude 
Janeza Črneja, delegata v Zboru občin, 
glede invalidnosti, pridobljene na delu 
in vloge zdravstva pri tem 

V zvezi z delegatsko pobudo glede invalidnosti, pridobljene 
na delu in vloge zdravstva pri tem, dajemo tole pojasnilo. 

Ugotavljanje invalidnosti zavarovancev in upravičenosti do 
pravic iz pokojninsko-invalidskega zavarovanja sodi v pristoj- 
nost Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
v Republiki Sloveniji in Republiškega sekretariata za delo. Po 
podatkih, ki jih je za Letopis o zdravstvenem in socialnem 
varstvu za leto 1989 prispevala Skupnost pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji, je bolezen 
najpogostejši vzrok invalidnosti vseh kategorij zavarovancev. 
V letu 1989 je bila bolezen vzrok invalidnosti v 7.264 ali 
90,87% primerih, poškodba izven dela v 417 ali 5,22%, 
poškodba pri delu v 243 ali 3,04% in poklicna bolezen v 70 ali 
9,87% primerih. 

Bolezen je bila vzrok spremenjene delovne zmožnosti 
v 1.152 ali 83,48% primerih, poškodba izven dela v 124 ali 
8,99%, poškodba pri delu v 79 ali 5,72% in poklicna bolezen 
v 25 ali 1,81% primerih. Vzrok neposredne nevarnosti za 
nastanek invalidnosti je bila v 27 primerih bolezen, v 1 pri- 
meru poškodba izven dela in v 3 primerih poklicna bolezen. 

Zdravstvo sodeluje v postopku ugotavljanja invalidnosti 
s tem, da na podlagi spremljanja zdravstvenega stanja zavaro- 
vancev v upravičenih primerih invalidski komisiji predlaga 
oceno invalidnosti in določitev pravic na tej podlagi. Zdravnik 
je dolžan skupaj s predlogom zbrati in predložiti tudi vso 
medicinsko dokumentacijo in jo po potrebi dopolniti. V svo- 
jem predlogu zdravnik tudi opozori invalidsko komisijo, če 
oceni, da je bolezen oziroma okvara povezana z delovnim 
procesom. To dejstvo invalidska komisija upošteva pri določi- 
tvi pravic zavarovanca. 

Iz navedenega izhaja, da se invalidnost, nastala v času dela, 
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v utemeljenih primerih upošteva za določitev pravic po 
zakonu. Tako naj bi bilo tudi v spremenjeni zakonodaji. Oce- 
njujemo, da bi do določene mere bilo potrebno izboljšati 
postopke za ugotavljanje invalidnosti, kar je skupna naloga 
zdravstva in invalidskih komisij. 

Predlagamo, da se za morebitna dodatna pojasnila obrnete 
na Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
v Republiki Sloveniji. 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije do pobude Vladimirja Slejka, 
delegata v Zboru občin, v zvezi 
z italijanskimi pokojninami 

Gospod Vladimir Slejko, delegat v Zboru občin Skupščine 
Republike Slovenije, je podal naslednjo delegatsko pobudo: 

»Dajem predlog za zaščito interesov določenih prebivalcev 
območij, ki so bila med vojno pod italijansko oblastjo. Gre se 
za italijanske penzije in gre se za zaščito kmetov, ki so bili 
upokojeni pred letom 1984. Tukaj je naredila naša Skupnost 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja napako, ko tem ne 
omogoča, da bi dobili pravico do italijanskih penzij, čeprav so 
bili ti na kmetijah zaposleni takoj po vojni pa do leta 1973. 
Dejstvo je, da zahteva italijanski zakon, za pridobitev penzije, 
da je imel kmet 15 let delovne dobe. Zato se dogaja tudi pri 
nas, da kmetje, ki so bili med vojnama 12 let v italijanski 
vojski, ne dosegajo cenzusa 15 let, ki bi jih morali imeti za 
uveljavljanje italijanske penzije. Mislim, da je tukaj ne samo 
interes za zaščito teh prebivalcev, ampak je tudi interes 
direktne koristi naše republike.« 

Izvršni svet daje naslednje stališče: 
1. Po 159. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zava- 
rovanju (Ur. I. SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89, Ur. I. RS, 
št. 14/90, 30/90) se zavarovancem všteva v zavarovalno dobo 
tudi čas opravljanja samostojne kmetijske dejavnosti pred 
uvedbo obveznega pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja, če plačajo prispevek za kritje obveznosti iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja (dokup zavarovalne dobe). 

