
SKUPSCINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE 

Ljubljana, 11. januarja 1991 

Letnik XVII, štev. 2 

Gradiva za prihodnje seje zborov 
skupščine Republike Slovenije 

stran 

USTAVA 
Predlog, da se začne postopek za spremembo ustave Republike Slovenije 
- ESA 267 

Delovno besedilo ustavnih amandmajev k ustavi Republike Slovenije 

Delovni osnutek ustavnega zakona o spremembi ustavnega zakona za 
izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k ustavi Republike Slovenije 

Delovni osnutek ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega 
zakona za izvedbo ustavnega amandmaja XCVI k ustavi Republike Slovenije 

3 

4 

NEPREMIČNINE 
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o razlastitvi 
in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini s tezami 
ESA 1073 

ŽIČNICE IN VLEČNICE 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti na 
žičnicah in vlečnicah - ESA 142 15 

VPRAŠANJA DELEGATOV 

DELEGATSKE POBUDE 

SKLIC SEJ ZBOROV 

18 

22 

2 



SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

za 23. januar 1991 

Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega 
dela bodo obravnavali: 

- predlog Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, 
da se začne postopek za spremembo ustave Republike Slove- 
nije; 

- predlog ustavnega zakona o spremembah ustavnega 
zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX 
k ustavi Republike Slovenije; 

- predlog zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti; 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o delovnih razmerjih; 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o delavcih v državnih organih; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o javnem pravobranilstvu s predlogom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o vojaški dolžnosti z osnutkom 
zakona; 

- predlog za izdajo zakona o odvetništvu, z osnutkom 
zakona; 

- predlog za izdajo zakona o društvih; 
- usklajevali zakonske akte, ki so jih zbori Skupščine Repu- 

blike Slovenije sprejeli v neenakem besedilu; 
- poročilo delegacije Skupščine Republike Slovenije 

v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ; 
- osnutek zakona o spremembah zakona o prepovedi vzdr- 

ževanja in vzpostavljanja ekonomskih odnosov z Južnoafriško 
republiko; 

- osnutek zakona o podaljšanju veljavnosti dela družbe- 
nega plana Jugoslavije za obdobje 1986 do 1990 in določb 
zakona s katerim se določajo sredstva Sklada federacije za 

kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in avtonomnih pokrajin; 

- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o garanciji federacije za obveznice, izdane v letu 1990 zaradi 
sanacije bank; 

- pobudo za sklenitev dogovora o spremembah in dopolni- 
tvah dogovora o temeljnih kriterijih za obračun in valorizacijo 
katastrskega dohodka z osnutkom dogovora; 

- stališče Skupščine Republike Slovenije do nekaterih 
zakonov iz pristojnosti Zveznega zbora Skupščine SFRJ: 

• predloga zakona o zvezni direkciji za promet proizvodov 
s posebnim namenom; 

• predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o pomorski in notranji plovbi; 

• predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o temeljih varnosti cestnega prometa; 

• predloga zakona o proizvodnji in prometu mamil; 
• predloga zakona o prometu strupov; 
• predloga za izdajo zakona o izvrševanju kazenskih sank- 

cij zoper obsojene tujce; 
• predloga za izdajo zakona o spremembi zakona 

o Muzeju revolucije narodov in narodnosti Jugoslavije. 
Družbenopolitični zbor in Zbor občin bosta obravnavala 

tudi: 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o osebnem imenu; 
Zbor občin bo še obravnaval: 
- predlog Družbenopolitičnega zbora Skupščine Repu- 

blike Slovenije, da se začne postopek za spremembo ustave 
Republike Slovenije. 

Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu tudi pobude, pred- 
loge in vprašanja delegatov. 

. 
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Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
1. točke ustavnega amandmaja LXXXVIII k ustavi Republike 
Slovenije predložil Skupščini Republike Slovenije v obrav- 
navo predlog, da se začne postopek za spremembo ustave 
Republike Slovenije. Predlog bo obravnavan na sejah zbo- 
rov 23. 11. 1991. 

Objavljamo delovno besedilo ustavnih amandmajev 
k ustavi Republike Slovenije, ki jih je pripravil Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije za obravnavo v Komisiji za 
ustavna vprašanja, da bo določila besedilo predloga ustav- 
nih amandmajev. 

Objavljamo tudi delovni osnutek ustavnega zakona 
o spremembi ustavnega zakona za izvedbo ustavnih 
amandmajev IX do LXXXIX k ustavi Republike Slovenije in 
delovni osnutek ustavnega zakona o spremembah in dopol- 
nitvah ustavnega zakona za izvedbo ustavnega amandmaja 
XCVI k ustavi Republike Slovenije, ki jih je predložil Izvršni 
svet Komisiji za ustavna vprašanja. Ta bo, na osnovi teh 
delovnih osnutkov, predložila zborom skupščine predloga 
ustavnih zakonov, katere bodo zbori prav tako obravnavali 
23. 1. 1991 

PREDLOG, DA SE ZAČNE POSTOPEK ZA SPREMEMBO USTAVE 

REPUBLIKE SLOVENIJE - ESA 267 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 49. seji 
dne 4. 1. 1991 obravnaval: 

- PREDLOG, DA SE ZAČNE POSTOPEK ZA SPRE- 
MEMBO USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 1. točke 
ustavnega amandmaja LXXXVIII k ustavi Republike Slove- 
nije. 

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: 
- Lojze JANKO, član Izvršnega sveta in republiški sekre- 

tar za zakonodajo, 
- Pavle SVETE, svetovalec Izvršnega sveta v Republi- 

škem sekretariatu za zakonodajo. 

Na plebiscitu dne 23. decembra 1990 je bila sprejeta odloči- 
tev, da postane Republika Slovenija samostojna in neodvisna 
država. V skladu z 10. členom zakona o plebiscitu je Skupš- 
čina Republike Slovenije slovesno razglasila to odločitev na 
skupni seji vseh zborov dne 26. decembra 1990. 

Po 4. členu navedenega zakona na plebiscitu sprejeta odlo- 
čitev, da postane Republika Slovenija samostojna in neod- 
visna država, zavezuje Skupščino Republike Slovenije, da 
v šestih mesecih od dneva razglasitve odločitve sprejme 
ustavne in druge akte ter ukrepe, ki so potrebni, da Republika 
Slovenija prevzame izvrševanje suverenih pravic, ki jih je 
prenesla na organe SFRJ, ter začne pogajanja z drugimi 
republikami v SFRJ o pravnem nasledstvu SFRJ in o bodoči 
ureditvi medsebojnih odnosov po načelih mednarodnega 
prava, vključno s ponudbo konfederalne pogodbe. 

Za izvedbo na plebiscitu sprejete odločitve bi bilo po mne- 
nju Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije potrebno 
čimprej sprejeti novo ustavo Republike Slovenije. Ker pa nove 
ustave očitno ne bo mogoče sprejeti v krajšem času, je 
potrebno za izvedbo na plebiscitu sprejete odločitve spreme- 
niti obstoječo ustavo. Zato Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije na podlagi 1. točke ustavnega amandmaja LXXXVIII 
k ustavi Republike Slovenije predlaga Skupščini Republike 
Slovenije, da začne postopek za spremembo ustave Repu- 
blike Slovenije. 

Z novimi ustavnimi amandmaji k ustavi Republike Slovenije 
je potrebno določiti: 

- da je Republika Slovenija samostojna in neodvisna 
država, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega 
naroda do samoodločbe, na suverenosti slovenskega naroda 
in vseh njenih državljanov; 

- da državljani Republike Slovenije neposredno in po svo- 
jih predstavnikih v Skupščini Republike Slovenije odločajo 
o urejanju političnih, gospodarskih in socialnih odnosov 
v Republiki Sloveniji ter o urejanju odnosov Republike Slove- 
nije z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami; 

- da Skupščina Republike Slovenije z zakoni ureja vsa 
razmerja, ki so skupnega pomena na državljane Republike 
Slovenije, njihove organizacije in skupnosti; 

- da Republika Slovenija ureja odnose z drugimi državami 
in mednarodnimi organizacijami v skladu z mednarodnim 
pravom in kot pravna naslednica SFRJ tudi v skladu z medna- 
rodnimi pogodbami, ki jih je sklenila SFRJ; 

- da se razveljavijo vse določbe ustave Republike Slove- 
nije, s katerimi je prenešeno izvrševanje suverenih pravic 
Republike Slovenije na organe SFRJ; 

- da do sklenitve sporazuma o novi ureditvi odnosov med 
republikami v SFRJ oziroma, dokler Skupščina Republike 
Slovenije ne odloči drugače, ureja Republika Slovenija 
odnose z drugimi republikami v SFRJ in z organi SFRJ 
v okviru določb ustave SFRJ, zveznih zakonov in drugih 
zveznih predpisov, ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji 
v skladu z ustavnim amandmajem XCVI k ustavi Republike 
Slovenije, in z medsebojnimi dogovori; 

- da se postopen prevzem izvrševanja suverenih pravic, ki 
jih je Republika Slovenija prenesla na organe SFRJ, uredi 
z ustavnim zakonom, drugimi zakoni in dogovori; 

- da se za izvedbo ustavnih amandmajev sprejme ustavni 
zakon. 
PRILOGA: 

- delovno besedilo ustavnih amandmajev 

poročevalec 3 



DELOVNO BESEDILO USTAVNIH AMANDMAJEV K USTAVI REPUBLIKE 

SLOVENIJE 

Uresničujoč na plebiscitu dne 23. decembra 1990 na teme- 
lju trajne in neodtujljive pravice slovenskega naroda do samo- 
odločbe sprejeto odločitev, da postane Republika Slovenija 
samostojna in neodvisna država, sprejema Skupščina Repu- 
blike Slovenije 

USTAVNE AMANDMAJE 

K USTAVI REPUBLIKE 

SLOVENIJE 

Ti ustavni amandmaji so sestavni del ustave Republike 
Slovenije in začnejo veljati z njihovo razglasitvijo. 

Amandma XCIX 
1. Republika Slovenija je samostojna in neodvisna država, 

ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda 
do samoodločbe, na suverenosti slovenskega naroda in vseh 
njenih državljanov. 

2. Državljani Republike Slovenije neposredno in po svojih 
predstavnikih v Skupščini Republike Slovenije odločajo o ure- 
janju političnih, gospodarskih in socialnih odnosov v Repu- 
bliki Sloveniji ter o urejanju odnosov Republike Slovenije 
z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami. 

Skupščina Republike Slovenije z zakoni ureja vsa razmerja, 

ki so skupnega pomena za državljane Republike Slovenije, 
njihove organizacije in skupnosti. 

Republika Slovenija ureja odnose z drugimi državami in 
mednarodnimi organizacijami v skladu z mednarodnim pra- 
vom in kot pravna naslednica SFRJ tudi v skladu z mednarod- 
nimi pogodbami, ki jih je sklenila SFRJ. 

3. Razveljavijo se vse določbe ustave Republike Slovenije, 
s katerim je prenešeno izvrševanje suverenih pravic Repu- 
blike Slovenije na organe SFRJ. 
Amandma C 

1. Do sklenitve sporazuma o novi ureditvi odnosov med 
republikami v SFRJ oziroma, dokler Skupščina Republike 
Slovenije ne odloči drugače, ureja Republika Slovenija 
odnose z drugimi republikami v SFRJ in z organi SFRJ 
v okviru določb ustave SFRJ, zveznih zakonov in drugih 
zveznih predpisov, ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji 
v skladu z ustavnim amandmajem XCVI k ustavi Republike 
Slovenije, in z medsebojnimi dogovori. 

2. Postopen prevzem izvrševanja suverenih pravic, ki jih je 
Republika Slovenija prenesla na organe SFRJ, se uredi 
z ustavnim zakonom, drugimi zakoni in dogovori. 
Amandma C1 

Za izvedbo ustavnih amandmajev XCIX in C se sprejme 
ustavni zakon po postopku, določenem v ustavnem amand- 
maju XCVIII k ustavi Republike Slovenije. 

Delovni osnutek USTAVNEGA ZAKONA O SPREMEMBI USTAVNEGA ZAKONA ZA 
IZVEDBO USTAVNIH AMANDMAJEV IX DO LXXXIX K USTAVI REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

1. člen 
V ustavnem zakonu za izvedbo ustavnih amandmajev IX do 

LXXIX k ustavi Republike Slovenije se v drugem stavku peteaa 
odstavka 12. člena besedilo: »do uveljavitve z ustavo uskla- 
jene zakonske ureditve« nadomesti z besedilom' »do 31 
marca 1991.« 

2. člen 
V 17. členu se besedilo: »do 31. decembra 1990« nadomesti 

z besedilom: »do 31. decembra 1991«. 
3. člen 

Ta ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo. 

OBRAZLOŽITEV: 
Po 11. členu ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amand- 

majev IX do LXXXIX k ustavi Republike Slovenije so z dnem 
uveljavitve tega ustavnega zakona prenehale veljati določbe 
zakonov, ki so predpisovale obvezno ustanavljanje samou- 
pravnih interesnih skupnosti in kmetijskih zemljiških skupno- 
sti. Po 12. členu citiranega ustavnega zakona je bilo opravlja- 
nje nalog teh skupnosti, razen skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, preneseno s 1/1-1990 na izvršne 
svete skupščin družbenopolitičnih skupnosti. Na podlagi 
petega odstavka tega člena so skupščine samoupravnih inte- 
resnih skupnosti in kmetijskih zemljiških skupnosti ustanovile 
organe za spremljanje uresničevanja politike in odločitev ter 
za dajanje mnenj in predlogov skupščinam družbenopolitič- 
nih skupnosti in njihovih izvršnih svetov. V te organe so 
imenovale stalne delegate, ki jim je po tej določbi ustavnega 
zakona podaljšan mandat do uveljavitve z ustavo usklajene 
zakonske ureditve posameznih področij družbenih dejavnosti 
in gospodarske infrastrukture ter režima kmetijskih zemljišč. 
Na podlagi šestega odstavka 12. člena ustavnega zakona je 
bilo s posebnim zakonom in odloki skupščin občin in poseb- 
nih družbenopolitičnih skupnosti poverjeno tem organom 
tudi opravljanje določenih nalog samoupravnih interesnih 
skupnosti oziroma kmetijskih zemljiških skupnosti. 

Po 17. členu ustavnega zakona bi morala biti zakonodaja na 
teh in drugih področjih usklajena z ustavnimi amandmaji do 
31/12-1990. Zaradi objektivnih okoliščin zakonodaja ni bila 
usklajena z ustavnimi amandmaji v določenem roku, zato je 
potrebno ta rok podaljšati. Pri tem je treba upoštevati, da se 
v prvi polovici leta 1991 predvideva sprejem nove ustave 
Republike Slovenije. Ker bo zakonodajo potrebno uskladiti 

z novo ustavo, je primerno podaljšati rok za uskladitev zako- 
nodaje do 31/12-1991. 

Ni pa potrebe oziroma razlogov, da bi še naprej delovali 
organi samoupravnih interesnih skupnosti in kmetijskih zem- 
ljiških skupnosti, ustanovljeni po petem odstavku 12. člena 
ustavnega zakona. Njihovo delovanje je imelo smisel in 
pomen le še v letu 1990 kot zadnjem letu petletnega plan- 
skega obdobja 1986-1990, ko so bili podlaga za izvajanje in 
financiranje teh dejavnosti sprejeti planski akti samoupravnih 
interesnih skupnosti in kmetijskih zemljiških skupnosti za to 
obdobje in se je financiranje teh dejavnosti, čeprav je bilo že 
integrirano v proračune družbenopolitičnih skupnosti, še 
vedno izvajalo po prejšnjem sistemu s samostojnimi viri sred- 
stev. Z iztekom planskega obdobja 1986-1990 in z uvedbo 
novega sistema financiranja teh dejavnosti od 1/1-1991 dalje 
je prenehala potreba po delovanju teh organov in ni več 
razloga, da jim traja mandat do uveljavitve z ustavo usklajene 
zakonske ureditve na teh področjih. Zato je potrebno 
z ustrezno spremembo petega odstavka 12. člena ustavnega 
zakona omejiti trajanje njihovega mandata do 31. 3. 1991. 

V posledici te spremembe bo treba ustrezno spremeniti 
zakon o določitvi nalog, ki jih od 1/1-1990 začasno opravljajo 
organi samoupravnih interesnih skupnosti, in o ustanovitvi 
določenih republiških upravnih organov (Uradni list SRS, št. 
42/89). S spremembami tega zakona bo potrebno omejiti delo 
teh organov na čas do 31/3-1991, ko bi jim po spremembi 
ustavnega zakona prenehal mandat, in urediti prenos nalog, 
ki so jim bile poverjene, na izvršne svete skupščin družbeno- 
političnih skupnosti oziroma na pristojne upravne organe. 
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Delovni osnutek USTAVNEGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
USTAVNEGA ZAKONA ZA IZVEDBO USTAVNEGA AMANDMAJA XCVI K USTAVI 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

1. člen 
V ustavnem zakonu za izvedbo ustavnega amandmaja XCVI 

k ustavi Republike Slovenije (Uradni list Republike Slovenije, 
št. 37/90) se v 2. členu doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

»V Republiki Sloveniji se ne uporablja določba drugega 
odstavka 263. člena kazenskega zakona SFRJ.« 

2. člen 
V 4. členu se za 17. točko dodajo štiri nove točke, ki se 

glasijo: 
»18. določba 9. člena zakona o trgovini (Uradni list SFRJ, 

št. 46/90), 
19. določbe 18. člena ter 2. in 3. točke prvega odstavka 49. 

člena zakona o varstvu državljanov Socialistične federativne 
republike Jugoslavije na začasnem ctelu v tujini (Uradni list 
SFRJ, št. 15/80 in 61/88), 

20. določbe 5., 6., 7., 9. in 11. člena zakona o uporabi 
predpisov in o reševanju kolizij med republiškimi oziroma 
pokrajinskimi zakoni na področju davkov, prispevkov in taks 
(prečiščeno besedilo - Uradni list SFRJ, št. 47/83), 

21. zakon o Skladu federacije za kreditiranje in spodbuja- 
nje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
pokrajin (Uradni list SFRJ, št. 47/86).« 

3. člen 
V 5. členu se za prvim odstavkom dodata dva nova 

odstavka, ki se glasita: 
»Soglasje agencije iz prejšnjega odstavka je potrebno tudi 

za izdajo internih delnic v podjetjih, ki se organizirajo kot 
podjetja v mešani lastnini na drugi podlagi. 

Kriterije za dajanje soglasja po prejšnjih dveh odstavkih 
predpiše Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije.« 

V sedanjem drugem odstavku, ki postane četrti odstavek, se 
za besedami: »z izdajo internih delnic« dodajo besede: »in 
podjetja, ki se tako organizirajo oziroma izdajajo interne del- 
nice po prvem in drugem odstavku tega člena,«. 

4. člen 
V 7. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 
»Zakon iz prvega odstavka tega člena se v Republiki Slove- 

niji ne uporablja od izplačil za februar 1991.«. 

5. člen 
V 9. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»V Republiki Sloveniji se ne uporabljajo določbe 7. točke 

prvega odstavka in tretjega odstavka 50. člena ter 54. člena 
zakona iz prejšnjega odstavka, če so kazni za gospodarski 
prestopek oziroma prekršek z republiškim zakonom drugače 
določene «. 

6. člen 
Za 9. členom se dodajo trije novi členi, ki se glasijo: 

9.a člen 
V Republiki Sloveniji se ne uporabljajo določbe 21. člena 

zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Uradni 
list SFRJ, št. 60/89 in 42/90), če so pravice delavcev in pogoji 
za prenehanje delovnega razmerja v primeru prenehanja 
potreb po delavcih zaradi nujnih operativnih razlogov v orga- 
nizaciji oziroma pri delodajalcu z republiškim zakonom dru- 
gače urejeni. 

9.b člen 
V Republiki Sloveniji se ne uporabljajo določbe 1., 3., 4. in 

9. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 
36/90), če so pogoji za pridobitev in prenehanje lastninske 
pravice tujcev na nepremičninah z republiškim zakonom dru- 
gače urejeni. 

9.c člen 
V Republiki Sloveniji se ne uporabljajo določbe prvega dela 

zakona o prekrških, s katerimi se kršijo zvezni predpisi 
(Uradni list SFRJ, št. 4/77, 14/85, 10/86, 74/87, 57/89 in 3/90), 
razen 2. člena. 

Organi v Republiki Sloveniji uporabljajo pri ugotavljanju 
odgovornosti in izrekanju sankcij za prekrške, določene 
z zveznimi predpisi, materialnopravne določbe republiškega 
zakona o prekrških.«. 

7. člen 
Ta ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo. 

OBRAZLOŽITEV: 

Spremembe in dopolnitve ustavnega zakona za izvedbo 
ustavnega amandmaja XCVI k ustavi Republike Slovenije so 
potrebne iz naslednjih razlogov: 

K 1. členu: 
Z uveljavitvijo kazenskega zakona SFRJ dne 1/7-1977 so po 

263. členu tega zakona nehali veljati vsi predpisi, ki so bili 
z njim v nasprotju, razen predpisov o pokojninskem zavarova- 
nju, ki predvidevajo izgubo pokojninske dobe zaradi udeležbe 
v boju na strani okupatorja v času od 6. aprila 1941 do 15. 
maja 1945 ali zaradi obsodbe na strogi zapor zaradi kaznivega 
dejanja zoper ljudstvo in državo, storjenega v omenjenem 
času. Ta izjema je določena v drugem odstavku 263. člena 
kazenskega zakona SFRJ. 