Po navedeni določbi lahko dokupijo zavarovalno dobo le 
zavarovanci po zakonu o pokojninskem in invalidskem zava- 
rovanju. Do sprememb in dopolnitev tega zakona v avgustu 
letošnjega leta so imele status zavarovanca, ki lahko uveljav- 
lja vse pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
vključno s pravico do naknadnega vštevanja določenih obdo- 
bij v zavarovalno dobo, le_ osebe, ki so bile vključene v zavaro- 
vanje po 15. maju 1945. Že zaradi tega osebe, ki so imele kot 
pokojninsko dobo priznan le čas, prebit v italijanski vojski 
oziroma v zavarovanju pred 15. majem 1945, niso mogle 
dokupiti zavarovalne dobe. 

V 4. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. I. RS, št. 30/ 
90), ki se uporablja od 18. avgusta 1990 dalje, je bilo dolo- 
čeno, da osebe, ki nimajo lastnosti zavarovanca po tem 
zakonu, vendar so to lastnost imele po prejšnjih predpisih, in 
njihovi družinski člani, uveljavljajo pravice iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja pod pogoji, določenimi s tem 
zakonom. 

Skladno s citirano določbo lahko vsaka oseba, ki ima že 
priznano neko obdobje v pokojninsko dobo, bodisi kot čas 
prebit v delovnem razmerju, v vojaški službi, ki se šteje v zava- 
rovalno dobo ali kot čas, opravljanja samostojne dejavnosti, 
dokupi zavarovalno dobo po določbi 159. člena zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

2. Pri uveljavljanju pravice do dokupa obdobij opravljanja 
samostojne kmetijske dejavnosti zato, da bi bila dopolnjena 
minimalna zavarovalna doba, ki je pogoj za priznanje pravice 
do sorazmernega dela italijanske pokojnine, velja upoštevati, 
da se čas opravljanja kmetijske dejavnosti, za katerega je 
plačan prispevek, vpiše v delovno knjižico in evidentira 
v matični evidenci zavarovancev, ko je predloženo dokazilo 
o plačanem prispevku. S tem dnem se tudi upošteva dokup- 
ljena zavarovalna doba pri presoji pogojev za priznavanje 
pravice do pokojnine. Zato na podlagi dokupljene zavaro- 

valne dobe upravičenci ne bi mogli uveljavljati pravice do 
sorazmernega dela italijanske pokojnine za nazaj, temveč le 
od dneva, ko bi bili dejansko plačani prispevki za dokup. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu je stališče pripravil Republi- 
ški sekretariat za delo. 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike 

Slovenije do pobude Marjana Mlakarja, 
delegata v Zboru občin, da se 
zakonsko predpiše namestitev 
merilcev porabe toplotne energije in 
merilcev porabe pitne vode 
v najemniških stanovanjih 

Dr. Marjan Mlakar v svoji pobudi predlaga, da se z zakonom 
predpiše obvezna namestitev merilnikov porabe pitne vode in 
merilnikov porabe toplotne energije na toplotnih telesih cen- 
tralnega ogrevanja v najemniških stanovanjih in poslovnih 
prostorih. S tem bi bila dosežena pravičnejša porazdelitev 
stroškov porabe pitne vode in toplotne energije, porabniki bi 
bili spodbujeni k smotrnejši porabi, hkrati pa bi to prispevalo 
k zmanjševanju škodljivih vplivov na človekovo okolje. 

Motivi oz. vzroki, ki jih navaja dr. Marjan Mlakar, v zahtevi za 
vgraditev števcev, so upravičeni. Prav zato je Republiški 
komite za energetiko sprejel Pravilnik o racionalni porabi 
energije pri gretju in prezračevanju objektov ter pripravi tople 
vode (Uradni list SRS, št. 31/84), medtem ko dobavo pitne 
vode urejajo občinski dobavni pogoji. 

Na podlagi že omenjenega pravilnika so v Ljubljani sprejeli 
odlok o obvezni vgraditvi merilnikov količine toplotne ener- 
gije, razdelilnikov stroškov ogrevanja in termostatičnih venti- 
lov (Uradni list SRS, št. 9/87). Odlok daje v obdobju treh let 
pozitivne pa tudi negativne izkušnje. Pred razširitvijo veljav- 
nosti na celo Slovenijo je treba izkušnje skrbno analizirati, 
dopolniti in razširiti izbiro ustreznih sistemov za merjenje, 
razmejiti odnos med dobaviteljem in prevzemnikom, pa tudi 
izpopolniti postopke obračuna in drugo. Prav tako je vedno 
bolj v praksi, da se pri gradnji novih stanovanjskih objektov 
vgrajujejo merilniki za pitno vodo. 

Zaradi izgub na magistralnem in sekundarnem omrežju, 
izgub na omrežju v objektih ter zaradi v svetu še ne dovolj 
izpopolnjene merilne tehnologije je merljivost porabe danes 
relativna. Prav tako je vprašljivo, ali ne bi bili stroški vgraditve 
merilnikov v že zgrajene objekte večji od koristi. Zato 
menimo, da sprejem zakona brez ustreznih standardov, ki 
bodo določali pogoje za izbiro ustreznih sistemov in naprav, 
ne bi dal pričakovanih rezultatov. 

Na podlagi navedenega Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije sprejema pobudo v smislu, da se proučijo in dopol- 
nijo strokovnotehnični elementi merljivosti in da se šele na tej 
podlagi sprejmejo ustrezni zakonski predpisi. 

Za obravnavo v izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je stališče do delegatske pobude pripravil Republiški 
sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora. 

ODGOVOR 
Republiškega sekretariata za energetiko 
na pobudo Zvonka Ivanušiča, delegata 
v Zboru občin, da se sprejme zakon 
o obvezmi kompenzaciji jalove moči 

1. Kompenzacija jalove moči pri porabnikih je regulirana 
s pogoji za odjem električne energije (Uradni list SRS/27/85) 
in s tarifnim sistemom (Uradni list SRS, št. 7/85). Tarifni sistem 
že sedaj stimulira uvedbo kompenzacije posebej za večje 
porabnike. Penalizacija porabe jalove energije omogoča 
povrnitev stroškov v enem do dveh letih. Velikost faktorja 
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moči pri odjemalcih stalno kontrolirajo distribucijska podjetja 
in elektroenergetska inšpekcija. 

2. Kompenzacija jalove moči je zelo zanemarjena v celot- 
nem elektroenergetskem sistemu Slovenije. Zanemarjena je 
predvsem zaradi neurejenih ekonomskih odnosov. Za pospe- 
šeno vgrajevanje baterij so odločilne poleg tehničnih normati- 
vov sistemske ekonomske spodbude, ki bodo zaživele z eko- 
nomsko ceno elektrike, po uvedbi obračuna med novim jav- 
nim prenosnim podjetjem Eles in distribucijskimi podjetji ter 
po dopolnitvi tarifnega sistema. 

3. Potrebe po jalovi moči v sistemu preko dneva in leta 
močno varirajo v odvisnosti od diagrama obremenitve in 
strukture omrežja. Potrebna kompenzacija se spreminja tako 
s spremembo pretokov kot s strukturo omrežja. Previsok fazni 
faktor bi lahko povzročil prekompenzacijo sistema in težave 
v obratovanju. Ker gre za kompleksno tehnično in ekonomsko 
vprašanje, zakonsko urejanje s povečanjem faznega faktorja 
ne bi bilo učinkovito. 

4. V zvezi s kompenzacijo je Republiški sekretariat za ener- 
getiko poklical 27. 11. 1990 na pogovor predstavnike petih 
distribucijskih podjetij, Ljubljanske banke in tovarne Iskre 
Semič. Distribucijska podjetja bodo do 31. 12. 1990 pripravila 
investicijsko dokumentacijo za osnovni projekt »Kompenza- 
cija 100 MVAr«, ki bo predložen v sofinaciranje Mednarodni 
banki za obnovo in razvoj. Republiški sekretariat za energe- 
tiko je tudi v Protokol o sodelovanju z Electricite de France 
uvrstil problematiko reševanja kompenzacije med prioritetne 
naloge. Poleg tega bodo dodeljevana sredstva za racionaliza- 
cijo rabe energije z vsakoletnim razpisom Republiškega 
sekretariata za energetiko, kjer bodo konkurirali tudi investi- 
torji kompenzacijskih naprav. 
5. Sprejemamo pobudo za proučitev problematike kompen- 
zacije jalove moči v povezavi s pripravo sistemskih spodbud, 
z dopolnitvijo tarifnega sistema in proučitvijo davčne olajšave 
pri nakupu baterij. 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije na pobudo Franca Ogrisa, 
delegata v Zboru občin, v zvezi 
s takojšnjo ureditvijo praznikov 
v Sloveniji ter pravico do dveh prostih 
dni krvodajalcev 