Kazenski zakon sicer ne predvideva več kot pravne posle- 
dice obsodbe izgube pokojninske dobe, ki jo je določal 164. 
člen temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju iz leta 
1964 na podlagi 277. člena zakona o spremembah in dopolni- 
tvah kazenskega zakonika iz leta 1959. Taka pravna posledica 
tudi ni v skladu z določbo drugega odstavka 159. člena ustave 
SFRJ in določbo drugega odstavka 201. člena ustave Repu- 
blike Slovenije, po kateri so na podlagi dela pridobljene 
pravice neodtujljive, kar pomeni, da jih niti ni mogoče odvzeti 

niti se jih ni mogoče odreči. Zato je potrebno to pravno 
posledico obsodbe odpraviti. 

Določba drugega odstavka 263. člena kazenskega zakona 
SFRJ popušča v veljavi tudi določbo 163. člena temeljnega 
zakona o pokojninskem zavarovanju iz leta 1964, ki določa 
izgubo pokojninske dobe od 6. aprila 1941 do 15. maja 1945 
zaradi udeležbe v boju na strani okupatorja ne glede na to, ali 
je bil zavarovanec zaradi tega obsojen za kaznivo dejanje ali 
ne. Če zavarovanec ni bil obsojen za kaznivo dejanje, pomeni 
izguba pokojninske dobe samostojno kazensko sankcijo, ki ni 
predvidena s kazenskim zakonom in ki se izreka v nasprotju 
z določbami tretjega in četrtega odstavka 181. člena ter 182. 
člena ustave SFRJ in v nasprotju z določbami tretjega 
odstavka 221. člena ter prevega do četrtega odstavka 222. 
člena ustave Republike Slovenije. Po teh ustavnih določbah 
izreka kazenske sankcije pristojno sodišče v postopku, ki ga 
predpisuje zakon. Nihče ne more veljati za krivega kaznivega 
dejanja, dokler ni to ugotovljeno s pravnomočno sodbo. 
Zajamčena je pravica do obrambe in nihče, ki je dosegljiv 
sodišču ali drugemu za postopek pristojnemu organu, ne sme 
biti kaznovan, če ni bil po zakonu zaslišan ali mu ni bila dana 
možnost obrambe. Te ustavne garancije uresničuje zakon 
o kazenskem postopku. V primerih iz 163. člena temeljnega 
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zakona o pokojninskem zavarovanju, ko zavarovanec ni bil 
obsojen zaradi sodelovanja z okupatorjem, pa izreka kazen- 
sko sankcijo izgube pokojninske dobe organ socialnega zava- 
rovanja v postopku za uveljavitev pravic iz tega zavarovanja, 
v katerem se ugotavlja samo dejstvo sodelovanja z okupator- 
jem, pri čemer se krivda predpostavlja in zavarovancu ni 
zagotovljena pravica do obrambe, da bi se mogel oprostiti 
krivde. Gre za izjemen primer, ko se kazenska sankcija izreka 
izven kazenskega postopka brez ugotavljanja krivde ob pred- 
postavljeni objektivni kazenski odgovornosti, kar je 
v nasprotju z ustavo in celotnim sistemom našega kazen- 
skega prava. 

Iz navedenih razlogov se predlaga, da se določba drugega 
odstavka 263. člena kazenskega zakona SFRJ v Republiki 
Sloveniji ne uporablja. S tem bo omogočeno prizadetim zava- 
rovancem, da uveljavijo pravice, ki jim pripadajo na podlagi 
pokojninske dobe, ki jim je bila odvzeta po določbah 163. in 
164 člena temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju. 

K 2. členu: 

18. točka 
Zakon o trgovini v 9. členu določa, da mora trgovec voditi 

trgovsko knjigo, ki vsebuje evidenco o nabavi in prodaji 
blaga. Obliko in način vodenja trgovske knjige predpiše funk- 
cionar, ki vodi zvezni upravni organ za trgovino. Na podlagi 
tega člena je zvezni sekretar za trgovino izdal pravilnik 
o obliki in načinu vodenja trgovske knjige (Uradni list SFRJ, 
št. 75/90), ki se začne uporabljati 1/1-1991. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na seji dne 26/ 
7-1990 sprejel mnenje o predlogu zakona o trgovini, v kate- 
rem je zavzel odklonilno stališče do določbe 9. člena tega 
zakona. Menimo, da mora biti predpisovanje potrebnih evi- 
denc prepuščeno pristojnim organom republik, saj je pri tem 
potrebno upoštevati tudi republiško zakonodajo, ki ureja to 
področje, kot tudi tehnično opremljenost trgovin v posamez- 
nih republikah. 

V novem republiškem zakonu o trgovini, ki ga bo Izvršni 
svet predložil Skupščini Republike Slovenije v prvi polovici 
leta 1991, naj bi bil pooblaščen za predpisovanje oblike in 
načina vodenja trgovskih knjig republiški sekretar za trgo- 
vino. Do uveljavitve republiškega predpisa o vodenju trgov- 
skih knjig pa naj bi se evidenca poslovanja trgovcev opravljala 
po sedaj veljavnih predpisih. 

19. točka 
Zakon o varstvu državljanov Socialistične federativne repu- 

blike Jugoslavije na začasnem delu v tujini določa v 18. členu, 
da morajo organizacije združenega dela, ki pošiljajo delavce 
na začasno delo v tujino, predložiti pristojnemu organu 
v republiki zahtevo za soglasje ter priložiti vso potrebno 
dokumentacijo. V 2. in 3. točki prvega odstavka 49. člena 
določa kazenske sankcije za organizacije, ki pošljejo delavce 
na začasno delo v tujino brez predpisanega soglasja oziroma 
o tem ne obvestijo pristojnega organa v republiki. 

Po mnenju Republiškega sekretariata za delo pomeni zah- 
tevano soglasje in zbiranje oziroma pošiljanje v 18. členu 
navedenega zakona naštete dokumentacije nepotrebno admi- 
nistiranje. Zato se predlaga, da se navedene določbe zvez- 
nega zakona v Republiki Sloveniji na uporabljajo. 

20. točka 
Z novo republiško zakonodajo na področju javnih financ je 

pripadnost davkov in prispevkov iz osebnega dohodka delav- 
cev in drugih dohodkov fizičnih oseb drugače urejena, kot je 
urejena v zveznem zakonu o uporabi predpisov in o reševanju 
kolizij med republiškimi in pokrajinskimi zakoni na področju 
davkov, prispevkov in taks. Zato je potrebno z ustavnim zako- 
nom določiti, da se v Republiki Sloveniji ne uporabljajo 
določbe zveznega kolizijskega zakona, ki so v nasprotju 
z republiško zakonodajo. 

21. točka 
Zakon o Skladu federacije za kreditiranje in spodbujanje 

hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik je 
sistemski zakon, katerega veljavnost ni časovno omejena. 

Glede na to, daje Skupščina Republike Slovenije v juniju 1990 
sprejela sklep o prenehanju plačevanja obveznosti do tega 
sklada, je potrebno z ustavnim zakonom določiti, da se ta 
zakon v Republiki Sloveniji ne uporablja. 

K 3. členu: 
Pri uporabi 5. člena ustavnega zakona so nastale nejasno- 

sti, ki jih je potrebno odpraviti z ustrezno dopolnitvijo te 
določbe. Predlagane so tri dopolnitve. 

— da je soglasje agencije za izdajanje internih delnic 
potrebno tudi za podjetja, ki se organizirajo kot podjetja 
v mešani lastnini na drugi podlagi, na primer z vložki zaseb- 
nikov, 

— da Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije predpiše 
kriterije za dajanje soglasja za izdajanje internih delnic, 

— da obveznost uskladitve lastninskih razmerij in organizi- 
ranosti z republiškim zakonom o privatizaciji podjetij velja ne 
samo za podjetja, ki so se organizirala kot podjetja v mešani 
lastnini z izdajo internih delnic do uveljavitve ustavnega 
zakona, ampak tudi za podjetja, ki se tako organizirajo ozi- 
roma izdajajo interne delnice s soglasjem agencije po uvelja- 
vitvi ustavnega zakona. 

K 4. členu: 
Zaradi uveljavitve republiškega zakona o izplačevanju 

osebnih dohodkov in nekaterih drugih prejemkov delavcev za 
leto 1991 (Uradni list Republike Slovenije, št. 48/90), ki velja za 
izplačila za obdobje od 1. februarja 1991 dalje, je potrebno 
z ustavnim zakonom določiti, da se od izplačil za februar 1991 
dalje ne uporablja zvezni zakon o izplačilu osebnih dohodkov, 
sredstev za neposredno skupno porabi in sredstev za pre- 
hrano delavcev med delom (Uradni list SFRJ št. 37/90). 

K 5. členu: 
Zakon o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu v 7. 

točki prvega odstavka in tretjem odstavku 50. člena ter v 54. 
členu določa kazni za gospodarski prestopek oziroma prekr- 
šek zaradi uporabe kurilnega olja za pogon motornih vozil, 
plovil aH drugih motorjev. Zagrožene kazni so prenizke in ne 
zagotavljajo spoštovanja prepovedi uporabe kurilnega olja za 
te namene. Zato bo potrebno v Republiki Sloveniji določiti 
strožje kazni. 

K 6. členu: 

9. a člen 
Z zakonom o spremembah in dopolnitvah republiškega 

zakona o delovnih razmerjih bodo pravice delavcev in pogoji 
za prenehanje delovnega razmerja v primeru prenehanja 
potreb po delavcih zaradi nujnih operativnih razlogov v orga- 
nizaciji oziroma pri delodajalcu drugače urejeni, kot so ure- 
jeni v 21. členu zveznega zakona o temeljnih pravicah iz 
delovnega razmerja. Zato je z ustavnim zakonom potrebno 
določiti, da se 21. člen zveznega zakona v Republiki Sloveniji 
ne uporablja, če so ta vprašanja z republiškim zakonom 
drugače urejena. 

9. b člen 
Na seji Komisije Skupščine Republike Slovenije za ustavna 

vprašanja dne 3/10-1990 je bilo predlagano, da se z ustavnim 
zakonom določi, da se v Republiki Sloveniji ne uporablja 9. 
člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljnih 
lastninskopravnih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 36/90), ki 
razširja možnosti pridobitve lastninske pravice tujcev na 
nepremičninah. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je 
obravnaval ta predlog na seji dne 4/10-1990 in je bil mnenja, 
da je predlog utemeljen, vendar je potrebno hkrati z republi- 
škim zakonom ustrezno urediti ta vprašanja v skladu z amand- 
majem XVIII k ustavi Republike Slovenije, ki ureja tuja vlaga- 
nja in lastninsko pravico tujcev na vloženih sredstvih in na 
sredstvih, ki jih tuje podjetje ustvari s svojim poslovanjem. 
Zato je predlagal, da se to vprašanje reši s posebnim ustavnim 
zakonom, ki bo hkrati uredil možnosti pridobitve lastninske 
pravice tujcev na nepremičninah v skladu z navedenim ustav- 
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nim amandmajem in ob ustreznem zavarovanju nacionalnih 
interesov. 

Delovno besedilo ustavnega zakona s tako vsebino je 
Izvršni svet predložil Komisiji Skupščine Republike Slovenije 
za ustavna vprašanja dne 19/10-1990. Vendar je bila komisija 
mnenja, da je potrebno z ustavnim zakonom določiti samo, da 
se v Republiški Sloveniji ne uporabljajo določbe 1., 3., 4. in 9. 
člena zveznega zakona, medtem ko je potrebno pridobitev in 
prenehanje lastninske pravice tujcev na nepremičninah ure- 
diti s posebnim republiškim zakonom. 

9. c člen 
Z uveljavljanjem spremenjenega ustavnega položaja Repu- 

blike Slovenije je potrebno zagotoviti uskladitev uporabe 
zveznih predpisov, ki določajo odgovornost in sankcije za 
prekrške, opredeljene v zveznih zakonih in drugih predpisih. 
To bo doseženo s predlagano določbo, po kateri organi 
v Republiki Sloveniji pri ugotavljanju odgovornosti in izreka- 
nju sankciji za te prekrške ne bodo več uporabljali materialno- 
pravnih določb zveznega zakona, ampak materialnopravne 
določbe republiškega zakona o prekrških. 

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o RAZLASTITVI IN O PRISILNEM PRENOSU NEPREMIČNIN V DRUŽBENI 

LASTNINI s tezami - ESA 1073 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 47. seji 
dne 27. 12. 1990 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O RAZLASTITVI IN O PRISILNEM 
PRENOSU NEPREMIČNIN V DRUŽBENI LASTNINI S TE- 
ZAMI, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266., 267, in drugega odstavka 274. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z dru- 
gim odstavkom 1. člena začasnega 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, 

- Jože SEDONJA, svetovalec Izvršnega sveta v Repu- 
bliškem sekretariatu za pravosodje in upravo. 

,Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin 
v družbeni lastnini bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, 
Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zakonodajno-pravna 
komisija. Obravnaval pa ga bo tudi Odbor za pravosodje in 
upravo kot matično delovno telo. 

POVZETEK: 

Od sprejetja zakona o razlastitvi in o prisilnem pre- 
nosu nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 
5/80), 30/87 in 20/89) so se temeljito spremenile družbe- 
noekonomske in politične razmere v naši družbi. 

Sprejem amandmajev k Ustavi Republike Slovenije 
(Uradni list SRS, št. 32/89) je omogočil razformiranje 
samoupravnih interesnih skupnosti, kmetijske zemljiške 
skupnosti, uvedena je enakopravnost več vrst lastnin, 
razformirane so družbenopolitične organizacije, uve- 
deno je tržno gospodarstvo, poudarja se potreba po 
večjem varstvu kmetijskih zemljišč, ustanavljajo se 
javna podjetja. To so razlogi, ki so po proučitvi veljavnih 

določil zakona bili predlagatelju podlaga za oceno, da 
nekatere določbe razlastitvenega zakona niso več 
ustrezne ter jih je treba uskladiti z določbami ustave. 
S spremembo zakona naj bi se na novo opredelilo razla- 
stitvenega upravičenca, splošni interes za razlastitev 
glede na dejavnosti in objekte, ki so v splošnem inte- 
resu, način ugotavljanja tržne vrednosti zemljišča, 
postopek za določanje odškodnine za razlaščeno zem- 
ljišče ter merila za določanje odškodnine za objekte in 
stavbno zemljišče. Predlagana je ponovna vključitev 
kompleksne razlastitve za stanovanjsko graditev v razla- 
stitveni zakon in nekatere druge spremembe, ki naj bi 
prispevale v večjem uresničevanju načela zakonitosti in 
varstvu pravic razlaščencev, ki se jim zaradi razlastitve 
ne smejo bistveno poslabšati pogoji za življenje in delo. 

I. USTAVNA PODLAGA 
Podlaga za izdajo zakona je podana v določbah 10. točke 

321. člena Ustave Republike Slovenije in v (1) podtočki 1. 
točke LXVII amandmaja k ustavi Republike Slovenije. Po 
navedenih določbah Skupščina Republike Slovenije ureja 
razlastitev ter urejanje prostora, pogoje in način rabe ter 
razpolaganja in izkoriščanja prostora in stvari v splošni rabi. 

V vsebinskem smislu je institut razlastitve urejen v 99. členu 
Ustave Republike Slovenije, ki določa, da je nepremičnine, na 
katerih ima kdo lastninsko pravico, mogoče razlastiti proti 
pravični odškodnini ali to pravico omejiti, če to zahteva na 
podlagi zakona ugotovljeni splošni interes. Po tej ustavni 

določbi osnove in merila za pravično odškodnino določa 
zakon, tako da se z njihovo uporabo ne smejo bistveno 
poslabšati pogoji za življenje in delo razlaščenega lastnika 
nepremičnin, pri čemer pa pravična odškodnina ne sme obse- 
gati povečane vrednosti nepremičnine, ki je neposredno ali 
posredno posledica vlaganj družbenih sredstev v to nepre- 
mičnino. Prenehanje lastninske pravice na zemljiščih, name- 
njenih za stanovanjsko in drugačno kompleksno graditev je 
urejeno z amandmajem XXVIII. k Ustavi Republike Slovenije. 
Pogoji za urejanje »prisilnega prenosa nepremičnin« (1) iz 
sredstev ene družbene pravne osebe med sredstva druge 
družbene pravne osebe so urejeni v 27. členu Ustave Repu- 
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blike Slovenije, po katerem se organizaciji združenega dela in 
drugi družbeni pravni osebi smejo odvzeti ali omejiti pravice, 
ki jih ima ta glede nepremičnin ter posameznih premičnin, iri 
druge pravice v družbeni lastnini, vendar samo, če to zahte- 
vajo na podlagi zakona ugotovljene potrebe po načrtnem 
urejanju prostora in graditvi objektov družbenega pomena ali 
kakšen drug z zakonom določeni splošni interes. Za odvzete 
pravice glede zemljišč in drugih naravnih bogastev ima orga- 
nizacija združenega dela oziroma druga družbena pravna 
oseba_ pravico do odškodnine samo za delo in sredstva, ki jih 
je vložila v zemljišče ali v drugo naravno bogastvo. Če pa je 
zemljišče ali drugo naravno bogastvo pogoj za delo, ima 
organizacija združenega dela ali druga družbena pravna 
oseba po tej določbi pravico do odškodnine, ki ji zagotavlja 
da se ta pogoj (za delo) ne bo poslabšal. 

1) Institut razlastitve in institut prisilnega prenosa nepre- 
mičnin v družbeni lastnini se ločita po vsebini; razlastitev 
pomeni prisilni poseg v lastninsko pravico, prisilni prenos 
nepremičnin v družbeni lastnini pa prisilni poseg v pravice 
delavcev oziroma upravljalcev, ki imajo glede družbenega 
sredstva pravice razpolaganja, upravljanja in uporabe v svo- 
jem interesu in v interesu celotne družbe. Ker je obema 
institutoma skupna prisila oziroma prisilni poseg v premože- 
nje v splošnem interesu, se oba instituta urejata v istem 
zakonu. 
II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREMEMBO ZAKONA 

Od sprejema zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu 
nepremičnin v družbeni lastnini (v nadaljevanju:ZR),ki ga je 
Skupščina Republike Slovenije sprejela 20. februarja 1980, so 
se temeljito spremenile družbeno ekonomske in politične 
razmere v naši družbi. Zaradi visoke inflacije v preteklih letih 
je bil zakon spremenjen prvič 20. julija 1987 (Uradni list SRS, 
št. 30/87), ko je bila urejena valorizacija pri določanju odškod- 
nine in drugič 24.5.1989 (Uradni list SRS, št. 20/89), ko je bila 
črtana posebna določba o zamudnih obrestih, ki je postala 
neustrezna. 

Po sprejemu ustavnih amandmajev k Ustavi Republike Slo- 
venije, ki uvajajo enakopravnost različnih lastninskih oblik in 
ki so omogočili korenite spremembe oziroma korekcije prav- 
nega sistema, kot so razformiranje samoupravnih interesnih 
skupnosti in ustanavljanje javnih podjetij so postale neu- 
strezne tudi določbe zakona, ki opredeljujejo dejavnosti, na 
katere je vezan splošni interes in zaradi katerih je mogoče 
nepremičnine razlaščati, opredelitev aktivno legitimirane 
stranke kot tudi določbe, ki so odraz dosedanje dominacije 
družbene lastnine. Višja zavest družbe in posameznikov glede 
varovanja okolja in kmetijskih zemljišč v zadnjem času terja 
boljše vrednotenje in drugačen način določanja odškodnine 
za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča ter večje varstvo 
razlaščencev z zagotovitvijo druge nadomestne nepremič- 
nine, če je ta pogoj za opravljanje kmetijske ali druge dovo- 
ljene dejavnosti. Posredovani pa sta bili tudi pobuda za oceno 
ustavnosti in zakonitosti 40. člena razlastitvenega zakona, 
v zvezi s katero je Ustavno sodišče Republike Slovenije že 
ugotovilo, da je navedena določba v neskladju z Ustavo 
(Uradni list RS, št. 15/90) in pobuda SO Piran, da se zakonsko 
uredi možnost vrnitve v last zemljišč, ki so bila podružbljena 
kot stavbna, sedaj pa so z družbenim planom opredeljena kot 
kmetijska. Posebej pa je treba še poudariti, da je postala 
neustrezna tudi sedanja ureditev podružbljanja stavbnih zem- 
ljišč namenjenih za kompleksno graditev, kot jo ureja zakon 
o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, štev. 28/84, 32/85 in 33/ 
89). Če naj zakon v bodoče sploh še ureja pridobivanje zemlji- 
ških kompleksov za stanovanjsko graditev, je primerneje, da 
to uredi zakon o razlastitvi s posamičnim aktom, zoper kate- 
rega ima stranka možnost vložiti pravno sredstvo. S tem bi 
tudi odpadla potreba po urejanju pridobivanja zemljišč za 
drugačno kompleksno graditev, saj se je to urejalo v zakonu 
o stavbnih zemljiščih le zaradi hitrejšega podružbljanja zem- 
ljišč za potrebe druge kompleksne gradnje, ki jo je ta zakon 
posebej opredeljeval. 

1) Naslov veljavnega zakona, ki navaja oba prisilna ukrepa, 
ki ju zakon ureja, je zaradi dolžine nepraktičen. Stvar zakono- 
dajne tehnike je, da predlagatelj v splošnih določbah zakona 
točno navede kaj zakon ureja in temeljna načela zakona. Zato 
ni potrebe, da vse to izhaja že iz naslova zakona. Razlikovanje 
med pojmom »razlastitev« in »prisilni prenos nepremičnin 
v družbeni lastnini« je teoretično in izhaja iz veljavne ustavne 

ureditve, praktičnega in vsebinskega pomena v okviru insti- 
tuta razlastitve in omejitve pravic pa nima. Razlastitev se 
uporablja sicer kot splošni pojem za izgubo in omejitev pravic 
na nepremičninah. Posebno ločevanje in povdarjanje prisil- 
nega prenosa nepremičnin v družbeni lastnini je odraz dose- 
danjega vodilnega položaja družbene lastnine. S proglasitvijo 
enakopravnosti različnih lastninskih oblik, ki pomeni, da je 
vsaka stvar dostopna za vse oblike lastnine, je postala ločena 
ureditev in strogo ločevanje obeh inštitutov nepotrebno. 