Delegat Franc Ogris je na 7. seji Zbora občin Skupščine 
Republike Slovenije, dne 25. 10. 1990 podal pobudo za čim- 
prejšnjo določitev republiških in zveznih praznikov oziroma 
dela prostih dni v letu 1991 in opozarja, da je glede na 
priprave delovnih koledarjev neprimerno in moteče, da se ta 
problematika zakonpsko ureja v sredini koledarskega leta. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije daje na nave- 
deno delegatsko pobudo naslednje mnenje: 

Celovita proučitev in določitev praznikov v Sloveniji ni pred- 
met delovne zakonodaje. Le-ta se na zakonsko ureditev na 
tem področju navezuje le v pravicah delavcev, ki jim gredo na 
praznične dni. t.j. pravice do počitka oziroma pravice do 
posebnega vrednotenja dela na praznični dan Sicer pa 
Izvršni svet ugotavlja: 

- da je že zavzel stališče o upravičenosti zahtev in pobud za 
celovito ureditev praznikov v Sloveniji, pri čemer sledi ugoto- 
vitvam Komisije za notranjo politiko Skupščine Republike 
Slovenije, da je ureditev tega področja predvsem stvar poli- 
tične odločitve, ki jo je pričakovati po sprejemu nove ustave 
oziroma ustavnega zakona. Po jasnih političnih odločitvah 
o pomembnosti določenih dni za državotovornost Slovenije, 
je zahtevo po zakonski ureditvi tega področja nedvomno 
mogoče in potrebno hitro realizirati, 

- da je razporeditev delovnega časa v okviru skupnega 
letnega delovnega časa v pristojnosti samih organizacij in 
delodajalcev, upoštevaje ureditev delovne zakonodaje o traja- 
nju delovnega časa ter odmorih in počitkih, ki so delavcem 
zagotovljeni. Razen na področju storitvenih in družbenih 
dejavnosti, kjer je potrebno, da se razporeditev, začetek in 
konec delovnega časa usklajuje s potrebami delavcev, drugih 

delovnih ljudi in občanov, država ni bila in tudi sedaj ni 
pooblaščena, da posega v odločitve posameznih organizacij 
in delodajalcev o razporeditvi delovnega časa tekmom leta 
Upoštevati je potrebno le kogentne zakonske določbe, kar 
pomeni, da bodo tudi določene spremenjene rešitve o prazni- 
kih v Sloveniji lahko povzročile določene spremembe v plani- 
rani delovni obveznosti za naslednje leto. Situacija je sicer 
neprijetna predvsem za delavce in njihova pričakovanja 
o izrabi prostega časa, vendar posledica političnih in družbe- 

• nih procesov in sprememb v naši družbi. 
Delegat v Zboru občin Skupščine Republike Slovenije je na 

7. seji, dne 25. 10. 1990 podal vprašanje glede pravice krvoda- 
jalcev do dvodnevne plačane odsotnosti z dela, ki jo delavcem 
zagotavlja zvezni zakon o temeljnih pravicah iz delovnega 
razmerja in pobudo, da se v teh primerih zagotovi pravica le 
do enega prostega dne oziroma da se vzpostavi preišnia 
ureditev. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije v zvezi z izpo- 
stavljeno pobudo oziroma vprašanjem zavzema naslednje sta- 
lišče: 

Pobudo je mogoče realizirati le z ustrezno rešitvijo v ustrez- 
nem zakonu, ki bo izvzel iz uporabne zvezno določbo 3. 
odstavka 33. člena zakona o temeljnih pravicah iz delovnega 
razmerja v Republiki Sloveniji in ustrezno rešitvijo v republi- 
škem zakonu o delovnih razmerjih. Pobuda je upravičena. 
Razlog, da ni vnešena v spremembe in dopolnitve zakona 
o delovnih razmerjih je izključna vezanost teh sprememb na 
spremembe zakonodaje na področju zaposlovanja in zavaro- 
vanja za primer brezposelnosti in oceno predlagatelja, da 
bodo celovitejše spremembe te zakonodaje (ki naj bi vključe- 
vale tudi predlagano pobudo) sledile ustavnim podlagam in 
podlagam sistemske zakonodaje lastninjenja in delavsekega 
soodločanja. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravil Republi- 
ški sekretariat za delo. 