2) Po veljavnem razlastitvenem zakonu pri opredeljevanju 
namena za razlastitev, z izjemo kmetijskega obdelovanja, ni 
izključena nobena dejavnost, ne glede na njeno družbeno 
pomembnost oziroma javni interes za opravljanje določene 
dejavnosti. Splošni interes se pri dejavnostih naštetih v 2. 
členu predvideva, če je ugotovljen na način kot ga določa 
zakon. To je s prostorskim izvedbenim načrtom (zazidalni 
načrt, lokacijski in ureditveni načrt) ali če ga ugotovi 
z odločbo skupščina občine v skladu s prostorskimi vidiki 
družbenega plana. Čeprav veljavni razlastitveni zakon bolj kot 
prejšnji zakon uveljavlja načrtno izrabo prostora, široka opre- 
delitev dejavnosti, zaradi katerih je nepremičnine mogoče 
razlastiti, bolj spominja na razredni ukrep za podružbljanje 
nepremičnin, kot pa na nujne omejitve pravic, ki so potrebne 
zaradi gradnje objektov v splošnem družbenem interesu. 
Družbeno pravna oseba, ki po veljavnem zakonu lahko pred- 
laga razlastitev, praktično lahko doseže razlastitev za oprav- 
ljanje vsake dejavnosti, če zazidalni načrt predvideva gradnjo 
določenega objekta, oziroma če je gradnja objekta predvi- 
dena z družbenim planom. V sosednjih državah Avstriji in 
Italiji je razlastitev mogoča le za izgradnjo objektov, ki so 
resnično v javnem interesu vseh državljanov, t.j. za gradnjo 
cest, železnic, letališč in drugih infrastrukturnih objektov ter 
gradnjo drugih javnih objektov kot so n.pr. daljnovodi za 
prenos električne energije, bolnišnice, pomembni kulturni 
objekti in podobno. 

3) Kot razlastitveni upravičenec lahko po določbi 6. člena 
veljavnega zakona nastopa vsaka družbeno pravna oseba, ki 
nepremičnino, ki naj bi se razlastila, potrebuje za svojo dejav- 
nost. Občina pa lahko predlaga razlastitev tudi v primeru, če 
nepremičnine ne potrebuje za svojo dejavnost, če je gradnja 
objekta ali izvedba drugih del predvidena z družbenim pla- 
nom oziroma je stavba, za katero se predlaga razlastitev ali 
prisilni prenos v kompleksu zemljišč, ki so v družbeni lastnini. 
V skladu s široko opredelitvijo dejavnosti oziroma namena za 
razjastitev zakon vsem družbenim pravnim osebam daje 
aktivno legitimacijo za uvedbo razlastitvenega postopka. 
V sedanjem času, ko je prevladala zahteva po uvedbi tržnega 
gospodarstva in enakopravnosti lastninskih oblik, je postal 
sedanji koncept razlastitvenega zakona neustrezen. Namreč, 
sedanja opredelitev aktivno legitimirane stranke ne glede na 
dejavnost, ki jo opravlja, in opredelitev splošnega interesa 
z urbanističnim dokumentom, daje zgolj vsaki družbeni 
pravni osebi možnost prisilnega posega v tuje premoženje, če 
tudi predvideni objekt in dejavnost ne bi bila v splošnem 
interesu. Razlastitev oziroma prisilni poseg v tuje premoženje 
naj bi bil utemeljen le, če je objekt v splošnem interesu, kar je 
treba opredeliti, in kar naj ne bi bilo odvisno od lastninskega 
statusa investitorjev. 

4) Glede na to, da je prostor omejen in neraztegljiv, potre- 
ben pa je tako za pridobivanje hrane kot za gradnjo, je 
v zadnjem času vse bolj prisotna potreba po njegovi bolj 
načrtni in gospodarni izrabi. Potreba po varstvu kmetijske 
zemlje narekuje, da je kmetijstvu potrebno obvezno zagotoviti 
drugo nadomestno zemljišče, kar je treba upoštevati že 
v postopku planiranja. To bi moralo biti že sedaj utrjeno v naši 
zavesti in praksi. Določba drugega odstavka 34. člena veljav- 
nega zakona, da je treba kmetu za razlaščeno zemljišče 
prvenstveno priskrbeti drugo nadomestno zemljišče, pri 
čemer je razlastitvenemu upravičencu bila dolžna pomagati 
doslej Kmetijska zemljiška skupnost, se je v praksi pokazala 
kot premalo obvezujoča in preveč odvisna od volje posamez- 
nega razlastitvenega upravičenca. Pomanjkljivost veljavnega 
zakona je tudi v tem, da ne ureja zagotovitve drugega nado- 
mestnega zemljišča kmetijski organizaciji, ki opravlja kmetij- 
sko dejavnost, če so bile nepremičnine iz njenih sredstev 
prisilno prenešene med sredstva razlastitvenega upravičenca. 
V zakonu tudi ni predvidena zagotovitev nadomestnega 
poslovnega prostora oziroma poslovne stavbe fizični osebi 
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(na primer obrtniku), ki v njej opravlja dovoljeno dejavnost 
z osebnim delom, kar je bilo pogosto razlog za pritožbe 
v razlastitvenih postopkih. 

5) Veljavni razlastitveni zakon vsebuje različne kriterije za 
določanje odškodnine za kmetijska in stavbna zemljišča. Zato 
je v postopku za določitev odškodnine odločilno dejstvo, ali 
se zemljišče opredeli kot kmetijsko ali kot stavbno. Od različ- 
nih kriterijev za opredelitev statusa zemljišča je torej 
posredno odvisna tudi višina odškodnine za razlaščeno zem- 
ljišče. Ta je sedaj za kmetijsko zemljišče praviloma nižja. Zato 
so v praksi težnje, da se vsako zemljišče namenjeno za grad- 
njo opredeli kot stavbno, ne glede na njegovo dejansko sta- 
nje. V tej zvezi se je zastavilo vprašanje utemeljenosti različ- 
nega vrednotenja kmetijskih in stavbnih zemljišč. Predlagatelj 
pri pripravi sprememb zakona izhaja iz stališča, da je zemlja 
primarni proizvodni faktor ter da iz razlogov narodne suvere- 
nosti ter iz strateških razlogov načeloma kmetijskih in stavb- 
nih zemljišč ne bi smeli različno vrednotiti. Različno vrednote- 
nje kmetijskih in stavbnih zemljišč pa ima oporo ravno v spor- 
nih določbah 39. in 40. člena razlastitvenega zakona, pri 
čemer določba 39. člena omogoča tudi izigravanje namena te 
določbe, med drugim tudi zaradi svoje ohlapnosti. 

a) Razlastitveni zakon ima v 39. členu določene kriterije, po 
katerih je mogoče neko zemljišče opredeliti kot stavbno, 
z opredelitvijo kmetijskega zemljišča pa se posebej ne 
ukvarja. To pomeni, da ga opredeljuje posredno in šteje za 
kmetijsko zemljišče vsako zemljišče, ki ga po citirani določbi 
zakona ni mogoče šteti kot stavbno zemljišče. Seveda velja 
taka opredelitev le ob določanju odškodnine. 

Po veljavnem 39. členu zakona se šteje za stavbno zem- 
ljišče: 

- zemljišče, ki je komunalno opremljeno po veljavnem 
prostorskem izvedbenem aktu in je namenjeno za graditev ter 
tudi zemljišče, za katero se plačuje nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča; 

- zemljišče, na katerem je stavba zgrajena z dovoljenjem 
pristojnega organa in zemljišče, ki je potrebno za njeno redno 
uporabo; 

- zemljišče, za katero je pristojni organ izdal prejšnjemu 
lastniku lokacijsko dovoljenje, če to dovoljenje ob uvedbi 
postopka za razlastitev ni prenehalo veljati. 

V drugem odstavku citiranega člena je še določeno, da se 
šteje za komunalno opremljeno zemljišče v smislu prvega 
odstavka tega člena tudi zemljišče, na katerem so zgrajene 
dovozne poti, ki so priključene na cestno omrežje in na 
katerem je urejena preskrba s pitno vodo ter z električno 
energijo oziroma zemljišče, ki ga je mogoče tako opremiti 
brez večjih stroškov. 

Pri opredeljevanju zemljišč povzroča težave predvsem 
določba drugega odstavka navedenega 39. člena, da se šteje 
za stavbno zemljišče tudi zemljišče, ki ga je mogoče komu- 
nalno opremiti brez večjih stroškov. Ta določba vnaša nejas- 
nost, povzroča zavlačevanje sodnih postopkov za določitev 
odškodnine in ima za posledico tudi velike stroške teh 
postopkov (zaradi izvedeniških mnenj), daje pa malo možno- 
sti, da bi prejšnji lastnik uspel dokazati, da je razlaščeno 
zemljišče mogoče komunalno opremiti brez večjih stroškov. 
Praksa kaže, da je komunalna oprema draga in da »brez 
večjih stroškov« nobenega zemljišča ni mogoče komunalno 
opremiti v skladu s prostorskim izvedbenim aktom. Drugi 
odstavek navedenega člena je namreč mogoče uporabiti le 
v povezavi z njegovim prvim odstavkom oziroma njegovo prvo 
alineo, ki zahteva, da mora biti zemljišče komunalno oprem- 
ljeno v skladu s prostorskim izvedbenim aktom, če naj se šteje 
za stavbno. Vzrok za delitev zemljišč na kmetijska in stavbna 
je v praviloma boljšem vrednotenju stavbnih zemljišč (višjih 
cenah). 

b) Po drugem odstavku 99. člena Ustave Republike Slove- 
nije zakon določa osnove in merila za pravično odškodnino. 
Z določitvijo teh osnov in meril ter z njihovo uporabo se ne 
smejo bistveno poslabšati pogoji za življenje in delo, ki jih je 
imel na podlagi uporabe nepremičnine lastnik, čigar nepre- 
mičnino se razlašča. To pomeni, da bi pri določanju odškod- 
nine morala biti odločilna dejanska korist, ki jo je imel lastnik 
razlaščene nepremičnine, ne pa namen, za katerega bo 
nepremičnina (zemljišče) uporabljena; zakon pa v 39. členu 
predvsem povdarja namen, za katerega bo zemljišče uporab- 
ljeno. Določba 39. člena veljavnega zakona je zatorej vpra- 

šljiva z vidika skladnosti s pravkar navedeno ustavno določbo. 
Zakon tudi opredeljuje posebni pojem stavbnega zemljišča 

zgolj za potrebe določanja odškodnine za razlaščeno zem- 
ljišče, ki se razlikuje od pojma stavbnega zemljišča, kot ga 
določa zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84). 

Razen zazidanih stavbnih zemljišč so zemljišča, ki so pred- 
met razlastitve, v naravi praviloma kmetijska zemljišča in se 
do pričetka gradnje uporabljajo za kmetijsko proizvodnjo. To 
dejstvo in pa ustavno načelo, da se pri odškodnini upošteva 
dejansko korist, ki jo je razlaščenec imel na podlagi uporabe 
nepremičnine, narekujeta zahtevo, da se nezazidana stavbna 
zemljišča vrednotijo tako, kot kmetijska zemljišča. Dejstva, da 
je zemlja primarni proizvodni faktor, da se obseg kmetijskih 
zemljišč pri nas vztrajno zmanjšuje in je po intenzivnosti 
spreminjanja namembnosti kmetijskih zemljišč naša država 
med prvimi v Evropi (2), bi morala vplivati na racionalno 
ravnanje s prostorom ter na ustrezno boljše vrednotenje kme- 
tijskih zemljišč. Zavest o boljšem vrednotenju kmetijskih zem- 
ljišč pa se v pravnem prometu odraža v tržni ceni kmetijskih 
zemljišč; zakon v 38. členu določa, da se odškodnina za 
razlaščeno kmetijsko zemljišče določi po tržni vrednosti kme- 
tijskega zemljišča. Zakon pa nima predvidenih kriterijev za 
posnemanje tržne vrednosti, kar je ena bistvenih pomanjklji- 
vosti zakona. V praksi se zato kmetijska zemljišča plačujejo 
praviloma po cenitvah. 

c) Odškodnino za stavbno zemljišče ureja 40. člen zakona 
0 razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni 
lastnini, pri čemer je za opredelitev stavbnega zemljišča odlo- 
čilna določba 39. člena zakona, ki je bila spredaj navedena. 
Ker so po navedeni določbi poleg zazidanega stavbnega 
zemljišča opredeljena kot stavbna tudi zemljišča, za katera je 
izdano lokacijsko dovoljenje, zemljišče, za katero se plačuje 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča kot tudi zem- 
ljišče, ki je komunalno opremljeno ali se ga da tako opremiti 
z manjšimi stroški, ne glede na to, kdo jih je komunalno 
opremil, taka ureditev omogoča določanje in priznavanje 
odškodnine v nasprotju s tretjim odstavkom 99. člena Ustave 
SR Slovenije. Ta določa, da pravična odškodnina ne obsega 
povečane vrednosti nepremičnine, ki je neposredno ali 
posredno posledica vlaganja družbenih sredstev. Veljavni 39. 
člen omogoča zajemanje t.i. mestne zemljiške rente. Po 
določbi 40. člena razlastitvenega zakona je odškodnina za 
stavbno zemljišče odvisna od dejstva, s kolikšnim deležem je 
cena 1 m2 zemljišča udeležena v povprečni gradbeni ceni 
stanovanjske površine v družbeni gradnji; po navedeni 
določbi se namreč korist za razlaščeno stavbno zemljišče 
določi v odstotku od poprečne gradbene cene, ki se je obliko- 
vala v decembru preteklega leta za 1 m2 stanovanjske povr- 
šine v družbeni gradnji na območju mesta, naselja mestnega 
značaja oziroma drugega območja s tem, da ta odstotek ne 
more biti večji od 1,2% in ne manjši od 0,6%. Ta odstotek 
določi najpozneje do 31. marca za posamezna območja 
občinska skupščina z odlokom. Navedena korist se mesečno 
valorizira. 

2) Priporočilo o uresničevanju zemljiške politike, ki ga je 
sprejela Skupščina SFRJ (Uradni list SFRJ, št. 48/88). 

Take, sicer z zakonom predvidene iskustveno določene 
koristi pa v resnici ni mogoče preverjati, ne resničnih stroškov 
stanovanjske gradnje in ne deleža vrednosti stavbnega zem- 
ljišča v ceni stanovanjske površine v družbeni gradnji. Kaj 
takega zlasti ni mogoče v inflatornih razmerah, kjer so v ceni 
1 m2 stanovanjske gradnje všteti še mnogi drugi stroški, med 
katerimi so poglavitni stroški kapitala (obresti), izgube časa 
zaradi stavke ipd. 

Po ponovni proučitvi 39. in 40. člena predlagatelj ocenjuje, 
da bi bilo potrebno pojem stavbnega zemljišča uskladiti s poj- 
mom stavbnega zemljišča po zakonu o stavbnih zemljiščih. 
Glede na to, da ima zazidano stavbno zemljišče po naravi 
stvari in po veljavnih predpisih v pravnem prometu isto 
pravno usodo, kot stavba, ki stoji na zazidanem stavbnem 
zemljišču in glede na dejstvo, da se nezazidana stavbna 
zemljišča v naravi praviloma uporabljajo za kmetijsko obde- 
lavo do pričetka gradnje, se pokaže, da sedanja ureditev v 39. 
in 40. členu razlastitvenega zakona ne ustreza. 

Ustavno sodišče Republike Slovenije pa je po pobudi 
občana v postopku za oceno ustavnosti 40. člena razlastitve- 
nega zakona, ugotovilo, da navedena določba ni v skladu 

poročevalec 9 



z ustavo in 6-mesečni rok za uskladitev poteče dne 
20.10.1990. 

6) Poleg določb zakona, ki jih je treba spremeniti zaradi 
sprememb ustave, večjega varstva kmetijske zemlje in 
ponovne kritične ocene odškodninskih določb, je predlagatelj 
preveril tudi ustreznost nekaterih drugih določb zakona: 

a) Določbi 16. in 17. člena, ki urejata način ugotovitve 
splošnega interesa je zaradi kasnejšega sprejema zakona 
o urejanju prostora in zakona o urejanju naselij in drugih 
posegov v prostor potrebno uskladiti z navedenima zako- 
noma. Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
(Uradni list SRS, št. 14/84) v 88. členu določa, daje prostorski 
izvedbeni akt, s katerim je v smislu 16. člena ZR ugotovljen 
splošni interes, le prostorski izvedbeni načrt. Po razformira- 
nju kmetijskih zemljiških skupnosti bo treba črtati kot neu- 
strezno določbo 3. odstavka 17. člena ZR, ki razlastitvenemu 
upravičencu, ki želi graditi na kmetijskem zemljišču, ki mu je 
mogoče spremeniti namembnost, nalaga, da mora predlogu 
za ugotovitev splošnega interesa priložiti mnenje kmetijske 
zemljiške skupnosti o možnih lokacijah za graditev predvide- 
nega objekta ali za izvedbo drugih del. 

b) Ob oceni stanja ;e predlagatelj proučil z vidika načela 
zakonitosti tudi določbo 18. člena ZR, po kateri ugotovi 
splošni interes za gradnjo objektov ali izvedbo drugih del 
pomembnih za splošno ljudsko obrambo, republiški sekretar 
za ljudsko obrambo z odredbo. Odredba je po določbah 
Ustave Republike Slovenije (406. člen) kot tudi po 273. členu 
zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skup- 
ščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (ZSDU) 
splošni akt, ta pa velja šele na določen dan po objavi v urad- 
nem glasilu. Glede na naravo investicijskih del za potrebe 
ljudske obrambe obstoje pomisleki o tem, ali je bolje splošni 
interes ugotavljati z odredbo, ki bi se jo moralo objaviti, 
namesto, da bi bil splošni interes ugotovljen z odločbo (repu- 
bliškega sekretarja), ki se sprejme po določbah zakona 
o splošnem upravnem postopku, v katerem ima stranka mož- 
nost varovati svoje pravice in pravne koristi. 

Razen navedenih razlogov pa odredba kot splošni akt v smi- 
slu 273. člena ZSDU odreja ali prepoveduje ravnanje v določe- 
nih situacijah za izvršitev posameznih določb zakona, za kar 
pa v konkretnem primeru (18. člen ZR) ne gre. 

Glede na to, da se za vse prostorske posege načrtuje že 
v občini z družbenim planom, se kaže smiselna potreba, da se 
z odločbo Republiškega sekretarja za ljudsko obrambo ugo- 
tovi splošni interes tudi za objekte teritorialne obrambe. 

c) V postopku za določitev odškodnine je v 55. členu dolo- 
čen 30 dnevni rok za plačilo odškodnine, ki se računa od 
vročitve pravnomočne odločbe, s katero je bila odškodnina 
določena. Ta rok je posebno v inflatornih razmerah predolg in 
bi ga bilo treba primerno skrajšati. Obračunavanje obresti na 
določeno in še ne plačano odškodnino pa bi bilo treba uskla- 
diti s določbami zakona o obligacijskih razmerjih in drugimi 
predpisi, ki urejajo obračunavanje zamudnih obresti. 

č) Z uveljavitvijo načela o enakosti različnih vrst lastnine je 
odpadla potreba po posebnem urejanju pogodb namesto 
razlastitve v 59. in 60. členu zakona zaradi varstva družbene 
lastnine. Sicer pa je mogoče vsa vprašanja v zvezi s pogod- 
bami namesto razlastitve urejati s pogodbami civilnega prava 
in zato posebna določila v tem zakonu niso potrebna. 

d) Neustrezni sta po oceni predlagatelja postali tudi kazen- 
ski določbi iz 61. in 62. člena veljavnega zakona, ki se v praksi 
nista izvajali. Brez potrdila javnega pravobranilca, da mu je 
bila predložena pogodba namesto razlastitve, družbena 
pravna oseba, ki je nepremičnine pridobila, ne more doseči 
vpisa v zemljiško knjigo. To dejstvo pa razlastitvenega upravi- 
čenca bolj kot zagrožena kazenska sankcija sili k predložitvi 
pogodbe pristojnemu javnemu pravobranilcu. Tudi bojazen 
da bi razlastitveni upravičenec plačal odškodnino za objekt 
zgrajen brez potrebnih dovoljenj, bo v prihodnje odpadla, če 
bo sprejet predlog, da kot razlastitveni upravičenec lahko 
nastopa le družbeno politična skupnost. 

III. NAČELA, CILJI IN POGLAVITNE REŠITVE 

Predlagane rešitve naj bi prispevale k večji tržni naravnano- 
sti gospodarstva. Sprememba zakona naj bi tudi prispevala 
k večjemu spoštovanju zakonitosti in ustavnega načela, da 
naj dobi razlaščenec za razlaščeno nepremičnino pravično 

odškodnino; z boljšim vrednotenjem kmetijskih zemljišč, pa 
naj bi se tudi prispevalo k večjemu varstvu teh zemljišč pred 
pozidavo. Predvsem pa naj bi razlastitev, kot inštitut državne 
prisile bil izjemen ukrep. 

V uresničevanju načela, da naj bo razlastitev kot državna 
prisila izjemen ukrep, predlagane rešitve zožujejo uporabo 
instituta razlastitve predvsem za potrebe gradnje objektov za 
opravljanje tistih dejavnosti, ki so resnično v splošnem druž- 
benem interesu in ki so običajno vezane na dejavnost javnih 
podjetij in javnih zavodov, pri čemer so nekatere od teh 
dejavnosti izrecno naštete. Ne glede na to, ali so organizacije 
s takšnim značajem ustanovljene, pa bi bilo mogoče predla- 
gati razlastitev še za gradnjo objektov teritorialne obrambe in 
objektov pomembnih za ljudsko obrambo, za kompleksno 
stanovanjsko graditev, za prenovo starih mestnih in vaških 
jeder m raziskovanje ter izkoriščanje rudnin. S tako opredeli- 
tvijo razlastitve bi se približali drugim evropskim državam, ki 
s predpisi o razlastitvi urejajo nujno potrebne omejitve pravic 
na nepremičninah zaradi gradnje objektov v javnem interesu. 