ODGOVOR 
Republiškega sekretariata za vzgojo in 
izobraževanje ter telesno kulturo na 
pobudo Vike Potočnik, delegatke 
v Zboru občin, da pripravi celovito 
poročilo o dogajanju v usmerjenem 
izobraževanju 

Delegatka zbora občin Skupščine Republike Slovenije 
gospa Vika Potočnik je na nadaljevanju 8. seje svojega zbora 
dne 27. novembra 1990 dala pobudo, da se zadolži izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije, da njegov sekretariat za 
vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo, tako kot je to bilo 
zahtevano že v prejšnji pobudi istemu zboru, pripravi celovito 
poročilo o dogajanju v usmerjenem izobraževanju. 

Delegatska pobuda g. Vike Potočnik, dana na 8. seji zbora 
občin, dne 27. novembra 1990, je ponovitev njene pobude 
s sej istega zbora z dne 18. jUlija in 27. septembra ter 4 10 
1990. 

Na te pobude je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 
pisno odgovoril Zboru občin v mesecu oktobru z obširno 
informacijo. Temu odgovoru in informacijam Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije ne more dodati nič novega in 
je še naprej na stališču, da ni možno in utemeljeno izdelati 
obsežnega in celovitega poročila, kot ga zahteva pobuda. 

Izvršni svet je Skupščini Republike Slovenije že predložil 
v odločanje Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. V pred- 
logu za izdajo tega zakona je v poglavju Ocena stanja in 
razlogi za izdajo zakona, opozorjeno na doslej neustrezno 
rešena vprašanja, predlagan pa je nov model organizacije, 
upravljanja in financiranja vzgoje in izobraževanja. O proble- 
matiki drugačnih in ustreznejših programskih rešitev vzgoje 
in izobraževanja pa še tečejo raziskave in strokovne razprave 
pod naslovom »Nadaljnji razvoj izobraževanja v Republiki 
Sloveniji«. Za srednje izobraževanje je že bil opravljen posvet 
strokovnjakov v Poljčah od 13. do 15. decembra 1990, spo- 
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mladi 1990 pa je predviden tak posvet tudi za področje osnov- 
nega šolstva. 

Z ugotovitvami strokovnih obravnav problematike nadalj- 
njega razvoja šolstva v Republiki Sloveniji bo seznanjena tudi 
Skupščina Republike Slovenije saj bo te ugotovitve potrebno 
upoštevati pri novi normativni ureditvi našega šolstva. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

ODGOVOR 
Seizmološkega zavoda Republike 
Slovenije na pobudo Vlaste Sagadin, 
delegatke v Zboru združenega dela, 
o opremljenosti seizmološke službe 
v Sloveniji 

Republiški sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora 
nam je v pristojno reševanje odstopil pisno pobudo gospe 
Vlaste Sagadin, poslanke Zelenih v Zboru združenega dela 
Skupščine Republike Slovenije, z dne 27.11.1990, ki se glasi: 

»V Delovi prilogi Znanje za razvoj smo 21. novembra 1990 
lahko prebrali, kakšna je opremljenost naše seizmološke 
službe z merilnimi napravami. Znano je, da imamo v Sloveniji 
le štiri opazovalnice, ki so nameščene le v zahodni in južni 
Sloveniji, severni in vzhodni del Slovenije pa sta popolnoma 
nepokrita, kljub temu, da ima Slovenije prav tam nekatere 
energetske objekte (na primer Hidroelektrarna Golica, Jedr- 
ska elektrarna Krško). 

Glede na dejstvo, da je v Republiki Sloveniji potresna nevar- 
nost dokaj velika, o čemer pričajo tudi rušilni potresi v prete- 
klosti, dajem vladi oziroma Komiteju za urejanje prostora in 
varstvo okolja naslednje pobude: 

1. da se preveri opremljenost seizmološke službe, 
2. da se po potrebi posodobi njeno opremljenost in 
3. da se razširi mrežo opazovalnic tudi v ostale dele Slove- 

nije, ki so potresno nevarni.« 

Odgovor 
Seizmološki zavod Republike Slovenije deluje kot republi- 

ška organizacija od leta 1980 dalje. V tem času smo se trudili, 
da bi kolikor mogoče zadovoljivo opravljali naloge, ki jih 
zavodu nalaga Zakon o seizmološki službi iz leta 1978. Pred- 
vsem zaradi maloštevilnih in zastarelih merilnih naprav nam je 
to le deloma uspevalo. 