Temu načelu služi tudi inštitut dogovarjanja oziroma način 
določanja tržne cene zemljišča po posebni komisiji sestav- 
ljeni med drugim tudi iz enakega števila razlaščencev in 
zastopnikov investitorja. 

Zaradi v ustavnih amandmajih povdarjene enakopravnosti 
več vrst lastnm, razformiranja samoupravnih interesnih skup- 
nosti in družbenopolitičnih organizacij naj bi sprememba 
zakona: 

1) zožila krog razlastitvenih upravičencev, praviloma le na 
družbenopolitično skupnost in to za, potrebe gradnje objek- 
tov, s katerimi upravljajo in zaradi katerih so bila ustanovljena 
javna podjetja in javni zavodi ter za potrebe gradnje še neka- 
terih drugih prej naštetih objektov. 

2) Zaradi povdarjene enakopravnosti lastnin naj bi v zakonu 
čim manj prišlo do izraza razlikovanje med razlastitvijo in 
prisilnim prenosom nepremičnin v družbeni lastnini iz sred- 
stev družbene pravne osebe v korist razlastitvenega upravi- 
čenca, to pa naj bi dobilo tudi svoj odraz tudi v skrajšanju 
naslova zakona in v opustitvi nekaterih odvečnih določb. 

3) Zaradi družbenega interesa po usklajenih evidencah 
nepremičnin, se predlaga sprememba 14. člena (11. teza). 

4) V uresničevanju načela zakonitosti se predlagana spre- 
memba nanaša na takšno ugotavljanje splošnega interesa za 
razlastitev za potrebe objektov teritorialne obrambe in objek- 
tov ljudske obrambe, ki omogoča preizkus zakonitosti posa- 
mičnega akta o ugotovitvi splošnega interesa. 

5) Načelo, da naj pride investitor čimprej do zemljišča, 
razlaščenec pa čimprej do plačila odškodnine, naj bi uresni- 
čila predlagana sprememba zakona, po kateri bi upravni 
organ prve stopnje hkrati, ko bi odločil o razlastitvi, določil 
tudi odškodnino za razlaščeno nezazidano zemljišče po pred- 
logu komisije za ugotovitev tržne vrednosti zemljišča. Taka 
rešitev naj bi prispevala tudi k zmanjšanju pripada sodnih 
nepravdnih zadev in hkrati prispevala k zmanjšanju družbenih 
nasprotij. 

6) Zaradi neustreznosti in neučinkovitosti sedanjega načina 
razlaščanja zemljišč namenjenih za kompleksno stanovanj- 
sko gradnjo predlagamo ponovno vključitev možnosti razla- 
stitve zemljiškega kompleksa za stanovanjsko graditev v raz- 
lastitveni zakon. Republiški zakon o razlastitvi je do leta 1976 
urejal tudi razlastitev zemljiškega kompleksa za stanovanjsko 
gradnjo. V skladu z Ustavo Republike Slovenije iz leta 1974 
(98. člen) je Republika z ločenim zakonom uredila razlastitev 
zemljiškega kompleksa z odlokom, kot splošnim aktom. 
Takšno ureditev ima še danes zakon o stavbnih zemljiščih, ki 
pa je tudi sicer v fazi spreminjanja ter bo potrebno medresor- 
sko usklajevanje v nadaljnjem zakonodajnem postopku. Neu- 
streznost sedanje ureditve se kaže v podobnosti z ukrepom 
nacionalizacije, neučinkovitost pa v odvisnosti od občinske 
skupščine oziroma v odvisnosti od zasebnih interesov. 
S tezami se vnaša 9 novih členov (21. teza - členi od 31.a 
- 31. h), ki povzemajo v bistvu materijo iz zakona o stavbnih 
zemljiščih z manjšimi spremembami. Seveda med te manjše 
spremembe ne šteje temeljna novota, da se zemljiški kom- 
pleks razlašča z upravno odločbo. Potreba po nadaljnjem ' 
urejanju kompleksne razlastitve za stanovanjsko graditev naj 
se pokaže v razpravi, zato kot variantno rešitev predlagamo 
črtanje določb o razlastivi zemljiškega kompleksa za stano- 
vanjsko graditev. V razpravi naj se zlasti oceni, ali je o razme- 
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rah tržnega gospodarjenja, pluralizma lastnin in ob prizadeva- 
njih, da se skrči primere, v katerih država s prisilnimi ukrepi 
posega v lastninska razmerja, razlastitev zemljiškega kom- 
pleksa za potrebe stanovanjske gradnje še v skladu s prizade- 
vanji, da je razlastitev izjemni ukrep za potrebe gradnje objek- 
tov, ki so resnično v splošnem družbenem interesu. 

7) Ustavnemu načelu, da se ne smejo bistveno poslabšati 
pogoji za življenje in delo razlaščenca zaradi razlastitve, sledi 
predlagana rešitev, po kateri mora razlastitveni upravičenec, 
preden stavbo podre ali jo uporabi v druge namene, zagotoviti 
razlaščencu drugi poslovni prostor. Podobno pravico je 
zakon doslej predvideval le v primeru razlaščenega stano- 
vanja. 

8) Z dopolnitvijo 26. člena (17. teza razlastitvenega zakona) 
se ureja možnost razveljavitve pravnomočne odločbe o kom- 
pleksni razlastitvi in odločbe o ugotovitvi nacionalizacije zem- 
ljišča v ožjem gradbenem okolišu, izdane po zakonu o naci- 
onalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč (Uradni list 
FLRJ, št. 52/58), v delu, v katerem zemljišče ni bilo uporab- 
ljeno za gradnjo, temveč je po veljavnem družbenem planu 
namenjeno kmetijski obdelavi in je še v uporabi prejšnjega 
lastnika. Poleg teh glavnih pogojev je v dopolnitvi 26. člena 
naštetih še nekaj drugih pogojev, ki preprečujejo, da bi ob 
razveljavitvi odločbe nastopili učinki nekaterih drugih zako- 
nov. Ker je zemljišče še v uporabi prejšnjega lastnika, vrnitev 
zemljišča v last ne bi imela finančnih posledic. 

9) Predlagane spremembe razlastitvenega zakona naj bi 
v večji meri zagotovile varstvo kmetijskih zemljišč z obvez- 
nostjo zagotovitve drugega nadomestnega kmetijskega zem- 
ljišča kmetu oziroma kmetijski organizaciji; če bi bil ogrožen 
njun nadaljnji obstoj, pa z obveznostjo priskrbeti drugo kme- 
tijo oziroma kmetijsko gospodarstvo. Če te obveznosti iz 
objektivnih razlogov ne bi bilo mogoče izpolniti, naj bi dobil 
kmet oziroma kmetijska organizacija trikratno tržno ceno 
zemljišča. 

10) Odškodnino za zazidano stavbno zemljišče predvidene 
spremembe zakona obravnavajo skupaj s postopkom za dolo- 
čanje odškodnine za sam gradbeni objekt. Določi se po vred- 
nosti, ki se v času določitve odškodnine na območju občine 

plačuje za stavbno zemljišče oddano za gradnjo, - če je 
zemljišče v območju mesta ali naselja mestnega značaja. 
Zunaj tega območja se odškodnina plača po tržni vrednosti 
zemljišča. Pri določanju odškodnine za gradbene objekte naj 
bi se poleg vrednosti razlaščenega objekta upoštevali tudi 
stroški, ki bi jih imel lastnik razlaščenega objekta v zvezi 
z gradnjo novega objekta (1. odstavek 29. teze). 

11) S spremembami zakona se želi tudi ohraniti družbeno 
ekonomski položaj družbenega podjetja v primeru razlastitve; 
če pa bi se z razlastitvijo poseglo v premoženje družbenega 
podjetja (poslovni prostor), ki ga podjetje ni uporabljajo za 
izvajanje svoje dejavnosti, ima pravico le do odškodnine 
v višini neamortiziranih sredstev, vloženih v objekt. Morebitni 
presežek nad to vrednostjo pa naj bi se zaradi ohranitve 
vrednosti družbenih sredstev vplačal v sklad za razvoj repu- 
blike. 

12) Končno se s spremembami zakona predvideva skrajša- 
nje roka za plačilo pravnomočno določene odškodnine. 

13) V zakonu naj bi se uskladile tudi določbe o obrestih na 
določeno in neplačano odškodnino z veljavnimi zveznimi 
predpisi o obrestni meri zamudnih obresti. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Za izvedbo zakona v proračunu družbenopolitičnih skupno- 
sti ne bodo potrebna posebna finančna sredstva, razen tistih, 
ki so jih občine bile dolžne zagotavljati že doslej za vodenje 
razlastitvenih postopkov in za izvedence. Finančna sredstva 
za potrebe razlastitev nepremičnin, vključno za stroške 
postopkov, bodo tudi v bodoče morali zagotoviti investitorji 
objektov oziroma drugih del. Deloma bi utegnili nastati stro- 
ški za proračun občine oziroma za upravni organ zaradi 
opravljanja administrativnih del za komisijo za ugotavljanje 
tržne vrednosti, med tem ko bodo stroški posameznih udele- 
žencev - članov omenjene komisije (razen izvedencev) bre- 
menili udeležence, ki jih člani komisije predstavljajo. Tak 
način dela pa bo prispeval k hitrosti postopka, predvsem 
zaradi zoženja uporabe instituta razlastitve in večje tržne 
naravnanosti investitorjev na upad razlastitvenih postopkov in 
s tem na manjše stroške upravnih organov. 

TEZE ZA ZAKON o spremembah in dopolnitvah zakona o razlastitvi in o prisilnem 
prenosu nepremičnin v družbeni lastnini 

1. teza 
Naslov zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepre- 

mičnin v družbeni lastnini se spremeni tako, da se glasi: 
»Zakon o razlastitvi«. 

2. teza 
V prvem odstavku 1. člena se doda stavek: »Z razlastitvijo in 

omejitvijo lastninske ali kakšne druge pravice je mišljen tudi 
trajni ali začasni prisilni prenos nepremičnine iz sredstev 
pravne osebe, ki razpolaga z družbenimi sredstvi, oziroma 
prisilni odvzem nepremičnine in omejitev pravic glede nepre- 
mičnin, ki so v zadružni lastnini, v korist občine ali druge 
družbenopolitične skupnosti kot razlastitvenega upravi- 
čenca.« 

Drugi odstavek se črta. 
3. teza 

2. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Nepremičnina se sme razlastiti, lastninska ali kakšna 

druga pravica na njej pa omejiti, če je to v splošnem interesu 
potrebno za gradnjo objektov železniškega, cestnega, pomor- 
skega, rečnega, letalskega in PTT prometa, objektov za proiz- 
vodnjo in prenos energije, komunalnih objektov, zdravstve- 
nih, znanstvenih objektov, za gradnjo objektov teritorialne 
obrambe in objektov pomembnih za ljudsko obrambo, za 
kompleksno stanovanjsko graditev, za prenovo starih mestnih 
in vaških jeder in raziskovanje ter izkoriščanje rudnin, ozi- 
roma za gradnjo objektov, s katerimi upravljajo in zaradi 
katerih so bila ustanovljena javna podjetja in javni zavodi. 
Nepremičnine se sme razlastiti tudi zaradi gradnje objektov za 
zavarovanje pred nevarnimi stvarmi ali nevarnimi dejav- 
nostmi, če takega zavarovanja ni mogoče zagotoviti s tehnič- 

nimi ali drugimi ukrepi ali če bi tako zavarovanje terjalo 
nesorazmerne stroške. 

Nepremičnina se ne sme razlastiti za kmetijsko obdelo- 
vanje. 
Varianta k I. odstavku: 

črta se besedilo: »za kompleksno stanovanjsko graditev«. 
Opomba: 
Če se sprejme varianta, se črta 21. tezo z členi od 31. a do 31. 

4. teza 
3. člen se črta. 

5. teza 
5. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Nepremičnina se sme razlastiti šele, ko je na način, ki ga 

določa zakon, ugotovljen splošni interes, da se na tej nepre- 
mičnini zgradi objekt ali izvedejo na njej druga dela.« 

6. teza 
6. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Razlastitev, omejitev lastninske ali kakšne druge pravice 

ter ustanovitev služnosti ob pogojih iz tega zakona lahko 
predlaga družbenopolitična skupnost, (v nadaljnjem bese- 
dilu: razlastitveni upravičenec) za znanega investitorja, ki 
mora zagotoviti sredstva za plačilo odškodnine.« 

7. teza 
7. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Z razlastitvijo nepremičnine pridobi razlastitveni upraviče- 

nec pravico razpolagati z nepremičnino v namen, za katerega 
je bila razlaščena.« 

8. teza 
8._člen se spremeni tako, da se glasi: 
»če se pri razlastitvi dela nepremičnine ugotovi, da lastnik 
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razlaščene nepremičnine (v nadaljnjem besedilu: razlašče- 
nec) nima utemeljenega interesa, da bi uporabljal preostali 
del nepremičnine, se razlasti na zahtevo razlaščenca tudi ta 
del nepremičnine.« 

9. teza 
9. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Razlaščencu pripada za razlaščeno nepremičnino ali ome- 

jitev lastninske ali kakšne druge pravice pravična odškodnina. 
Odškodnino plača razlastitveni upravičenec.« 

10. teza 
13. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Kdor namerava predlagati razlastitev ali omejitev lastnin- 

ske pravice oziroma omejitev uporabe nepremičnin, lahko 
zahteva, da se mu dovolijo na tej nepremičnini raziskave 
zemljišča, parcelacija zemljišča na podlagi prostorskih izved- 
benih aktov, druga merjenja, cenitev nepremičnine in 
podobno, če verjetno izkaže, da so mu take priprave po- 
trebne.« 

11. teza 
Črta se zadnji stavek v tretjem odstavku 14. člena. 

12. teza 
16. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Kadar je s prostorskim izvedbenim načrtom na določenem 

zemljišču predvidena graditev določenega objekta ali izvedba 
drugih del, ki so po namenu opredeljeni v 3. tezi, se šteje, da 
je splošni interes ugotovljen s tem aktom.« 

13. teza 
Pn/i odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Ce splošni interes ni ugotovljen po določbi prejšnjega 

člena, ga lahko ugotovi v skladu s prostorskimi vidiki družbe- 
nega plana skupščina občine na seji z odločbo. Predlog za 
ugotovitev splošnega interesa vloži razlastitveni upravičenec 
pri premoženjskopravnem organu občine, na območju katere 
je nepremičnina.« 

Drugi in tretji odstavek se črtata. Dosedanji četrti in peti 
odstavek postaneta drugi in tretji odstavek. 

14. teza 
18. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Splošni interes za graditev objektov teritorialne obrambe 

in objektov pomembnih za splošno ljudsko obrambo, ugotovi- 
z odločbo republiški sekretar za ljudsko obrambo.« 

15. teza 
V 20. členu se dodata nov četrti in peti odstavek, ki se 

glasita: 
»V primeru, da se predlog za razlastitev nanaša na razlasti- 

tev nezazidanega zemljišča in da pristojni organ predlogu 
ugodi, odloči tudi o odškodnini za razlaščeno nezazidan® 
zemljišče po predlogu komisije za ugotovitev tržne vrednosti 
zemljišča. 

Odločbe o razlastitvi občinskega upravnega organa pristoj- 
nega za premoženjskopravne zadeve v delu, s katerim je bila 
določena odškodnina, ni mogoče izpodbijati s pritožbo. 
Stranka, ki ni zadovoljna z določitvijo odškodnine kot jo je 
določil upravni organ prve stopnje, lahko v tridesetih dneh od 
vročitve odločbe zahteva pri rednem sodišču, da jo določi 
v nepravdnem postopku po določbah tega zakona.« 

16. teza 
25. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Če je razlaščena stanovanjska hiša ali stanovanje kot 

posamezni del stavbe, mora razlastitveni upravičenec, preden 
stavbo podre ali jo uporabi za druge namene, zagotoviti 
razlaščencu oziroma imetnikom stanovanjske pravice v isti 
hiši ali stanovanju drugo primerno stanovanje, razen če so se 
prizadeti drugače sporazumeli. 

če je razlaščena poslovna stavba ali poslovni prostor kot 
posamezni del stavbe, mora razlastitveni upravičenec, preden 
stavbo podre ali jo uporabi v druge namene, zagotoviti razlaš- 
čencu oziroma članom njegove ožje družinske skupnosti, ki 
so poslovne prostore uporabljali za opravljanje poslovne 
dejavnosti, druge primerne prostore, razen če so se prizadeti 
drugače sporazumeli. 

če so bili zgrajeni stanovanjska hiša ali stanovanje oziroma 
poslovna stavba ali poslovni prostor brez predpisanega dovo- 
ljenja in tako dovoljenje tudi do pravnomočnosti razlastitvene 
odločbe ni bilo izdano, razlaščenec oziroma oseba, ki uporab- 
lja razlaščeno nepremičnino na podlagi pogodbe z razlaščen- 
cem ter član njegove ožje družinske skupnosti, nimajo pra- 
vice iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena. Prejšnji 
lastnik stanovanja oziroma druga oseba, ki uporablja tako 

stanovanje na podlagi pogodbe s prejšnjim lastnikom, pa 
imata pravico do najpotrebnejših stanovanjskih prostorov. 

če se razlastitveni upravičenec in razlaščenec oziroma 
drugi upravičenec ne sporazumejo o izselitvi iz stanovanjske 
hiše, stanovanja, poslovne stavbe in poslovnega prostora, ki 
so bili predmet razlastitve, odloči o izselitvi občinski upravni 
organ, pristojen za stanovanjske zadeve potem, ko razlasti- 
tveni upravičenec zagotovi drugo primerno stanovanje, druge 
poslovne prostore, oziroma najpotrebnejše stanovanjske pro- 
store v primerih iz tretjega odstavka tega člena « 

17. teza 
Za drugim odstavkom 26. člena se doda novi tretji odstavek, 

ki se glasi: 
»Na zahtevo prejšnjega lastnika oziroma osebe, ki je 

v skladu z zakonom pridobila pravice na podružbljenem zem- 
ljišču, se lahko razveljavi pravnomočna odločba o razlastitvi 
zemljiškega kompleksa izdana po predpisih o razlastitvi in 
odločba o ugotovitvi nacionalizacije zemljišča izdana po 
zakonu o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zem- 
ljišč (Uradni list SFRJ, št. 52/58). Tako odločbo se razveljavi 
v delu, ki se nanaša na zemljišče prejšnjega lastnika le pod 
naslednjimi pogoji: 

1. da zemljišče do dneva izdaje odločbe o razveljavitvi 
pravnomočne odločbe o kompleksni razlastitvi ali o ugotovitvi 
nacionalizacije ni bilo uporabljeno za gradnjo (nezazidano 
zemljišče); 

2. da je zemljišče v območju, ki je z veljavnim družbenim 
planom namenjeno za kmetijsko obdelavo ali gozd; 

3. da zemljišče še ni bilo izročeno drugemu upravičencu; 
4. da z razveljavitvijo odločbe ne bi nastopili učinki 7. 

a člena zakona o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih 
podjetij (Uradni list FLRJ, štev. 98/46 in 35/48) na območju 
bivše cone B STO; 

5. da zemljišče z dolgoročnim družbenim planom občine ni 
predvideno za pozidavo do 31. 12. 1995 (varianta: do 31. 12. 
2000). 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.« 
18. teza 

27. člen se črta. 
19. teza 

28. člen se spremeni tako, da se glasi: , 
»Predlog za omejitev lastninske ali kakšne druge pravice na 

nepremičnini z ustanovitvijo služnosti prehoda, prevoza, zaje- 
manja vode, polaganja vodovodnih cevi, plinovodov, toplovo- 
dov, naftovodov, kanalizacije, telefonskih vodov, objektov za 
prenos in razdelitev električne energije ali z ustanovitvijo 
druge služnosti lahko poda poleg družbenopolitične skupno- 
sti tudi javno podjetje ali krajevna skupnost.« 

20. teza 
29. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Lastninsko ali drugo pravico na zemljišču se lahko 

začasno omeji, če je to potrebno in smotrno za graditev 
objektov v splošnem interesu, ki se grade na drugih zemljiščih 
ali če je treba ta druga zemljišča urediti za tako graditev. 
Začasno omejitev lahko predlagajo upravičenci iz prejšnje 
teze. 

Po prenehanju omejitev iz prejšnjega odstavka mora razla- 
stitveni upravičenec na zemljišču vzpostaviti prejšnje stanje, 
če se z razlaščencem ne dogovori drugače.« 

21.teza 
Za 31. členom se doda novo poglavje številka VI. z naslo- 

vom »Razlastitev zemljiškega kompleksa za stanovanjsko gra- 
ditev« ter novi členi od 31. a - 31. h, ki se glasijo: 

31 .a člen 
»Za stanovanjsko graditev je mogoče razlastiti tudi zemlji- 

ški kompleks v mestu in naselju mestnega značaja. 
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na razlastitev zem- 

ljišča, se uporabljajo tudi za razlastitev zemljiškega kom- 
pleksa za stanovanjsko graditev, če ni v tem zakonu drugače 
določeno. 

Katero območje se šteje za mesto ali naselje mestnega 
značaja oziroma je namenjeno za kompleksno stanovanjsko 
graditev določajo predpisi o urejanju prostora in naselij. 

Varianta: Na koncu prvega odstavka se doda še besedilo: 
»in na drugem območju namenjenem za kompleksno stano- 
vanjsko graditev. 

31.b člen 
Zemljiški kompleks je mogoče razlastiti za stanovanjsko 
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graditev v korist družbenopolitične skupnosti (občine, mesta), 
na katere območju je zemljiški kompleks, če je zanj sprejet 
zazidalni načrt. 