Zato smo od ustanovitve naprej poskušali glede na 
potresno nevarnost in ozemeljsko velikost Slovenije vzposta- 
viti tehnološko in ekonomsko ustrezno seizmološko mrežo 
regionalnih potresnih opazovalnic. Po naših ocenah bi bilo 12 
takih opazovalnic primerna srednja pot med potrebami in 
možnostmi naše republike. 

Od tega nam je uspelo v teh letih poleg že prej obstoječih 
potresnih opazovalnic v Ljubljani in pri Cerknici postaviti le še 
dve opazovalnici klasičnega tipa in sicer na Vojskem in 
v Bojancih. (Za primerjavo naj omenim, da ima precej manjša 
Črna gora moderno mrežo 9 opazovalnic, ki so telemetrično 
povezane s centrom za računalniško obdelavo podatkov 
v Titogradu.) Seveda smo o stanju slovenske seizmološke 
službe prejšnje oblasti večkrat opozarjali in tudi posredovali 
svoje predloge. Kaj prida več od načelne podpore nismo bili 
deležni. 

Mimo omenjene regionalne mreže potresnih opazovalnic se 
kaže potreba po vsaj dveh krajevnih mrežah z gosteje postav- 
ljenimi potresnimi opazovalnicami. Ti dve območji sta: 
- Ljubljana z okolico, zaradi številčnosti prebivalstva in 

številnih pomembnih objektov in dejavnosti ter 
- Krško zaradi jedrske elektrarne. 
Obe območji sta med potresno najbolj nevarnimi v Slove- 

niji. Na obeh načrtujemo po šest opazovalnic; po ena opazo- 
valnica z vsakega območja bi bila tudi v sestavu regionalne 
republiške mreže. Z raziskavami možnih lokacij okoli Ljub- 
ljane smo že začeli leta 1982, to pa je bilo tudi vse. 

Za seizmološko mrežo na območju Krškega pa prav sedaj 
dokončujemo projekt, ki obsega študij potencialnih in izbiro 

najprimernješih lokacij, sistemski inženiring in izbor opreme, 
projekt gradbenih del, načrt delovanja mreže in posredovanja 
podatkov ter finančno ovrednotenje posameznih postavk 
izvedbe. Projekt financira JE Krško. 

Poleg jedrskih elektrarn terjajo seizmološki nadzor še neka- 
teri drugi pomembni objekti, npr. visoke vodne pregrade, 
odlagališča jedrskih odpadkov ipd. Tak primer je trenutno HE 
Golica, ki je sicer v Avstriji, ogroženo pa je predvsem naše 
ozemlje, zato bi bilo treba na naši strani postaviti eno 
potresno opazovalnico. Tudi o tej opazovalnici smo se že 
dogovarjali z EGS v Mariboru in z avstrijskim investitorjem. 
Prišlo pa še ni niti do podpisa pogodbe za projekt postavitve 
stalne potresne opazovalnice. 

Za meritve potresov do postavitve stalnih potresnih opazo- 
valnic smo na območju Krškega in Golice postavili po eno 
začasno (prenosno) potresno opazovalnico. Prva, ki jo finan- 
cira JE Krško, je bila postavljena 30. julija 1990 v Brezju pri 
Senušah, druga, ki jo financirata Kelag in Elektrogospodar- 
stvo Slovenije, pa 16, septembra 1990 v Braniku nad Muto. (V 
neposredni okolici Krškega smo imeli začasno potresno opa- 
zovalnico tudi v času od 5.1.1990 do 23. 4. 1990, ko je bila na 
širšem območju Krškega vrsta šibkih potresov.) 

Da bi zmanjšali celotne stroške seizmometrije, bodo opazo- 
valnice ob visokih vodnih pregradah, kot tudi po ena iz obeh 
predvidenih krajevnih mrež v sestavu slovenske regionalne 
mreže že omenjenih 12 potresnih opazovalnic. 

Potres se lahko dogodi tudi tam, kjer je verjetnost zanj po 
dosedanjih podatkih manjša. Seveda pa zaradi finančnih raz- 
logov ne moremo cele Slovenije na gosto prekriti s potresnimi 
opazovalnicami. Za take primere bi morali imeti primerno 
število prenosnih opazovalnic, ki bi jih takoj po močnejšem 
potresu ali ob povečani potresni dejavnosti postavili na tre- 
nutno aktivno potresno območje. Zaenkrat imamo le dva taka 
instrumenta in bi potrebovali vsaj še dva. (Za opazovanje 
nenavadne pogostosti potresov v Dobrepoljski dolini v letoš- 
njem letu smo imeli tam začasno potresno opazovalnico od 1. 
junija do 1. avgusta. Stroške opazovalnice so pokrili Seizmo- 
loški zavod Republike Slovenije, Mesto Ljubljana in Skupš- 
čina občine Grosuplje.) 