Splošni interes za stanovanjsko graditev na zemljiškem 
kompleksu je ugotovljen z zazidalnim načrtom. 

31 .c člen 
Če je na zemljišču, ki je bilo razlaščeno, stavba, ki po 

zazidalnem načrtu lahko ostane tam, se ta ne razlasti, na 
zemljišču na katerem je ta stavba in zemljišču, ki je potrebno 
za njeno uporabo, pa pridobi lastnik stavbe pravico uporabe, 
dokler hiša stoji. 

31.č člen 
Prejšnji lastnik parcele, ki je v sestavu zemljiškega kom- 

pleksa, razlaščenega za stanovanjsko graditev, ima pred- 
nostno pravico uporabe tolikšne površine parcele, kolikor je 
potrebuje za zgraditev stanovanjske hiše ali poslovne stavbe 
in za njuno redno uporabo, če sme po zazidalnem načrtu na 
tisti parceli sezidati takšno stavbo. 

31 .d člen 
Prejšnji lastnik lahko prednostno pravico uporabe uveljav- 

lja samo na eni parceli, nastali po veljavno sprejetem zazidal- 
nem načrtu, če površina njemu razlaščenega zemljišča 
dosega površino novo nastale parcele, in če več kot polovica 
nove parcele leži na tem zemljišču. 

31.e člen 
Če je razlaščeno zemljišče v solastnini več oseb, lahko 

uveljavlja prednostno pravico uporabe vsak solastnik, čigar 
solastninski delež ustreza pogojem iz prejšnjega člena. 

Solastniki, ki ne morejo uveljavljati prednostne pravice po 
določbah prejšnjega odstavka, ker njihovi solastninski deleži 
ne dosegajo površine novo nastale parcele, ti solastninski 
deleži skupaj pa jo dosegajo ali presegajo, lahko prednostno 
pravico sporazumno uveljavljajo na toliko parcelah, kolikor je 
po veljavno sprejetem zazidalnem načrtu novo nastalih parcel 
iz razlaščenega jim zemljišča. 

Če veljavno sprejeti zazidalni načrt ne omogoča gradnje 
vsem solastnikom, se lahko prednostna pravica uporabe uve- 
ljavlja po načelih iz 2. odstavka tega člena. 

31.f člen 
Prednostno pravico uporabe za graditev uveljavlja upravi- 

čenec z zahtevo pri občinskem upravnem organu, pristojnem 
za premoženjskopravne zadeve najkasneje v 30. dneh od 
dneva, ko je o tem prejel pismeno obvestilo tega organa. 

Pravnomočna odločba o priznanju prednostne pravice upo- 
rabe za graditev je listina za zemljiškoknjižni vpis te pravice. 

31 .g člen 
Prejšnji lastnik mora v petih letih od dneva, ko je postala 

odločba o priznanju prednostne pravice uporabe za graditev 
dokončna, zgraditi stavbo do tretje gradbene faze, sicer 
izgubi prednostno pravico. Občinski upravni organ pristojen 
za premoženjskopravne zadeve izda odločbo o izgubi te pra- 
vice in hkrati odloči, da mora dotedanji prednostni upraviče- 
nec izročiti zemljišče občini. Za izročeno zemljišče pripada 
dosedanjemu upravičencu odškodnina po določbah tega za- 
kona. 

Občinski upravni organ pristojen za premoženjskopravne 
zadeve, lahko na zahtevo prejšnjega lastnika zaradi upraviče- 
nih razlogov podaljša rok iz prvega odstavka tega člena; 
vendar največ za dve leti. 

Določba prvega odstavka tega člena se ne nanaša na zem- 
ljišča, ki so bila investitorjem oddana za gradnjo z javnim 
natečajem. 

31.h člen 
Prejšnji lastnik iz 31. č člena oziroma upravičenec iz 31. 

f člena lahko prenese tako pravico s pravnim poslom le na 
zakonca, potomce in posvojence ter njihove zakonce, starše 
in posvojitelje ter njihove zakonce, ti pa te pravice lahko 
prenesejo samo na svojega zakonca, potomce in posvojence 
ter njihove zakonce. 

Kdor uveljavi prednostno pravico uporabe za graditev na 
zemljišču, sme prenesti s pravnim poslom stavbo zgrajeno 
najmanj do tretje gradbene faze. 

Pravico iz 31. č oziroma iz 31. f člena lahko podedujejo 
zakoniti dediči prejšnjega lastnika oziroma imetnika pravice 
uporabe in zakoniti dediči zakonca^ potomcev, posvojencev, 
staršev in posojiteljev, na katere je prejšnji lastnik ali imetnik 
pravice uporabe prenesel to pravico. 

Prejšnji lastnik iz 31. č člena oziroma upravičenec iz 31. 
f člena, ki ne namerava uresničiti prednostne pravice uporabe 

za gradnjo, lahko zahteva, da občina prevzame zemljišče in 
plača odškodnino za zemljišče, občina pa mora prevzeti tako 
zemljišče. O navedeni zahtevi odloči občinski upravni organ 
pristojen za premoženjskopravne zadeve po poprejšnjem 
mnenju javnega pravobranica. V primeru, da je zahtevek za 
prevzem zemljišča zavrnjen, lahko prejšnji lastnik zemljišča 
prenese pravico uporabe na tretje osebe brez omejitev.« 
Varianta: 

Ta teza se črta (členi od 31. a do 31.h ). 
22. teza 

V poglavju »VI: Odškodnina« se črtajo naslovi: 
a) odškodnina za razlaščene nepremičnine s podnaslovi 1. 

Splošne določbe; 2. Odškodnina za kmetijska zemljišča; 
3.Odškodnina za stavbna zemljišča; 4. Odškodnina za stavbe; 
5.Odškodnina za ustanovljene služnosti in začasno uporabo 
zemljišča ter b)odškodnina za prisilni prenos nepremičnin 
v družbeni lastnini. 

23. teza 
V 32. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»Če je zemljišče ali drugo naravno bogastvo pogoj za delo 

razlaščenca, ima ta pravico do odškodnine, ki mu zagotavlja, 
da se ta pogoj ne bo poslabšal.« 

24. teza 
V 34. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi: 
»Če je razlaščenec kmet, ki mu kmetijska dejavnost pomeni 

glavno dejavnost ali če so razlaščena zemljišča, ki so del 
kmetije, ki se po predpisih o dedovanju ne sme deliti in če je 
razlaščenec pravna oseba, ki se ukvarja s kmetijsko dejav- 
nostjo, je razlastitveni upravičenec dolžan na željo prejšnjega 
lastnika le-temu priskrbeti prvenstveno druga ustrezna zem- 
ljišča približno enake katastrske kulture in približno enake 
lege v primerni oddaljenosti. Če pa je kmetijsko gospodarstvo 
okrnjeno v takšnem obsegu, da je ogrožen njen nadaljnji 
obstoj, pa je razlaščencu na njegovo zahtevo treba priskrbeti 
drugo kmetijo. Pri tem je razlastitvenemu upravičencu dolžan 
pomagati upravljalec s kmetijskim zemljiškim skladom « 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Če razlastitveni upravičenec kljub prizadevanju razlaš- 

čencu, ki je kmet oziroma pravna oseba, ki se ukvarja s kmetij- 
sko dejavnostjo, ne more priskrbeti drugih kmetijskih zemljišč 
oziroma druge kmetije, pripada takemu razlaščencu za razlaš- 
čena zemljišča trikratna tržna cena zemljišča. 

25. teza 
38. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Odškodnina za razlaščeno kmetijsko zemljišče in za neza- 

zidano stavbno zemljišče se določi po tržni vrednosti ustrez- 
nega kmetijskega zemljišča. 

Tržno vrednost ugotovi posebna komisija, ki jo s sklepom 
imenuje upravni organ, ki vodi postopek za razlastitev. 

Komisija iz prejšnjega odstavka ima liho število članov. 
Komisijo vodi eden od ustreznih izvedencev - kot predsed- 
nik. Kot člani v komisiji sodelujejo: 

- predstavnik občinske oziroma medobčinske geodetske 
uprave 

- eden do trije predstavniki razlaščencev 
- eden do trije predstavniki investitorja 
- izvedenec kmetijske stroke 
- izvedenec gradbene stroke. 
Stroški za posameznega člana pri delu komisije bremene 

razlastitvenega upravičenca oziroma investitorja. 
Komisija ugotovi tržno vrednost na podlagi poznavanja 

dejanskih tržnih cen in na podlagi podatkov o kvaliteti zem- 
ljišča po merilih in kriterijih, ki jih z navodilom v treh mesecih 
po uveljavitvi tega zakona predpiše republiški sekretar za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Komisija začne z delom takoj. Administrativna dela za komi- 
sijo opravlja upravni organ, ki vodi razlastitveni postopek. 

Komisija pripravi poročilo in kratko ugotovitev tržne vred- 
nosti zemljišča enotno za večje območje ali za posamezne 
parcele, odvisno od kvalitete zemljišča, kar je podlaga uprav- 
nemu organu za premoženjskopravne zadeve za določitev 
odškodnine. 

26. teza 
Za 38. členom se doda novi 38.a člen, ki se glasi: 
»Če je tržna vrednost razlaščenega kmetijskega zemljišča 

nižja od koristi, ki jo daje zemljišče z rednim izkoriščanjem 
oziroma nižja od koristi, ki jo je imel prejšnji lastnik na podlagi 
uporabe nepremičnine, se mu prizna odškodnina v višini 
dokazane koristi. 
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V odškodnino določeno v skladu s prejšnjo tezo še razlaš- 
čencu prizna tudi ves neamortizirani del lastnih vlaganj 
s katerimi je povečal vrednost zemljišča. 

Ali je korist iz prvega odstavka te teze dokazana in kolikšna 
je vrednost neamortiziranih vlaganj tudi oceni komisija iz 
prejšnje teze. 

Določbe te in prejšnje teze se smiselno uporabljajo tudi za 
gozdove tako, da se odškodnini za zemljišče doda še odškod- 
nina za lesno maso.« 

27. teza 
39. člen se črta. 

28. teza 
40. člen se črta. 

29. teza 
41. člen se spremeni tako, da se glasi: 
"l1' ?a raz|aščene gradbene objekte se odškodnina določi v višini vrednosti, ki jo ima objekt glede na gradbeno vred- 

nost, glede na vrednost zemljišča, na katerem je zgrajen in ki 
pripada stavbi kot funkcionalno zemljišče in glede na stroške, 
ki bi jih imel lastnik razlaščene stavbe v zvezi z izgradnjo 
takšnega novega objekta. 

(2) Odškodnina za stanovanjsko hišo ali stanovanje se 
določi po vrednosti razlaščene stanovanjske hiše ali stanova- 
nja v skladu s predpisi o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš 
in stanovanj v družbeni lastnini. 

(3) Pri določanju odškodnine za stanovanjsko hišo ali sta- 
novanje se upošteva tudi okoliščina, da je razlastitveni upravi- 
čenec razlaščencu in drugim imetnikom stanovanjske pravice 
v razlaščeni hiši ali stanovanju priskrbel drugo ustrezno sta- 
novanje. 

(4) Pri določanju odškodnine za druge stavbe in objekte 
(poslovne stavbe, kmetijska gospodarska poslopja, garaže in 
podobno) se ob upoštevanju vrste in namembnosti objekta 
smiselno uporabljajo določbe drugega odstavka tega člena. 
Pri določanju odškodnine za razlaščeno poslovno stavbo ali 
poslovni prostor, ki ju je razlaščenec uporabljal za opravljanje 
dovoljene dejavnosti, se smiselno upošteva tudi določba 
prvega odstavka 46. člena tega zakona. 

(5) Pri določanju gradbene vrednosti objekta se upošteva 
vrsta gradbenega materiala, konstrukcija objekta, vrsta in 
kvaliteta materiala za obdelavo zidov ter drugih površin in 
materialov za zaključna dela, vgrajene mizarske izdelke, 
opremo, instalacije, koristno površino, čas izgradnje, mož- 
nost nadaljnje uporabe ter stroške izgradnje takšnega novega 
objekta. 

(6) Republiški upravni organ pristojen za urbanizem pred- 
piše način določanja gradbene vrednosti objektov iz prejš- 
njega odstavka upoštevaje kriterije iz drugega odstavka tega 
člena, kolikor to ni določeno že po predpisih o prodaji stano- 
vanjskih hiš in stanovanj. 

(7) Odškodnina za zemljišče, na katerem je zgrajen objekt in 
za zemljišče, ki služi za redno uporabo objekta (zazidano 
stavbno zemljišče), se določi po vrednosti, ki se v času določi- 
tve odškodnine na območju občine plačuje za stavbno zem- 
ljišče oddano za gradnjo, če je razlaščeni objekt v območju 
mesta ali naselja mestnega značaja. Če je razlaščeni objekt 
zunaj takega območja, pa se zemljišče plača po tržni vredno- 
sti zemljišča. 

(8) Stroški iz prvega odstavka tega člena se štejejo kot 
stroški pri izgradnji komunalnih naprav (komunalne ureditve) 
ter drugi stroški in nadomestila, ki jih je po zakonu ali po 
predpisih na podlagi zakona dolžan trpeti investitor stano- 
vanjske hiše.« 

30. teza 
V drugem odstavku 42. člena se v zadnji vrsti črtata besedi 

»prvem odstavku« in nadomestita z besedo »določbah«. 
31. teza 

V prvem odstavku 45. člena se besede: »družbena pravna 
oseba« nadomestijo z besedami »pravna oseba, ki razpolaga 
z družbenimi sredstvi « 

Drugi odstavek se črta. 
V tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besedi: 

»prejšnjem odstavku« nadomestita z besedami: »četrtem 
odstavku 32. člena«. 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Del odškodnine za vrednost za razlaščene nepremičnine, 

določene po določbah od 23. do 25. teze tega zakona, ki 

presega odškodnino po določbah prejšnjih odstavkov, plača 
razlastitveni upravičenec v sklad za razvoj republike « 
Varianta: 

Tretji odstavek te teze se črta. 
32. teza 

46. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Odškodnina za razlaščeno poslovno stavbo, ali poslovni 

prostor mora znašati toliko, da si pravna oseba, ki razpolaga 
z družbenimi sredstvi, ki ji je bila ta nepremičnina razlaščena, 
z njo pridobi približno enake možnosti za izvajanje dejavnosti! 
za katero je razlaščeno nepremičnino uporabljala, ali druge 
dejavnosti, s katero se delavcem zagotavlja približno enak 
družbeno ekonomski položaj. 

Če pravna oseba, ki razpolaga z družbenimi sredstvi razlaš- 
čene poslovne stavbe ali poslovnega prostora ne uporablja za 
izvajanje svoje dejavnosti, ima pravico do odškodnine le do 
višine neamortiziranih sredstev in dela, ki jih je vložil 
v poslovno stavbo ali poslovni prostor. 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Del odškodnine za vrednost za razlaščene nepremičnine 

določene po določbah 29. teze tega zakona, ki presega 
odškodnino po določbah prejšnjih odstavkov, plača razlasti- 
tveni upravičenec v sklad za razvoj republike.« 
Varianta: 

Tretji odstavek te teze se črta. 
33. teza 

47. člen se črta. 
34. teza 

V 49. členu se na koncu prvega odstavka pika nadomesti 
z vejico in doda besedilo: 

»razen v primeru, ko je bila odškodnina za razlaščeno 
zemljišče določena z razlastitveno odločbo v skladu s četrtim 
odstavkom 20. člena zakona.« 

35. teza 
V petem odstavku 50. člena se besede: »v petnajstih dneh«, 

nadomestijo z besedama: »brez odlašanja«. 
36. teza 

55. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Razlastitveni upravičenec mora prejšnjemu lastniku pla- 

čati denarno odškodnino v osmih dneh od dneva, ko je 
postala odločba o določitvi odškodnine pravnomočna. 

Za čas od dneva izročitve nepremičnine razlastitvenemu 
upravičencu pa do izteka roka iz prejšnjega odstavka tega 
člena, je razlastitveni upravičenec dolžan prejšnjemu lastniku 
plačati poleg odškodnine še obresti na neizplačano odškod- 
nino po obrestni meri, po kateri se v kraju izpolnitve obrestu- 
jejo hranilne vloge na vpogled. 

Če razlastitveni upravičenec ne plača prejšnjemu lastniku 
odškodnine v roku iz prvega odstavka tega člena, mu mora 
plačati na neizplačano odškodnino še zamudne obresti za čas 
od izteka navedenega roka do dneva plačila po obrestni meri, 
kot jo določajo zvezni predpisi o obrestni meri zamudnih 
obresti. 

Rok za izpolnitev nedenarnih obveznosti mora biti določen 
v odločbi o odškodnini.« 

37. teza 
56. člen se črta. 

38. teza 
59. in 60. člen se črtata. 

39. teza 
61. in 62. člen se črtata. 

40. teza 
Ce je bil do uveljavitve tega zakona ugotovljen splošni 

interes za graditev objektov ali izvedbo drugih del pomemb- 
nih za splošno ljudsko obrambo z odredbo republiškega 
sekretarja za ljudsko obrambo, pa razlastitvena odločba 
organa prve stopnje do uveljavitve tega zakona še ni bila 
izdana, se splošni interes ponovno ne ugotavlja po določbah 
tega zakona. 

41.teza 
Določbe 35. teze tega zakona, ki se nanašajo na plačilo 

odškodnine in obračunavanje obresti ter določbe prvega in • 
drugega člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni 
lastnini (Uradni list SRS, št. 30/87), ki se nanašajo na valoriza- 
cijo koristi za razlaščeno zemljišče in valorizacijo izplačane 
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akontacije na odškodnino se uporabljajo tudi za primere, 
v katerih odškodnina do uveljavitve tega zakona še ni bila 
določena s pravnomočno odločbo.« 

42. teza 
V postopkih uvedenih po tem zakonu imajo tuje fizične in 

pravne osebe praviloma enake pravice kot domače osebe. Za 
urejanje odškodninskih premoženjskopravnih vprašanj se 
uporabljajo določbe mednarodnega sporazuma oziroma 
zveznega zakona, če navedena predpisa ta vprašanja urejata 
drugače, ali urejata vprašanja, ki jih ta zakon ne ureja. 
Varianta: 

V postopkih uvedenih po tem zakonu imajo tuje fizične in 
pravne osebe praviloma enake pravice kot domače osebe, 

razen če je z mednarodnim sporazumom ali zveznim zako- 
nom določeno drugače. 

43. teza 
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe 

9., 10. in 11. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list 
SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89) razen določbe tretjega odstavka 
10. člena, ki preneha veljati po preteku enega leta od uveljavi- 
tve tega zakona. 
Varianta: 

Ta teza se črta, če se sprejme varianta k 3. in 21. tezi. 
44. teza 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

VARNOSTI NA ŽIČNICAH IN VLEČNICAH - ESA 142 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 48. seji 
dne 3. 1. 1991 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O VARNOSTI NA ŽIČNICAH IN VLEČ- 
NICAH, 

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. č ena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Marjan KRANJC, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za promet in zveze, 

- Janko PIRKOVIČ, pomočnik republiškega sekretarja 
za promet in zveze, 

- Alenka OGRINC, pomočnica republiškega sekretarja 
za promet in zveze. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o varnosti na žičnicah in vlečnicah bodo obravnavali Družbe- 
nopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter 
Zakonodajnopravna komisija. Obravnaval pa ga bo tudi 
Odbor skupščine za promet in zveze kot matično delovno 
telo. 

PREDLOG ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti na žičnicah in vlečnicah 

1. člen 
V zakonu o varnosti na žičnicah in vlečnicah (Uradni list 

SRS, št. 17/81 in 29/86) se v drugem odstavku 16. člena črta 
beseda: »samoupravnim«. 

2. člen 
V prvem odstavku 21. člena se besedilo: »organizacije zdru- 

ženega dela« nadomesti z besedilom: »podjetje ali druga 
organizacija«. 

3. člen 
22. člen zakona se spremeni tako, da se glasi: 
»Za vsako novo žičniško napravo je potrebno poleg tehnič- 

nega pregleda in uporabnega dovoljenja v skladu s predpisi 
o graditvi objektov imeti opravljen strokovno tehnični pre- 
gled, da se ugotovi, ali je sposobna za obratovanje. 

Strokovno tehnični pregled (v nadaljnjem besedilu: pre- 
gled) se opravlja tudi med obratovanjem žičniške naprave 
v rokih oziroma na način, kot določa 24. člen tega zakona. 

S strokovno tehničnim pregledom se ugotavlja, ali je žični- 
ška naprava opremljena in vzdrževana v skladu s predpisi in 
tehničnimi pravili, ki se nanašajo na konstrukcijo, opremo, 
vzdrževanje in oskrbljenost žičniške naprave s predpisanimi 
napravami. 

Sposobnost žičniške naprave za obratovanje ugotavljajo 
podjetja ali druge organizacije, ki jih za to pooblasti republiški 
upravni organ, pristojen za promet (v nadaljnjem besedilu: 
pooblaščena organizacija)«. 

4. člen 
V prvem odstavku 23. člena zakona se besedilo: »Republi- 

ški komite za promet in zveze« nadomesti z besedilom: »repu- 
bliški upravni organ, pristojen za promet«. 

5. člen 
24. člen zakona se spremeni tako, da se glasi: 
»Pregled žičniške naprave se mora opraviti: 
- za nihalne kabinske in krožno kabinske žičnice vsakih 

2000 ur obratovanja, najkasneje pa po dveh letih od zadnjega 
pregleda; 

- za sedežnice vsakih 1200 ur obratovanja, najkasneje pa 
po 2 letih od zadnjega pregleda; 

- za vlečnice vsakih 2400 ur obratovanja, najkasneje pa po 
5 letih od zadnjega pregleda in 

- za vlečnice z nizko vrvjo na motorni pogon z močjo nad 
4 kW le ob postavitvi. 
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Ce žičniška naprava ni obratovala več kot 1 leto, mora biti 
pregledana pred pričetkom ponovnega obratovanja. 