Povzetek 
Če strnem, gornje ugotovitve, je kratek odgovor na postav- 

ljena vprašanja naslednji: 
1. Oprema seizmološke službe Slovenije je pomanjkljiva in 

zastarela. 
2. Opremo na obstoječih 4 potresnih opazovalnicah bi bilo 

treba posodobiti in dopolniti. 
3. Predlagamo: 
3.1. Vzpostavitev slovenske regionalne mreže 12 potresnih 

opazovalnic. Poleg obstoječih 4 regionalnih opazovalnic 
(ljubljanska opazovalnica bo tudi v sestavu krajevne mreže) 
jih je torej treba postaviti še 8 (1 od teh bo v sestavu krške 
krajevne mreže, 4 pa bodo v bližini pregrad hidroenergetskih 
objektov.) Vse te opazovalnice bi morale biti opremljene 
s sodobnimi trikomponentnimi seizmometri, vsaj na šestih pa 
naj bi bili še akcelerografi (instrumenti za beleženje močnih 
potresov). 

3.2 Postavitev mreže po 6 potresnih opazovalnih na 
območju Ljubljane (osrednja opazovalnica je že) in Krškega 
(ena bo obenem regionalna). 

Sklep 
Po uresničenju predlaganega bi bilo na ozemlju Slovenije 

22 stalnih potresnih opazovalnic, od katerih bi jih 6 rabilo 
potrebam slovenske regionalne seizmološke službe, 4 bi bile 
namenjene opazovanju ob visokih vodnih pregradah in obe- 
nem regionalni službi, 2 opazovalnici bi bili v sklopu regi- 
onalne mreže in dveh krajevnih mrež, v sklopu slednjih pa bi 
bilo še 10 opazovalnic. 

Treba je pripomniti, da bo vse, kar bodo opazovalnice 
zabeležile, rabilo vsem potrebam in študijam. Vse bodo lahko 
po potrebi regionalne ali lokalne. Dvanajst opazovalnic, ki 
bodo v sklopu regionalne mreže, pa bo ustrezno telemetrično 
povezanih s centrom za sprotno obdelavo podatkov, da bo 
mogoče takoj po potresu dati osnovne podatke o potresu za 
javnost in bo v primeru močnejšega potresa tudi možno hitro 
ukrepanje civilne zaščite in drugih dejavnikov. 
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Lokalni značaj opazovalnic se bo odražal predvsem v zaz- 
navanju šibkih potresov. Zato bo vsaka opazovalnica za svojo 
okolico tudi lokalna. Za krajevna potresna dogajanja bomo po 
potrebi za določen čas postavili začasne opazovalnice ki 
bodo z eno ali več regionalnimi opazovalnicami tvorile 
začasno lokalno mrežo. 

Seizmološki zavod Republike Slovenije je (poleg mnogih 
preteklih vlog prejšnjemu Izvršnemu svetu) v marcu letos 
pripravil podroben predlog modernizacije seizmološke službe 
v Sloveniji, ki se vsaj v strokovnem delu ni bistveno spremenil 
Zato ga prilagamo. 

ODGOVOR 
Izvršnega Sveta Skupščine Republike 
Slovenije na pobudo Petra Starca, 
delegata v Zboru združenega dela, 
glede združevanja sredstev in 
financiranja naložb v socialne zavode 

Pobuda Petra STARCA, delegata Zbora združenega dela 
Skupščine Republike Slovenije glede združevanja sredstev in 
finansiranja naložb v socialne zavode je ena od številnih 
pobud, ki so jih v letošnjem letu Republiškemu sekretariatu za 
zdravstveno in socialno varstvo posredovali Skupnost social- 
nih zavodov Slovenije, občinski izvršni sveti, socialni zavodi 
in drugi. 

Na osnovi vseh omenjenih pobud in predlogov je Republi- 
ški sekretariat za zdravstveno in socialno varstvo oblikoval 
program naložb za naslednje srednjeročno obdobje 
1991-1995 in ga dne 21. 11. 1990 posredoval v obravnavo 
Odboru Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije za 
družbene dejavnosti. 