Ce je žičniška naprava utrpela poškodbe, mora biti pregle- 
dana takoj po poškodbi, da se ugotovi, ali so potrebna popra- 
vila in kakšna so ta popravila. 

Pregled žičniške naprave je obvezen tudi po vsakem večjem 
popravilu in po rekonstrukciji žičniške naprave«. 

6. člen 
V prvem in drugem odstavku 38. člena zakona se črta 

besedilo: »organizacija združenega dela ali druga«. 

7. člen 
V 40. členu zakona se besedilo: »Republiški komite za 

promet in zveze« nadomesti z besedilom: »republiški upravni 
organ, pristojen za promet«, besedilo: »Republiški komite za 
zdravstveno in socialno varstvo« in besedilo: »Republiški 
komite za delo« se nadomesti z besedilom: »republiški 
upravni organ, pristojen za delo«. 

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

Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV: 

Skupščina Republike Slovenije je na sejah zborov dne 20. in 
27. 11. 1990 sprejela predlog za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o varnosti na žičnicah in vlečnicah 
z osnutkom zakona ter zadolžila Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije, da ob upoštevanju razrave v delovnih telesih 
in na sejah zborov pripravi predlog zakona. 

Na seji zbora občin je bilo postavljeno vprašanje glede 
določila 2. odstavka 5. člena osnutka zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o varnosti na žičnicah in vlečnicah (24. 
člen zakona o varnosti na žičnicah in vlečnicah). Navedeni 
člen določa, da mora biti žičniška naprava, ki ni obratovala 
več kot eno leto, pregledana pred pričetkom ponovnega obra- 
tovanja. Glede na to, da osnutek zakona predpisuje obveznost 
opravljanja strokovno tehničnih pregledov za vlečnice vsakih 
2400 ur obratovanja, najkasneje pa po 5 letih od zadnjega 
pregleda (dosedaj veljavni zakon vsake 3 leta), je bilo predla- 
gano, da bi tudi v primeru neobratovanja veljali enaki roki kot 
za redne strokovno tehnične preglede, torej različni za žičnice 
in vlečnice. 

Predlagatelj meni, da kljub bolj elastičnemu načinu oprav- 
ljan/a strokovno tehničnih pregledov z realizacijo obratoval- 
nih ur in let ni smiselno spreminjati določbe iz obstoječega 
zakona glede pregledov v primeru neobratovanja. Zakon 
namreč zavezuje upravljalca vlečnice, da mora strokovno 
tehnični pregled zaradi neobratovanja opraviti pred pričet- 
kom obratovanja le v primeru, če več kot eno leto ne obratuje. 
Ta rok je torej lahko tudi več let. Ta določba pa se je za 
primerno pokazala v praksi že dosedaj, predvsem z vidika 
zagotavljanja varnosti vseh žičniških naprav, tudi vlečnic. Iz 
navedenih razlogov predlagatelj te spremembe ni vnesel 
v besedilo predloga zakona. 

Drugih stališč, mnenj, pripomb in predlogov v skupščinski 
razpravi k zakonskemu osnutku ni bilo. 

Zaradi uveljavitve predlaganih sprememb zakona o varnosti 
na žičnicah in vlečnicah ne bodo nastale nikakršne dodatne 
finančne posledice v proračunih družbenopolitičnih skupno- 
sti in tudi ne za podjetja oziroma občane. 

DOLOČBE ZAKONA, 

KI SE SPREMINJAJO 

16. člen 
Upravljalec žičniške naprave mora dnevno opravljati notra- 

nji nadzor nad izvrševanjem navodil za obratovanje in izpol- 
njevanje pogojev, od katerih je odvisna varnost prometa na 
žičniški napravi. 

Notranji nadzor opravljajo za to pooblaščene in strokovno 
usposobljene osebe upravljalca žičniške naprave. Pravice in 
dolžnosti oseb za opravljanje notranjega nadzora ter način 
izvajanja določi upravljalec žičniške naprave s samoupravnim 
splošnim aktom. 

21. člen 
Vzdrževalna dela na žičniški napravi opravljajo upravljalci 

žičniške naprave in pooblaščene organizacije združenega 
dela iz tretjega odstavka 22. člena tega zakona. 

Obseg vzdrževalnih del se določi s posebnim predpisom. 
Upravljalec žičniške naprave mora o vseh opravljenih vzdrže- 
valnih delih voditi dokumentacijo. 

22. člen 
Vsako novo žičniško napravo in žičniško napravo v obrato- 

vanju je treba strokovno tehnično pregledati, da se ugotovi, 
ali je sposobna za obratovanje. 

S strokovno tehničnim pregledom (v nadaljnem besedilu: 
pregled) se ugotavlja, ali je žičniška naprava opremljena in 
vzdrževana v skladu s predpisi in tehničnimi pravili, ki se 
nanašajo na konstrukcijo opremo, vzdrževanje in oskrblje- 
nost žičniške naprave s predpisanimi napravami. 

Sposobnost žičniške naprave za obratovanje ugotavljajo 
organizacije združenega dela, ki jih za to pooblasti Republiški 
komite za promet in zveze (v nadaljnjem besedilu: pooblaš- 
čena organizacija). 

23. člen 
Pooblaščena organizacija izda o pregledu žičniške naprave 

potrdilo o sposobnosti za obratovanje, na podlagi tega potr- 
dila izda Republiški komite za promet in zveze dovoljenje za 
obratovanje žičnice, občinski upravni organ, pristojen za pro- 
met pa dovoljenje za obratovanje vlečnice. 

Veljavnost dovoljenja preteče s potekom roka, ali če pri- 
stojni inšpektor za promet prepove obratovanje žičniške na- 
prave, 

Dovoljenje za obratovanje mora biti stalno na žičniški na- 
pravi. 

Če žičniška naprav nima dovoljenja za obratovanje, ali če je 
veljavnost potekla, ne sme obratovati. 

24. člen 
Pregled žičnice se mora opraviti enkrat letno, pregled vleč- 

nice pa vsaka tri leta. 
Roka iz prejšnjega odstavka se računata od zadnjega pre- 

gleda žičniške naprave. 
Če žičniška naprava ni obratovala več kot eno leto, mora 

biti pregledana pred pričetkom ponovnega obratovanja. 
če je žičniška naprava utrpela poškodbe, mora biti pregle- 

dana takoj po poškodbi, da se ugotovi, ali so potrebna popra- 
vila in kakšna so ta popravila. 

Pregled žičniške naprave je obvezen tudi po vsakem večjem \ 
popravilu in po rekonstrukciji žičniške naprave. 

38. člen 
Z denarno kaznijo do 20.000 din se kaznuje za prekršek 

organizacija združenega dela ali druga pravna oseba, če 
v bližini žičniške naprave gradi objekte ali naprave, ki ogro- 
žajo varnost prometa na žičniški napravi (8. člen). 

Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno \ 
kaznijo do 2.000 din tudi odgovorna oseba organizacije zdru- 
ženega dela ali druge pravne osebe. 

Z denarno kaznijo od 125. do 2.000 din se kaznuje za 
prekršek posameznik, če v bližini žičniške naprave gradi 
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objekte ali naprave, ki ogrožajo varnost prometa na žičniški 
napravi. 

40. člen 
Republiški komite za promet in zveze izda natančnejše 

predpise 
- o opremi, vzdrževanju in obratovanju žičniških naprav 

ter zavarovanju njihove vplivnega območja (5., 15. in 17. člen); 
- o opozorilnih napisih glede vedenja potnikov in svarilnih 

in drugih napisih za gibanje v okolici postaje žičniške naprave 
in njenem vplivnem območju (11. člen); 

- o tem, kako se zagotovi varen prevoz ljudi s tovorno 
žičnico (tretji odstavek 14. člen); 

- o strokovni usposobljenosti oseb, ki delajo na žičniških 
napravah (19. člen); 

- o obsegu vzdrževalnih del, ki jih upravlja upravljalec 
žičniške naprave oziroma pooblaščena organizacija za vzdr- 
ževanje žičnic (21. člen); 

- določi pooblaščene organizacije združenega dela, ki 
opravljajo strokovno tehnične preglede žičniških naprav 
(tretji odstavek 22. člena). 

Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo izda 
natažnčnejše predpise o minimalni opremi za reševanje ljudi, 
o sredstvih za prvo pomoč in o prostorih za reševalce in 
ponesrečence (četrti odstavek 13. člena) in o zdravstvenih 

pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe, ki delajo na žičniških 
napravah (19. člen). 

Republiški komite za delo izda natančnejše predpise o var- 
nosti pri delu in o varnostih ukrepih za osebe, ki upravljajo, 
vzdržujejo in popravljajo ali pregledujejo žičniške naprave (5. 
in 12. člen). 

Kolikor niso v nasprotju s tem zakonom se do sprejema 
predpisov iz prejšnjih odstavkov tega člena še nadalje upo- 
rabljajo; 

- pravilnik o zdravstvenih pogojih, ki jih morajo izpolnje- 
vati osebe, ki samostojno delajo v strojnem obratu žičnic 
(Uradni list SRS. št. 38/67); 

- pravilnik o tehničnih ukrepih za žičnice (Uradni list SRS, 
št. 39/67 in 35/68); 

- pravilnik o zavarovanju nevarnih mest ob javnih osebnih 
žičnicah ter o napisih in drugih znakih, opremi in sredstvih za 
reševanje in prvo pomoč na takih žičnicah oziroma na smu- 
čarskem terenu (Uradni list SRS, št. 39/67), razen določb 10. 
do 19. člena; 

- pravilnik o strokovni usposobljenosti oseb, ki samo- 
stojno delajo v strojnem obratu žičnic (Uradni list SRS, št. 39/ 
67 in 35/68); 

- odločba o določitvi strokovne delovne organizacije, ki 
ugotavlja sposobnost žičnice za obratovanje (Uradni list SRS, 
št. 39/67). 
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VPRAŠANJA DELEGATOV 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

Nekaj vprašanj ob neizvolitvi Vojka 
Čujevića za sodnika Temeljnega 
sodišča v Kranju 

PETER BEKEŠ, delegat 
Družbenopolitičnega zbora, je 
po neizvolitvi Vojka Čujevića 
za sodnika Temeljnega sodiš- 
ča v Kranju, postavil nekaj de- 
legatskih vprašanj Andreju 
Šteru, ki je oporekal njegovi 
izvolitvi, Sodnemu svetu ter 
Komisiji za volitve, imenova- 
nja in administrativne zadeve 
Skupščine Republike Sloveni- 
je. Vojko Čujevič bi namreč 
moral delo nastopiti na spdiš- 
ču 1. 8. 1990, »zadeva Čuje- 
vič« pa je še vedno odprta. 

V zvezi z vprašanjema Petra 
Bekeša, delegata v DPZ-SDP 
z dne 27. 11. 1990: 

1. ali je Komisija kaj storila, 
da se razčisti vprašanje pri- 

mernosti kandidata Čujovića za 
opravljanje sodniške funkcije 
na Temeljnem sodišču in 

2. kdaj bo Komisija o svo- 
jem stališču obvestila zbore 
Skupščine Republike Sloveni- 
je oziroma kdaj bo predložila 
Čujovičevo kandidaturo v po- 
novno odločanje, 

daje Komisija Skupščine Re- 
publike Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne 
zadeve naslednji odgovor: 

S sprejetjem zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o rednih sodiščih (5. člen, 
Ur. I. RS, štev. 8/90) je bila pri- 
stojnost za izvedbo kandidacij- 
skega postopka, ki prične 
z razpisom prostega mesta 
sodnika rednega sodišča, pre- 
nešena na Republiški sekreta- 
riat za pravosodje in upravo. 
Le-ta pa po poteku razpisnega 
roka, potem ko dobi mnenje 
sodišča, za katerega se sodnik 
voli in neposredno višjega so- 
dišča, zadevane spise s svojim 
mnenjem o vseh prijavljenih 
kandidatih predloži Sodnemu 
svetu Republike Slovenije. 
Sodni svet določi listo kandi- 
datov in jo predloži Skupščini 
Republike Slovenije. 

Komisija Skupščine Repu- 
blike Slovenije za volitve, ime- 
novanja in administrative za- 
deve skladno s 178. členom 
poslovnika v okviru svoje pri- 
stojnosti obravnava predloge, 
ki jih dobi Skupščina Republi- 
ke Slovenije za izvolitev oziro- 
ma imenovanje funkcionarjev 
iz njene pristojnosti, s stališča, 

ali so izpolnjeni pogoji za po- 
samezno funkcijo in ali je bil 
upoštevan postopek, po kate- 
rem se pripravljajo predlogi za 
njihovo izvolitev, imenovanje 
oziroma razrešitev in daje zbo- 
rom mnenje o teh predlogih. 

Iz navedenega sledi, da Ko- 
misija Skupščine Republike 
Slovenije za volitve, imenova- 
nja in administrativne zadeve 
ni predlagatelj kandidatne liste 
za sodnike rednih sodišč, am- 
pak je predlagatelj Sodni svet 
Republike Slovenije. 

Kandidatno listo za izvolitev 
sodnikov rednih sodišč za 5. 
skupno sejo zborov Skupščine 
Republike Slovenije, dne 19. 7. 
1990, med katerimi je bil tudi 
Vojko Čujovič, kandidat za 
sodnika Temeljnega sodišča 
v Kranju je, skladno z določili 
uveljavljenega navedenega za- 
kona, predložil Sodni svet Re- 
publike Slovenije. 

Komisija Skupščine Repu- 
blike Slovenije za volitve, ime- 
novanja in administrativne za- 
deve je k tej kandidatni listi 
podala le pozitivno mnenje. 

Na 5. skupni seji zborov 
Skupščine Republike Sloveni- 
je, dne 19. 7. 1990, je.jglede na 
razpravo o Vojku Cujoviču, 
kandidatu za sodnika Temelj- 
nega sodišča v Kranju, pred- 
stavnik sveta Republike Slove- 
nije umaknil predlog za njego- 
vo izvolitev. 

Komisija je razpravljala 
o tem, da ni rešeno vprašanje 
v zvezi s kandidaturo Vojka 
Čujovića za sodnika Temeljne- 
ga sodišča v Kranju, zato je 
predsednik Komisije o tem ust- 
no obvestil predsednika Sod- 
nega sveta Republike Slove- 
nije. 

Komisija s strani Sodnega 
sveta Republike Slovenije še ni 
dobila nobenega poročila ozi- 
roma predloga v zvezi z zade- 
vo Čujovič. Komisija bo mne- 
nje o tem vprašanju posredo- 
vala zborom Skupščine Repu- 
blike Slovenije takoj, ko bo 
sprejela od Sodnega sveta Re- 
publike Slovenije ustrezen 
predlog oziroma stališče. 

Sodni svet je na svoji 8. seji 
dne 14. 12. 1990 obravnaval 
delegatsko vprašanje delegata 
Petra Bekeša v zvezi z izvolitvi- 

jo Vojka Čujovića za sodnika 
Temeljnega sodišča v Kranju 
in sprejel naslednji odgovor: 

Sodni svet je o kandidaturi 
Vojka Čujovića za sodnika Te- 
meljnega sodišča v Kranju raz- 
pravljal štirikrat. Na zasedanju 
Skupščine Republike Sloveni- 
je dne 19. 7. 1990 je poslanec 
Andrej Šter ob obravnavi pred- 
loga Sodnega sveta izrazij po- 
misleke k izvolitvi Vojka Čujo- 
vića. Prvi pomisel je zadeval 
navedbe o sodelovanju kandi- 
data z državno varnostjo. Teh 
trditev poslanec Šter v nadalje- 
vanju postopka ni dokumenti- 
ral, Vojko Čujovič pa je v izjavi 
za Sodni svet te očitke zavrnil. 
Naslednji pomislek se je nana- 
šal na trditev, da kandidat ni 
opravil pravosodnega izpita 
v celoti in da nima potrebne 
sodne prakse. Sodni svet je na 
podlagi dokumentacije Repu- 
bliškega sekretariata za pravo- 
sodje in upravo ugotovil, da je 
kandidat Čujovič v celoti opra- 
vil pravosodni izpit, prav tako 
pa tudi sodno prakso, ki se po 
zakonu zahteva za izvolitev na 
funkcijo sodnika temeljnega 
sodišča. 

Poslanec Šter je predložil 
Sodnemu svetu fotokopijo iz- 
jave priče A. Kalana, po kateri 
naj bi ga Vojko Čujovič nago- 
varjal, naj podpiše da so izjave, 
ki jih je on kot priča dal inšpek- 
torjem, neresnične. Priča je iz- 
javila, da v podpis ni privolila, 
zato naj bi mu Čujovič zagro- 
zil, da v podpis ni privolila, za- 
to naj bi mu Čujovič zagrozil 
s posledicami. Izjava je bila da- 
na 20. 3. 1987 trem delavcem 
Uprave za družbene prihodke 
v Kranju. Istega dne je A. Kalan 
izjavil, da ga je Vojko Čujovič 
nagovarjal, da napiše račun na 
ime Čujovićevih staršev, iz ka- 
terega bo razvidno, da je opra- 
vil določena dela za ustrezen 
znesek, čeprav tega dela ni ni- 
koli opravil. V izjavi so opisana 
dela, ki naj bi jih opravil obrt- 
nik Kalan. Plačani znesek za 
opravljena dela naj bi obrtnik 
Kalan Čujoviču na njegovo 
zahtevo vrnil, misleč, da ne bo 
nobenih posledic, dejansko pa 
je bil oškodovan zaradi tega 
v postopku odmere davka. 

Republiški sekretariat za 
pravosodje in upravo je zaradi 
razčiščevanja opisnih navedb 
od Uprave za notranje zadeve 
Kranj pribavil pojasnilo. Upra- 
va za notranje zadeve je sporo- 
čila, da so v zvezi z znano 
»davčno afero« podali kazen- 
sko ovadbo pristojnemu te- 
meljnemu javnemu tožilstvu, 
tudi proti Vojko Čujoviču. Na 

predlog Temeljnega javnega 
tožilstva v Kranju je Višje javno 
tožilstvo v Ljubljani določilo 
kot pristojno za postopanje 
Temeljno javno tožilstvo 
v Ljubljani, ki je sporočilo, da 
je v tem postopku Vojka Čujo- 
vića bremenila izjava zasebne- 
ga obrtnika, ki je v postopku 
odmere davka navajal, da je 
Vojku Čujoviču zamenjal kre- 
dit za gotovino in bil pri tem 
ogoljufan. Temeljno javno to- 
žilstvo v Ljubljani je sporočilo, 
da tudi po izvedenem postop- 
ku dodatnega zbiranja podat- 
kov v zvezi s prijavo ni bilo 
zadostne osnove za utemeljen 
sum, zato je na podlagi 153. 
člena zakona o kazenskem po- 
stopku izdalo sklep o zavrže- 
nju ovadbe. 

V izjavi za Sodni svet je Voj- 
ko Čujovič vse navedene očit- 
ke zanikal in povedal, da je pri- 
ča Kalan ob soočenju z njim 
izjavil, da ga ni ogoljufal in da 
glede izjave kot priča ni vedel, 
kaj podpisuje. Vojko Čujovič je 
menil, da pomenijo vsa nave- 
dena obtoževanja oseben na- 
pad nanj. 

Sodni svet nima zakonskih 
pristojnosti, da bi raziskoval 
vse navedene očitke. Sodni 
svet je na zasedanju Skupšči- 
ne Republike Slovenije dne 19. 
7. 1990 umaknil predlog za iz- 
volitev Vojka čujovića za sod- 
nika Temeljnega sodišča 
v Kranju. Pri ponovnih obrav- 
navah prijavljenih kandidatov 
na razpisano prosto mesto 
sodnika tega sodišča je Sodni 
svet upošteval, da zakon o red- 
nih sodiščih v 65. členu poleg 
drugih pogojev zahteva tudi, 
da je kandidat po svojih delov- 
nih in strokovnih kvalitetah 
primeren za opravljanje sodni- 
ške funkcije. Ta zakoniti pogoj 
Sodni svet razlaga tako, da 
mora biti kandidat tudi vreden 
zaupanja za opravljanje te 
funkcije, zlasti tudi z vidika 
okolja, v katerem bo sodno 
funkcijo opravljal. Dvom, ki je 
na podlagi vsega navedenega 
pri kandidatu Vojku Čujoviču 
prisoten, bi lahko otežkočil 
njegov položaj z vidika laične- 
ga prebivalstva na območju te- 
ga temeljnega sodišča. Zato se 
je Sodni svet v nadaljevanju 
postopka odločil predlagati 
Skupščini Republike Slovenije 
v izvolitev kandidata, ki ga 
takšne okoliščine ne bremeni- 
jo, ne da bi Sodni svet ob tem 
ostalim kandidatom in tudi 
Vojku Čujoviču odrekal stro- 
kovne in druge kvalitete ali da 
bi jih na ta način diskvalificiral. 
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O pogojih za pridobitev državljanstva 
pripadnikov drugih narodov in 
narodnosti, ki živijo v Sloveniji 

PETER BEKEŠ, delegat 
SDP v Družbenopolitičnem 
zboru je zahteval podrobnej- 
še pojasnilo o posameznih 
vprašanjih, ki zadevajo pri- 
hodnjo ureditev državljanstva 
pripadnikov drugih narodov in 
narodnosti, ki imajo stalno 
prebivališče v Sloveniji, zlasti 
o tem, ali so pogoji, ki jih je 
podsekretar Slavko DEBE- 
LAK navajal na tiskovni kon- 
ferenci, mišljeni le za bodoče 
priseljence ali tudi na pripad- 
nike narodov in narodnosti, ki 
že imajo stalno prebivališče 
v Sloveniji. 