Program naložb predvideva izgradnjo novih zavodov v pri- 
merih, ko so investicije dogovorjene v okviru občine in regije 
in programsko verificirane pri Republiškem sekretariatu za 
zdravstveno in socialno varstvo. Sanacije oziroma rekon- 
strukcije socialnih zavodov pa sodijo v program naložb v tistih 
primerih, ko se s tem pridobijo nove bivalne površine ali 

bistveno izboljšajo življenjski pogoji oskrbovancev. Gre torej 
za rekonstrukcije v večjem obsegu in ne za posamezna obno- 
vitvena ali sanacijska dela, ki se praviloma financirajo s sred- 
stvi amortizacije doma. Na podlagi tako dogovorjenih in pre- 
verjenih kriterijev se je uresničeval tudi »Program naložb 
v socialne zavode za obdobje 1986-1990«. Dinamika naložb 
za naslednje srednjeročno obdobje mora prav tako izhajati iz 
razlogov za uvrstitev investicij po vrstnem redu, kot ga je 
določil program naložb za obdobje 1986-1990. 

Prednost pri financiranju imajo torej investicije, ki so ostale 
nerealizirane iz preteklega srednjeročnega obdobja. In sicer: 

I. NOVOGRADNJE OZIROMA NADOMESTNE GRADNJE: 
1. Dom upokojencev in oskrbovancev Sevnica - enota 

Impoljca - III. faza, 
2. Dom upokojencev in oskrbovancev Krško, 
3. Dom upokojencev Ptuj-Muretinci, 
4. Dom upokojencev Lendava, 
5. Dom upokojencev Šentjur pri Celju, 
6. Dom starejših občanov Ravne na Koroškem, 
7. Dom upokojencev Ljutomer 
II. SANACIJE OZIROMA REKONSTRUKCIJE: 
1. Dom upokojencev Ljubljana-Center - enota Tabor, 
2. Lambrechtov dom Slovenske Konjice, 
3. Delovno varstveni zavod Ponikve - Grosuplje, 
4. Zavod za duševno in živčno bolne Hrastovec-Trate, 
5. Dom oskrbovancev Albina Drolca Preddvor, 
6. Dom Tišje - Šmartno pri Litiji, 
7. Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje, 
8. Dom upokojencev Jožeta P Miklavža Spodnja Idrija, 
9. Dom upokojencev Podbrdo - enota Petrovo brdo. 
Prednost pri financiranju imajo tekoče oziroma nedokon- 

čane investicije iz preteklega leta, sanacije in nadomestne 
gradnje za neustrezne in dotrajane objekte pred novograd- 
njami, razen v tistih regijah, ki so glede posteljnih kapacitet 
najbolj deficitarne. 

Ob obstoječi kapaciteti zavodskega varstva je potrebno 
razvijati tudi druge oblike družbene skrbi za starejše občane 
(razvijanje nege na domu, gospodinjske pomoči, dnevnih 
centrov, itd), za katere je potrebno zagotoviti delež sredstev, 
ki se združujejo na ravni republike. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravil Repu- 
bliški sekretariat za zdravstveno in socialno varstvo. 

poročevalec 47 



Izdajata Skupščina Republike Slovenije in Skupščina SFRJ - Odgovorni urednik: Marjan Gogala- Naslov uredništva: Skupščina Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, 
telefon (061) 217-123 - Glavni in odgovorni urednik Glasila SFRJ: Dragan Ajder, urednik Dragiša Djordjevič, Naslov uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd, Trg Marksa 
i tngelsa 13, telefon (011) 334-148-Tisk DP Delo-Tisk časopisov in revij p.o., Titova 35, Ljubljana-Cena posameznega izvoda 10 dinarjev - Letna naročnina kot akontacija se 
obračunava vsake tri mesece. - Žiro račun: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana. 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 219-914 


	ZAČETNE STRANI
	DELOVNA RAZMERJA
	Predlog zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti- ESA 1018
	Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih- ESA 204
	Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delavcih v državnih organih - ESA 187

	PRAVOSODJE
	Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem pravobranilstvu s predlogom zakona - ESA 264

	OSEBNO IME
	Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osebnem imenu- ESA 1067

	KMETIJSTVO IN PREHRANA
	Analiza uresničevanja zakona o ukrepih za zagotavljanje prireje, predelavein oskrbe z mlekom in mlečnimi izdelki

	O slovesni razglasitvi plebiscitarne odločitve, da Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država
	SKLEP Izborov Skupščine Republike Slovenije
	VPRAŠANJA DELEGATOV
	DELEGATSKE POBUDE