Na navedeno vprašanje mu 
Republiški sekretariat za no- 
tranje zadeve odgovarja: 

1. Res je, da je bila dne 14. 
12. 1990 organizirana tiskovna 
konferenca, na kateri je mag. 
Slavko DEBELAK med drugim 
pojasnil, da je Republiški se- 
kretariat za notranje zadeve 
pripravil strokovne podlage za 
pripravo zakona o državljan- 
stvu in ne teze zakona kot je 
bilo zapisano v sredstvih ob- 
veščanja. V okviru te tematike 
je bilo govora tako o primerjal- 
nem kot tudi o razvojnem vidi- 
ku urejanja državljanstva, 
predstavljeni pa so bili tudi 
predlogi strokovne službe, ki 
jih vsebuje gradivo. Posebej je 
bilo poudarjeno, da naj bi bila 
po predlogu Republiškega se- 
kretariata za notranje zadeve 
pripadnikom narodov in na- 
rodnosti, ki že stalno živijo 
v Sloveniji oziroma bodo živeli 
ob uveljavitvi zakona, dana 
možnost pridobitve državljan- 
stva Republike Slovenije v bi- 
stu pod enakimi pogoji, kot jih 
določa sedaj veljavni zakon. 
Predlagal je tudi 6-mesečni 
rok, v katerem naj bi se pripad- 
niki drugih narodov in narod- 

DARJA LAVTIŽAR BEBLER, 
delegatka v Družbenopolitič- 
nem zboru je 25. 10. 1990 po- 
stavila vprašanje združljivosti 
funkcij polkovnika Milana Ak- 
sentijeviča kot aktivne voja- 
ške osebe z njegovo poslan- 
sko funkcijo, ker je stališče 
Zveznega sekretariata za 
ljudsko obrambo, da bo JLA 
spoštovala le zvezno ustavo 
ne pa tudi republiške ustave. 
Vprašanje postavlja v zvezi 
z odločitvijo Predsedstva 
SFRJ, da se vodenje in pove- 

nosti odločili za to, ali bodo 
zaprosili za pridobitev sloven- 
skega državljanstva ali ne. 

2. Pogoji, navedeni v sred- 
stvih javnega obveščanja (dol- 
žina bivanja, eksistenca, zna- 
nje jezika ipd.) naj bi veljali ie 
za tiste tujce, ki niso državljani 
SFRJ, za državljane drugih re- 
publik, ki živijo v Sloveniji pa 
samo v primeru, če se v 6-ih 
mesecih od uveljavitve zakona 
ne bi odločili za slovensko dr- 
žavljanstvo. 

3. Predlogi, ki jih vsebujejo 
strokovne podlage za zakon, 
so povsem v skladu z izjavo 
o dobrih namerah; že pred 
sprejemom te izjave je Repu- 
bliški sekretariat za notranje 
zadeve svoje videnje za rešitev 
tega vprašanja tudi v sredstvih 
javnega obveščanja tolmačil 
v smislu sprejete izjave. 

4. Očitno je, da so nekateri 
novinarji pogoje, ki so mišljeni 
za tiste tujce, katerih prošnje 
bodo obravnavane po uveljavi- 
tvi zakona, v postopku za red- 
no naturalizacijo pripisali pri- 
padnikom drugih narodov in 
narodnosti v Sloveniji, kar je 
povsem v nasprotju z izdelani- 
mi strokovnimi podlagami in 
z razlago podsekretarja mag. 
Slavka DEBELAKA. 

5. Poudarjamo, da je stro- 
kovne podlage verificirala de- 
lovna skupina, sestavljena iz 
ekspertov izven Republiškega 
sekretariata za notranje zade- 
ve. Če bo glede državljanstva 
sprejeto besedilo osnutka 
Ustave, bo državljanstvo urejal 
ustavni zakon, za katerega pa 
je potrebna dvotretinska veči- 
na. Predlagatelj ustravnega za- 
kona ni Izvršni svet, pač pa 
ustavna komisija, ki ima vse 
možnosti, da predlaga rešitve, 
ki bodo sporazumno sprejete 
v tej komisiji. 

Ijevanje s Teritorialne obram- 
be Republike Slovenije pre- 
nese na Poveljstvo 5. Voja- 
škega območja. Postavlja tudi 
vprašanje, kakšno vlogo v Te- 
ritorialni obrambi Republike 
Slovenije ima poslanec Ak- 
sentijevič na podlagi povelja 
Predsedstva SFRJ in v kakš- 
nem razmerju je v tem svojem 
položaju do organov Republi- 
ke Slovenije. 

Delegat Milan Aksijevič, pol- 
kovnik, poklicno opravlja sta- 
rešinske dolžnosti v poveljstvu 

obrambe Ljubljane, ki je po- 
veljstvo JLA in ne Teritorialne 
obrambe. Teritorialno obram- 
bo v mestu Ljubljana še vedno 
vodi mestni štab za teritorialno 
obrambo, čeprav so bile v pre- 
teklosti že oblikovane določe- 
ne rešitve, da bi za celotno me- 
sto oblikovali enotno povelj- 
stvo teritorialne obrambe, ki bi 
vodilo tudi določene sile JLA. 
Zato obstaja pravna podlaga 
tudi v zakonu o splošni ljudski 
obrambi in družbeni samozaš- 
čiti (Ur. list SRS, št. 35/82 in 
Uradni list RS, št. 9/90). Zato 
ne obstaja neposredna pove- 
zava med delom, ki ga opravlja 
polkovnik Aksentijevič ter 
mestnim in republiškim šta- 
bom za teritorialno obrambo. 
Le-ta bi se eventualno kazala 
v medsebojnem usklajevanju 
načrtov uporabe, razvoja ipd. 
oborož. sil na območju Ljub- 
ljane. Do Predsedstva Republi- 

MILAN BALAŽIC, dr. LEV 
KREFT in MIRAN POTRČ, de- 
legati Družbenopolitičnega 
zbora, so v pismu z dne 10.12. 
1990 postavili dodatna vpra- 
šanja v zvezi z osebnim pi- 
smom novinarja Borisa Ježa 
glavnemu uredniku Dnevnika. 

Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije v zvezi s tem 
ugotavlja naslednje: 

G. Stane Stanič v Večeru 
z dne 6.12.1990 ni izjavil, daje 
,videl besedilo pisma Borisa 
Ježa', kot napačno citirajo de- 
legati Miran Potrč, dr. Lev 
Kreft in Milan Balažic, temveč 
le, da je videl besedilo Borisa 
Ježa. Niti g. Stanič niti kdorkoli 

METKA MENCIN, delegatka 
v Družbenopolitičnem zboru 
je pristojne vprašala na- 
slednje: 

»Glede na to, da Zakon 
o zaposlovanju in zavarova- 
nju za primer brezposelnosti 
opredeljuje le sistem tim. 
družbenih (odslej državnih) 
štipendij in štipendij za nadar- 
jene, sprašujem Sekretariat 
za delo, kakšna bo usoda dru- 
gih dveh štipendijskih skla- 
dov, ki v tem trenutku v Slove- 
niji obstajata in dajeta tudi 
ustrezne rezultate: 

Kraigherjev sklad in Sklad 
za štipendiranje mladih de- 
lavcev Republike Slovenije. 

ke Slovenije ne obstaja nika- 
kršna povezava saj Predsed- 
stvo Republike Slovenije nima 
nikakršnih pristojnosti do vo- 
denja in poveljevanja z JLA. 
Z XCVII amandmajem k Ustavi 
Republike Slovenije ter ustav- 
nim zakonom za izvedbo 
amandmaja XCVI in XCVII 
k Ustavi Republike Slovenije 
na področju ljudske obrambe 
(Ur. list RS, št. 35/90) je bila 
Predsedstvu Republike Slove- 
nije dana le pristojnost vode- 
nja in poveljevanja Teritorialni 
obrambi Republike Slovenije 
v miru in izrednih razmerah. 

Glede vprašanja kako bi se 
delegat Milan Aksentijevič pol- 
kovnik opredeljeval kot aktiv- 
na vojaška oseba v zvezi z izvr- 
ševanjem ukazov dobljenih od 
nadrejenega poveljstva, Repu- 
bliški sekretariat za ljudsko 
obrambo ne more zavzemati 
stališč niti ocen. 

iz neformalne skupine, ki je 
v času novembrskih praznikov 
neformalno razpravljala o me- 
dijskem prispevku v predple- 
biscitnem času, ni videl .bese- 
dila pisma', ker pismo ni ob- 
stajalo. Besedila, ki ga je kot 
svoj prispevek v razpravi pri- 
pravil g. Boris Jež, ni nihče 
bral, nihče ni o njem razprav- 
ljal in nihče ga ni predvidel ali 
omenjal kot .pismo'. Vsi udele- 
ženci pogovorov so to besedi- 
lo prvič prebrali v Dnevniku. 

Izvršni svet zato ostaja pri 
mnenju, da vam je z že posla- 
nim odgovorom 6. decembra 
1990, odgovoril na ostala tri 
vprašanja, zastavljena v prvem 
pismu. 

Ali je iz obstoječega osnutka 
Zakona mogoče sklepati, da 
je obstoj teh dveh štipendij- 
skih skladov v bodoče vpra- 
šljiv?« 
Republiški sekretariat za delo 
ji je odgovoril: 

Določila o štipendiranju, ki 
jih vsebuje osnutek Zakona 
o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti ok- 
virno urejajo štipendiranje, ki 
ga je do sedaj urejal samo- 
upravni sporazum, to je tako 
imenovano štipendiranje iz 
združenih sredstev. Sklad za 
štipendiranje mladih delavev 
Republike Slovenije se je sicer 
v celoti, Kraigherjev sklad pa 

Ali je aktivna vojaška oseba lahko 
poslanec v republiški skupščini? 

Kakšna bo usoda Kraigherjevega sklada 
in Sklada za štipendiranje mladih 
delavcev? 

O Ježevem pismu urednikom oziroma 
o predlogih iz tega pisma - drugič 
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delno financiral iz sredstev 
zbranih po tem sporazumu, sta 
pa oba sklada imela svoje 
upravne organe in svoja pra- 
vila. 

Besedilo zakonskih določb 
vključuje možnosti nadaljnje- 
ga obstoja vseh oblik štipendi- 
ranja. 

Delovanje obeh skladov bo 
tudi v prihodnje odvisno od 
njunih upravnih organov. Fi- 
nanciranje oziroma sofinanci- 
ranje teh dveh skladov iz pro- 
računskih sredstev, pa bo od- 
visno od odločitev v proračun- 
ski razpravi. 

Zaradi uresničevanja preo- 
stalih dejavnosti sodimo, da 
bo večina še preostalih del 
končana v letu 1991, kar bo po 

terminskem planu pričetka 
polnjenja bazena HE Vrhovo 
oz. obratovanja tega še spre- 
jemljivo. 

Kdaj bo dokončana HE Vrhovo in 
očiščena Sava do HE Vrhovo? 

FRANC PIPAN, delegat Stran- 
ke demokratične prenove 
v Družbenopolitičnem zboru 
je na 8. seji družbenopolitič- 
nega zbora postavil nasled- 
nje vprašanje: 

Prosim gospoda ministra 
Tomšiča, da pojasni, kaj je 
z dokončanjem hidrocentrale 
Vrhovo in nadaljnjo dinamiko 
izgradnje verige savskih elek- 
trarn. V nedokončani hidro- 
centrali Vrhovo ležijo znatna 
družbena sredstva, ki pa ne 
dajo rezultatov. Prav tako me 
zanima ali lahko minister po- 
jasni, kako potekajo predvi- 
dena dela pri čiščenju Save 
do Vrhovega.« 

Na postavljeno vprašanje 
odgovarja Izvršni svet Skupš- 
čine Republike Slovenije na- 
slednje: 

Po Aneksu II k investicijske- 
mu programu je bilo predvide- 
no poizkusno obratovanje pr- 
vega agregata oktobra 1990. 

Objekt HE Vrhovo je bil ob 
vključitvi v operativni program 
in financiranje dejavnosti 
energetike za leto 1990 fizično 
izdelan 63%, finančno pa 55%. 

Po planu za leto 1990 bi pro- 
jekt potreboval 299,47 mio din, 
s čimer bi stopnja fizične goto- 
vosti povečala na 83%, fizične 
pa na 80%. Potrebnih bi bilo še 
184,24 mio din, da bi bil febru- 
arja 1991 možen poskusni po- 
gon in objekt končan v letu 
1991. 

Finančna plat gradnje ener- 
getskih objektov deli usodo 
s splošnim stanjem v gospo- 
darstvu, za katero so značilni 
plačilna nesposobnost, steča- 
ji, povsod pa manjši obseg po- 
rabe energije. Od predvidenih 
99,82 mio din posojil izvajal- 
cev, ki naj bi jih pridobil inve- 
stitor SEL oz. njegova poslov- 
na nadgradnja SOZD EGS, so 
ostali le neuspešni poskusi. 
Tranša energetskih sredstev, 
ki se zbirajo pri Republiškem 
sekretariatu za energetiko, 
znaša 199,650 mio din in bo 
realizirana v celoti, saj je bilo 
do konca novembra porablje- 
nih 87%, skoraj 13% pa angaži- 
ranih. 

Zaradi navedene problema- 
tike financiranja gradnje HE 

Vrhovo so premaknjeni roki 
dokončanja, objekt pa je tudi 
v planu za prihodnje leto pred- 
nostno obravnavan. Začetek 
poskusnega obratovanja prve- 
ga agregata bo v zadnjem če- 
trtletju 1991. 

V smeri vodnega toka od Vr- 
hovega dalje je predvidenih še 
šest hidroelektrarn, ki so uvrš- 
čene v srednjeročni plan za 
obdobje od leta 1991 do 1995 
kot dodatna ponudba plana, 
za katero niso zagotovljena 
proračunska sredstva za ener- 
getiko. Njihov začetek gradnje 
je odvisen od možnosti za za- 
piranje finančne konstrukcije 
na podlagi sovlaganj oziroma 
z domačimi in tujimi posojili. 

Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije je v oktobru 
1986. leta sprejel program 
ukrepov za sanacijo kakovosti 
reke Save ob gradnji HE na 
Savi v obdobju 1986-1990. 

Sprejeti program ukrepov je 
prvotno vključeval sanacijo 
osmih velikih industrijskih 
onesnaževalcev reke Save in 
enajstih komunalnih ČN, indu- 
strijskih šest na povodju reke 
Save nad bodočo akumulacijo 
HE Vrhovo. Pogoj za pričetek 
obratovanja HE Vrhovo je bil 
po izdelanih študijskih preso- 
jah izboljšanje kakovosti reke 
Save v II. in III. kakovostni raz- 
red v profilu HE Vrhovo. Po 
podrobnejši proučitvi strokov- 
ne problematike je bilo ugo- 
tovljeno, da je isti cilj mogoče 
doseči z zožitvijo programa na 
ključne objekte. Ta prednostni 
program, ki je bil izdelan v letu 
1989, predvideva gradnjo še- 
stih komunalnih CN in vse 
predvidene industrijske objek- 
te za prvo čiščenje. 

Do konca leta 1988 so od 
osmih v program vključenih in- 
dustrijskih objektov svoje pro- 
grame izvedli v štirih podjetjih, 
ki že obratujejo v skladu 
s predvidenimi učinki čiščenja 
odpadnih voda. 

Ugotavljamo, da se program 
ukrepov uresničuje z zamudo 
12 mesecev, predvsem iz fi- 
nančnih razlogov. 

Ali zdravstvena služba v Sloveniji pozna 
Sindrom kronične utrujenosti, bolezen 
90 let? 

MATJAŽ ŠINKOVEC, dele- 
gat v Družbenopolitičnem 
zboru, je postavil naslednje 
delegatsko vprašanje oziro- 
ma pobudo: 

Tako kot so prvi odkrili 
AIDS, bolezen 80 let, v ZDA, 
tako so tudi pri njih prvi odkrili 
bolezen 90 let - SINDROM 
KRONIČNE UTRUJENOSTI. 
Gre za bolezen, ki sicer ni 
smrtno nevarna, vendar so 
njeni zunanji znaki precej po- 
dobni simptomom AIDSA. Po 
nekaterih ocenah je v ZDA 
prizadela že okrog 5 milijonov 
ljudi. 

Zanima me ali pristojni 
zdravstveni organi in službe 
Republike Slovenije poznajo 
to bolezen ter so jo že zasledi- 
li v naši državi. 

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

Za odgovor na delegatsko 
pobudo g. M. Šinkovca, smo 
zaprosili Univerzitetni zavod 
za zdravstveno in socialno var- 
stvo, ki nam je poslal naslednji 
odgovor: 

»Sindrom kronične utruje- 
nosti (SKU), katerega definici- 
ja je bila opredeljena šele ne- 
davno, je bil dosedaj opisovan 
pod različnimi imeni. 

Zadnjih nekaj let spremlja- 
mo potek medicinskih razi- 
skav, ki jih izvajajo v medicin- 
skih centrih po svetu. 

Sindrom torej poznamo, 
prav tako nam je poznano, da 
se pri nas ljudje pritožujejo 
nad kronično utrujenostjo in, 
da so prisotni bolezenski 
simptomi in znaki, ki so značil- 
ni za SKU. Zaradi mnogih nez- 
nank je bolezen zelo težko po- 
trditi ali ovreči, kar se odraža 
tudi pri iskanju podatkov o šte- 
vilu zbolelih pri nas. 

Obenem bi radi opozorili, da 
je bil v časopisu DELO, dne 5. 
12. 1990 v rubriki »Znanost za 
razvoj«, objavljen prispevek 
strokovnjakov UKC Univerzi- 
tetne klinike za infekcijske bo- 
lezni in vročinska stanja o sin- 
dromu kronične utrujenosti, ki 
podrobno pojasnjuje bolezen 
za katero znanost še ni našla 
vzroka, vendar se je tudi pri 
nas zavedamo.« 

Kako financirati materialne stroške 
železnic in nekatere druge obveznosti? 

ANDREJ VERLIČ, delegat 
Družbenopolitičnega zbora, je 
v nadaljevanju 8. seje zbora 
dne 27. 11. 1990 postavil do- 
datni vprašanji glede Železni- 
škega gospodarstva Ljublja- 
na, in sicer: 

1. Kako misli Izvršni svet 
Skupščine Republike Sloveni- 
je reševati financiranje mate- 
rialnih stroškov do sprejetja 
zakona o obratovanju že- 
leznic? 

2. Kako in kdaj misli reševa- 
ti plačevanje obvez, ki nasta- 
jajo iz naslova vzdrževanja 
tirnih vozil s strani poslovnih 
partnerjev, ki niso v sestavi 
Železniškega gospodarstva 
Ljubljana (npr. TVT Boris Ki- 
drič in dr.), kajti sedaj nastaja- 
jo razmere, ko se vzdrževanje 
tirnih vozil in omrežja mora 
odvijati tekoče, a storitve le- 
teh se ne plačujejo? 

Na vprašanji mu Republiški 
sekretariat za promet in zveze 
odgovarja naslednje: 

AD 1. 
V proračunu Republike Slo- 

venije za leto 1991, ki je sestav- 
ljen v skladu z določili Zakona 
o financiranju javne porabe, ki 
bo predložen Skupščini Repu- 
blike Slovenije v obravnavo in 
sprejem, so v okviru postavke 
»subvencije in intervencije 
v gospodarstvu« predvidena 
tudi sredstva za pokrivanje 
stroškov železniške infrastruk- 
ture ter za subvencioniranje 
storitev posebnega javnega in- 
teresa (npr. zagotavljanje sto- 
ritev v potniškem prometu). 
Železniško gospodarstvo Ljub- 
ljana bo s temi sredstvi in 
z ustvarjenimi transportnimi 
prihodki na osnovi prostega 
oblikovanja cen železniških 
prevoznih storitev glede na trž- 
ne razmere zagotavljalo finan- 
ciranje enostavne reprodukci- 
je v letu 1991. Poleg tega bodo 
sprejete tudi rešitve za pokritje 
izgub iz let 1989 in 1990 za kar 
so tudi predvidena sredstva 
v proračunu za leto 1991. 
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Železniško gospodarstvo 
Ljubljana že od 1.1.1990 delu- 
je kot javno podjetje, zato se 
bo financiranje v letu 1991, ne 
glede na datum sprejetja Zako- 
na o slovenskih železnicah, vr- 
šilo preko instrumenta republi- 
škega proračuna oziroma Od- 
loka o začasnem financiranju 
javne porabe do sprejetja re- 
publiškega proračuna. 
AD 2. 

Zaradi nepokrite izgube iz 
leta 1989 ter izgube v tekočem 
poslovanju v letu 1990 ter ne- 
razrešenih pogojev za gospo- 
darjenje, je bilo Železniško go- 
spodarstvo Ljubljana, da bi za- 
gotovilo vsaj minimalno likvid- 
nost poslovanja, primorano 
najemati premostitvene kredi- 
te, kar stanje še poslabšuje, saj 
nastajajo dodatni stroški (180 
mio din za celo leto). 

Železniško gospodarstvo 
Ljubljana je bilo tudi primora- 
no podaljševati roke plačil ozi- 
roma odlagati poravnavo vrste 

| obveznosti. Likvidnostni polo- 
1 žaj se je zaostroval tudi z ne- 

poravnavo obveznosti uporab- 
nikov do Železniškega gospo- 
darstva Ljubljana. 

Tak položaj se je seveda 
odražal tudi na poslovanju iz- 
vajalcev investicijskih in vzdr- 
ževalnih del. Položaj se je še 
poslabšal v mesecu novembru 
saj praktično ni bilo več na raz- 
polago sredstev iz proračuna, 
ki so bila z rebalansom spreje- 
tim konec julija 1990 znižana 
z 2462 mio din na 1988,5 mio 
din. 

Železniško gospodarstvo 
Ljubljana je bilo zaradi zniža- 
nja proračunskih sredstev pri- 
morano sprejeti med drugim 

i ZBOR OBČIN 

tudi ukrepe za znižanje stro- 
škov investicijskega vzdrževa- 
nja, kar je na eni strani vplivalo 
na manjši obseg dela izvajal- 
cev, na drugi strani pa se Že- 
lezniško gospodarstvo Ljublja- 
na tudi ni moglo izogniti zniže- 
vanju hitrosti na progah in ob- 
jektih ter izločanju vagonov iz 
prometa zaradi reduciranja in- 
vesticijskega vzdrževanja. 

Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije je na svoji 40. 
seji sprejel Informacijo o reali- 
zaciji proračuna Republike 
Slovenije za leto 1990 in tudi 
ugotovitev, da ostaja nepokrita 
obveznost do Železniškega 
gospodarstva Ljubljana še 
473,5 mio din. 

S sprejetjem rešitve o zago- 
tovitvi sredstev za pokrivanje 
obveznosti republiškega pro- 
računa za leto 1990 se bo ne- 
posredno vplivalo na znižanje 
izgube in omogočilo ohranitev 
likvidnosti Železniškega go- 
spodarstva Ljubljana do konca 
leta 1990 s tem pa tudi plače- 
vanje obvez, ki nastajajo iz na- 
slova vzdrževanja tirnih vozil. 

S proračunom Republike 
Slovenije za leto 1991 naj bi 
Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije z zadolžitvijo 
Republike Slovenije v obliki 
javnega dolga odpravil tudi 
problem velikih finančnih ob- 
veznosti Železniškega gospo- 
darstva Ljubljana iz naslova 
najetih posojil. 

Dolgoročnejša razrešitev 
odnosov med Železniškim go- 
spodarstvom Ljubljana in izva- 
jalci vzdrževalnih del pa je po- 
gojena s sprejetjem ustreznih 
rešitev v okviru proračuna za 
leto 1991. 

strofalnih poplavah vključil 
v delo Republiškega štaba za 
civilno zaščito, ki je zaradi ob- 
sega ogroženosti prevzel na 
republiški ravni vse aktivnosti 
za učinkovito delovanje vseh 
dejavnikov zaščite in reševa- 
nja. Naloge v zvezi z ukrepi za 
zagotovitev osnovnih življenj- 
skih in delovnih razmer, tudi 
na najbolj prizadetih območjih 
so bile od 5/11 do 19/11-1990 
postopoma prenešene na se- 
kretariate kot nosilce rednih 
dejavnosti na svojih področjih 
(glej poročilo Koordinacijske- 
ga odbora Izvršnega sveta Re- 
publike Slovenije na zasedaju 
zborov Skupščine 20/11-1990, 
ki ga je o tej problematiki po- 
dal g. Miha Jazbinšek, sekretar 
za varstvo okolja in urejanje 
prostora). Na zasedanju zbo- 
rov Skupščine Republike Slo- 
venije 20/11-1990 je bil tudi 
predstavljen program kratko- 
ročnih ukrepov Izvršnega sve- 
ta Skupščine Republike Slove- 
nije za sanacijo posledic po- 
plav. Pristojnim republiškim 
sekretariatom je bilo ob tem 
naloženo, da pripravijo doku- 
mentacijo za dolgoročno sa- 
nacijo najpomembnejših infra- 
strukturnih objektov in sodelu- 
jejo z vsemi prizadetimi obči- 
nami pri izdelavi take doku- 
mentacije na občinski ravni. 

Na področju vodnega go- 
spodarstva so ob koordinaciji 
Republiškega sekretariata za 
varstvo okolja in urejanje pro- 
stora in Republiške vodne 
uprave takoj začele s sanacijo 
vseh prizadetih področij po 
poplavah za ta dela usposob- 
ljena vodnogospodarska po- 
djetja (NIVO Celje, Podjetje za 
urejanje hudournikov in druga 
vodnogospodarska podjetja 
v Sloveniji). Neposredno po uj- 
mi so z ogromnimi napori 
opravljali dela zlasti v zvezi 
z odstranitvijo nanosov, ki so 
ogrozili, da povzročijo nadalj- 
njo škodo na vodnogospodar- 
skih in drugih objektih in na- 
pravah, vodotoki so bili usmer- 
jeni v naravne struge. Kljub ne- 
katerim zapletom pri usklaje- 
vanju del sodimo, da so bile te 
naloge opravljene zadovoljivo 
ob sodelovanju predstavnikov 
občin in krajevnih skupnosti. 

Republiški sekretariati so 
neposredno po katastrofalnih 
poplavah takoj vzpostavili sti- 
ke s predstavniki občinskih 
upravnih organov zlasti za ure- 
janje prostora, komunalno in 
stanovanjsko gospodarstvo, 
promet in zveze, kmetijstvo in 
gozdarstvo ter preverjali njiho- 
ve potrebe po strokovni pomo- 
či. Hkrati so delavci republi- 
ških upravnih organov sodelo- 
vali v ekipah, ki so ocenjevale 
škodo in pripravljale ukrepe za 

odpravo posledic poplav. Po- 
vedati je treba, da so upravni 
organi dobivali tudi ponudbe 
nekaterih specializiranih stro- 
kovnih organizacij za strokov- 
no pomoč, vendar se je po pre- 
verjanju v prizadetih občinah 
pokazalo, da v tej fazi odprav- 
ljanja posledic angažiranje 
strokovnjakov, zlasti na po- 
dročju urbanizma, ni bilo po- 
trebno. Kaže pa, da bo v na- 
slednjih mesecih potrebna zu- 
nanja strokovna pomoč pred- 
vsem pri izdelavi prostorske 
dokumentacije, nujne za traj- 
no sanacijo posledic poplav 
v tistih prizadetih občinah, ki 
za te naloge niso kadrovsko 
oz. organizacijsko dovolj 
usposobljene. V okviru te po- 
moči bo Republiški sekretariat 
za varstvo okolja in urejanje 
prostora ob sodelovanju tudi 
drugih resorjev dajal vso po- 
trebno strokovno pomoč obči- 
nam in usmerjal izdelavo celo- 
vitega programa sanacije pro- 
stora na prizadetih območjih, 
zlasti pa v občini Mozirje. 

Pri odpravljanju posledic 
poplav na cestah sta Republi- 
ški sekretariat za promet in 
zveze in Republiška uprava za 
ceste zagotovila vso potrebno 
strokovno pomoč pri določa- 
nju tehničnih ukrepov za čim- 
prejšnjo zagotovitev prevozno- 
sti cest na poplavljenem ob- 
močju ter s svojimi predstavni- 
ki v Republiškem štabu za ci- 
vilno zaščito sodelovala pri us- 
klajevanju del za vzpostavitev 
prevoznosti cest. 

Ustanovljene so bile poseb- 
ne komisije, v katerih so sode- 
lovali tudi strokovnjaki speci- 
aliziranih znanj (geologi, ge- 
omehaniki in drugi) in kateri 
delovnje je bilo usmerjeno na 
reševanje problemov na posa- 
meznih razvrščenih cestah. 
Republiška uprava za ceste je 
nadalje nadzirala uresničeva- 
nje dogovorjenih sanacijskih 
ukrepov, predvsem na najbolj 
prizadetih smereh. Vkjučevali 
so se tudi v reševanje najbolj 
kritičnih problemov na krajev- 
nih cestah poplavljenega ob- 
močja, ki so obsegali zlasti 
premoščanje vodotokov. 

Za vsa sanacijska dela je na- 
ročena oziroma se naroča po- 
trebna tehnična dokumentaci- 
ja. Na podlagi te dokumentaci- 
je in po dokončanju potrebnih 
postopkov za začetek gradbe- 
nih del v občinah bodo ta dela 
oddana strokovno usposoblje- 
nim izvajalcem. 

Pri odpravljanju škode na te- 
lekomunikacijskih napravah je 
bila zagotovljena strokovna 
pomoč, saj so vsa dela izvajale 
ustrezno usposobljene ekipe 
PTT podjetij. Izvedeni ukrepi 
so bili zastavljeni kot dolgo- 

Je bila strokovna pomoč republiškega 
IS pri odpravljanju posledic poplav 
zadostna? 

IVAN ATELŠEK, delegat 
Zbora občin je v zvezi z zago- 
tavljanjem strokovne pomoči 
pri odpravlanju posledic kata- 
strofalnih poplav vprašal: 

»Ali je Izvršni svet Skupšči- 
ne Republike Slovenije nudil 
dovolj strokovne pomoči po- 
plavljenim področjem pri od- 
pravi posledic? Tu mislim na 
stroko, vodogradnje, ceste, 
urbanizem in torej sploh na 
področju strok, ker so nekate- 
ri absolutno zapostavljeni, ni- 
majo strokovnih ljudi za izva- 
janje teh del in bi izvajanje 
teh del lahko bilo tudi kata- 
strofalno za bodoči razvoj. To- 
rej bi zdaj morale biti odprav- 
ljene posledice tako postav- 

ljene, da bi bile tudi v bodo- 
čem razvojnem pogledu že tu- 
di dokončne. In prosim tudi za 
odgovor ali je ta pomoč do- 
voljna, predvsem pa mislim 
na tista ogrožena področja, 
kjer nimajo dovolj strokovnja- 
kov. Ne mislim na Celje, mi- 
slim pa na Mozirje in še ostala 
področja.« 

Odgovor na delegatsko vpra- 
šanje: 

Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije se je preko si- 
stema republiških upravnih or- 
ganov, pristojnih za vodno go- 
spodarstvo, promet in zveze, 
urejanje prostora, in drugih re- 
sornih organov takoj po kata- 
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ročne rešitve, razen v posa- 
meznih primerih, ko je bilo tre- 
ba uporabiti začasne rešitve 
zaradi čim hitrejše vzpostavi- 
tve telefonskega prometa, zad- 
nje velja tudi za primere, da 
objekti, v katere se vgrajuje te- 
lefonska napeljava (mostovi), 
še niso bili oziroma niso zgra- 
jeni. 

LEO FRELIH, delegat v Zbo- 
ru občin Skupščine Republike 
Slovenije, je vprašal - glede 
na kompenzacije pri odkupni 
ceni mladega pitanega gove- 
da od 15/10-1990 do 15/11- 
1990 - kako se bosta obliko- 

Za obravnavo v Izvršnem 
svetu Skupščine Republike 
Slovenije je odgovor na dele- 
gatsko vprašanje pripravil 
Republiški sekretariat za var- 
stvo okolja in urejanje prosto- 
ra, ob sodelovanju Republi- 
ške vodne uprave in Republi- 
škega sekretariata za promet 
in zveze. 

vali odkupna cena živine in 
maloprodajna cena mesa po 
15. novembru 1990. 

Na vprašanje Izvršni svet od- 
govarja naslednje: 

Zaradi težav pri pokrivanju 

realnih stroškov prireje mesa 
mladega pitanega goveda ter 
za pospeševanje odkupa ter 
porabe mesa v predelavi in ši- 
roki potrošnji sta Republiški 
sekretariat za tržišče in sploš- 
ne gospodarske zadeve in Re- 
publiški sekretariat za kmetij- 
stvo, gospodarstvo in prehra- 
no določiia kompenzacijo v vi- 
šini 3,00 din/kg žive teže za 
odkupljeno mlado pitano go- 
vedo iz reje v Republiki Slove- 
niji. Kompenzacija je bila uve- 
dena najprej za odkup od 15/ 
10-1990 do 15/11-1990, za kar 
so bile sklenjene med republi- 
škima sekretariatoma in kme- 
tijskimi organizacijami pogod- 
be o pravicah in obveznostih 
za pridobitev kompenzacij. Na- 
knadno so bili k pogodbam 
sklenjeni aneksi, s katerimi je 

kompenzacija podaljšana do 
10. januarja 1991. 

Od 15/10-1990 do 10/1-1991 
so prejemniki kompenzacij 
dolžni zagotoviti odkup mlade- 
ga pitanega goveda po ceni 
25,00 din/kg žive teže, klavno 
predelovalna podjetja pa so 
obvezna lastno in drobnopro- 
dajno ceno za meso, pridoblje- 
no iz odkupa, v pogodbenem 
obdobju oblikovati največ na 
osnovi 22 din/kg žive teže. 

Za obravnavo v Izvršnem 
svetu Skupščine Republike 
Slovenije je odgovor na dele- 
gatsko vprašanje pripravil 
Republiški sekretariat za tr- 
žišče in splošne gospodarske 
zadeve, v soglasju z Republi- 
škim sekretariatom za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano. 

O odkupni ceni živine in maloprodajni 
ceni mesa 

DELEGATSKE POBUDE 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

STALIŠČE 
Republiškega sekretariata za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano do pobude 
Marie Pozsonec, delegatke 
v Družbenopolitičnem zboru, v zvezi 
s kmetijskimi zemljišči 

Poslanka Maria Pozsonec je na zasedanju Družbenopolitič- 
nega zbora 5. 12. 1990 dala pobudo, da naj kmetijska zem- 
ljišča v družbeni lastnini ne bi prešla v republiški sklad kmetij- 
skih zemljišč, temvče bi morali omogočiti kmetovalcem, da 
takšna zemljišča odkupijo, s čimer bi preprečili izumiranje 
zlasti obmejnih vasi. 

Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano pripravlja najnujnejše spremembe zakona o kmetijskih 
zemljiščih. Ob tem proučuje tudi možnosti, da bi vsa kmetij- 
ska zemljišča v družbeni lastnini postala državna lastnina 
Republike Slovenije. To pa ne bi pomenilo, da ta zemljišča ne 
bi mogla biti v pravnem prometu in tudi ne pomeni, da teh 
zemljišč tudi v bodoče ne bi mogli obdelovati delavci v kmetij- 
skih podjetjih. Rešitve teh vprašanj bodo v spremembah in 
dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih ki ga bo Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije obravnaval predvidoma 
v začetku januarja 1991, Skupščina Republika Slovenije je pa 
v februarju 1991. V teh spremembah in dopolnitvah bo dan 
tudi odgovor na pobudo poslanke Marie Pozsonec. 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije na pobudo Franca Juria, 
delegata v Družbenopolitičnem zboru, 
glede bilateralnega sporazuma 
o dvojnem državljanstvu za slovenske 
in hrvaške državljane 

Franco Juri, delegat Družbenopolitičnega zbora Republike 
Slovenije je predlagal, da: 

»Republiški Izvršni Svet prouči možnosti in pripravi predlog 
bilateralnega sporazuma o dvojnem državljanstvu za sloven- 
ske in hrvaške državljane, ki za to zaprosijo. 

Sporazum med Slovenijo in Hrvšako naj bi s posebnim 
statusom opredeljeval skupne obmejne regije, kejr so lastnin- 
ski in drugi odnosi še posebej zapleteni, kot izraz dolgoletne 
(ali celo stoletne) skupne regionalne dinamike. 

Sporazum naj bi zajel tudi področje varovanja in nemote- 
nega nadaljnjega skupnega delovanja narodnih manjšin, ki 
žive na ozemljih obeh republik (npr. italijanske narodnostne 
skupnosti v Istri). S sporazumom bi uredili in precizirali tudi 
skupno ekološko, vodno, prometno in gospodarsko soodvis- 
nost v obmejnih občinah. Sporazum bi prav tako opredelil 
sedanjo medrepubliško mejo kot dokončno.« 

Na zastavljeno delegatsko pobudo dajemo naslednji odgo- 
vor, ki je medresorsko usklajen, upoštevane pa so tudi pri- 
pombe s seje odbora za državno ureditev in javno upravo 
z dne 4/12-1990. 

22 poročevalec 



»Po osamosvojitvi Republike Slovenije bo potrebno meddr- 
žavno urediti vrsto vprašanj, od potrditve sedanje federalne 
meje z Republiko Hrvatsko, kot meddržavne meje, do skleni- 
tve dogovorov, ki naj bi zagotovili nadaljnje nemoteno sodelo- 
vanje v obmejnih regijah in preprečili omejitve obstoječih 
pravic prebivalcev, tudi premoženjsko pravne narave. Izvršni 
svet Republike Slovenije navedeno potrebo upošteva, pri- 
pravlja predloge in jih bo v primernem trenutku posredovala 
hrvaški strani. 

Pri tem je potrebno izhajati iz načela, da so prebivalci 
obmejne regije v sosednji državi tujci, ki pa na osnovi meddr- 
žavne ureditve o obmejnem režimu uživajo nekatere posebne 
pravice. Torej rešitev ne more biti nekakšen generalni spora- 
zum o dvojnem državljanstvu, po katerem bi bili prebivalci 
določenega območja upravičeni do dveh državljanstev. Repu- 
blika Slovenija bo zagotovila prebivalcem Slovenije slovensko 
državljanstvo, ne bo pa si prizadevala, da bi ga pridobili 
prebivalci obmejnih predelov Hrvatske, saj je to notranja 
zadeva Republike Hrvatske. Taka rešitev je tudi v skladu 
z mednarodno prakso, po kateri države z mednarodnimi 
pogodbami želijo preprečevati dvojno državljanstvo, ne pa ga 
uvajati. 

Ureditev državljanstva je suverena pravica vsake države, 
zato ni mogoče posegati v državljanstvo druge države kot 
njeno notranjo zadevo. Republika Slovenija, kot je že nave- 
deno, lahko uredi le svoje državljanstvo za svoje prebivalce, 
pri čemer lahko v skladu z morebitnimi prihodnjimi interesi 
varstva pridobljenih pravic tolerira dvojno državljanstvo 
druge države kot njeno notranjo zadevo. Republika Slovenija, 
kot je že navedeno, lahko uredi le svoje državljanstvo za svoje 
prebivalce, pri čemer lahko v skladu z morebitnimi prihod- 
njimi interesi varstva pridobljenih pravic tolerira dvojno držav- 
ljanstvo prebivalcev mejnih regij, ne more pa ga predpisovati. 

Konkretno naj bi to pomenilo, da osebi, ki bo po tem 
zakonu pridobila državljanstvo Republike Slovenije, ni treba 
predhodno uveljavljati prenehanje prejšnjega državljanstva. 
To toleriranje dvojnega državljanstva naj bi veljalo ob upošte- 
vanju temeljnega načela efektivnosti slovenskega državljan- 
stva v času, ko državljan Republike Slovenije živi na njenem 
območju. Če bi dopustili, da bi se državljan Republike Slove- 
nije na območju Slovenije izkazoval v različnih primerih z raz- 
ličnim državljanstvom, bi to pomenilo zanikanje suverenosti 
Republike Slovenije, na pravnem področju pa bi povzročilo 
zmedo pri urejanju razmerij, vezanih na državljanstvo, in 
izigravanje predpisov, ki urejajo obveznosti državljanov Repu- 
blike Slovenije. Načelo efektivnosti državljanstva je kot 
temeljno načelo sprejeto v mednarodnem pravu in ga v med- 
sebojnih razmerjih uveljavlja večina držav.« 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravil Repu- 
bliški sekretariat za notranje zadeve. 

STALIŠČE 
Republiškega sekretariata za varstvo 
okolja in urejanje prostora do pobude 
dr. Stanka Buserja, delegata 
v Družbenopolitičnem zboru, za 
pospešitev izdelave manjkajočih študij 
za varno obratovanje HE Golica- 
Koralpe 

Delegat družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike 
Slovenije dr. Stanko Buser - Zeleni Slovenije, je na 9. seji 
zbora dne 5. 12. 1990 naslovil na Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije, Republiški sekretariat za energetiko in 
Republiški sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora 
naslednjo pobudo: 

V mesecu oktobru t. I. je firma Kellag iz Celovca poslala 
EGS Maribor dokumentacijo geotehničnega elaborata HE 
Golica-Koralpe. Neverjetno je to, da je EGS kot investitor HE 
Golica rabil več kot mesec dni, da je organiziral dne 19. in 20. 
t. I. strokovni sestanek. Na sestanku strokovnjakov so ugoto- 
vili, da v avstrijskem elaboratu manjkajo tri pomembne študije 
in predloga za postavitev seizmografov. V sporočilu EGS je 

jasno povedano, da strokovnjaki rabijo tri mesece za izdelavo 
teh študij. 

Opomniti moram vlado oz. oba imenovana sekretariata, da 
dogovorjeni politični rok o obratovanju HE Golica že teče. 
Bojim se, da ne bomo zamudili s študijami in bo elektrarna 
začela redno obratovati že prej. Ker so manjkajoče študije 
odločujoče za varno obratovanje, bi morale biti najmanj že 
v obdelavi. 

Oba omenjena organa oblasti naj ukreneta vse potrebno za 
pričetek izdelave študije. V primeru, da to ne bo opravljeno 
pravočasno, bom prisiljen predlagati ugotavljanje osebne od- 
govornosti. 

Stališče do delegatske pobude je naslednje: 
Točna je ugotovitev prof. dr. Stanka Buserja, da je firma 

KELLAG iz Celovca poslala jugoslovanski strani elaborat KW 
KORALPE - geologische und geotechnische untersuchen- 
gen« šele v oktobru leta 1990 in da je bila revizija elaborata 
opravljena 19. in 20.11.1990. To je tudi v skladu z dogovori na 
zasedanju jugoslovansko-avstrijske komisije za Dravo v Mari- 
boru od 29. do 30. oktobra 1990, kjer je bilo zagotovljeno, da 
bo jugoslovanska stran posredovala KELLAG-u naše stališče 
do 15. decembra 1990, ob tem ali je na podlagi dokumentacije 
o varnosti jezu in brežin zajeznega prostora možno dati 
soglasje. Ob tem je treba poudariti, da je jugoslovanska stran 
že na vodopravni razpravi od 1. do 3. 7. 1980 zahtevala od 
avstrijske strani, da predloži Republiškemu komiteju za var- 
stvo okolja in urejanje prostora med drugim tudi seizmotek- 
tonske osnove področja pregrade in akumulacije. Te je 
avstrijska stran predložila po nekajkratnih urgencah tudi na 
zasedanju komisije šele marca 1990. Jugoslovanska stran je 
na zasedanju komisije od 28. do 30. 5. 1990 predala avstrijski 
strani poročilo o pregledu, ki je pogojevalo dopolnitev elabo- 
rata. 

Po opravljeni reviziji in oceni je bilo ugotovljeno, da ne 
zadoščajo za celovito oceno varnosti pregrade in akumulacij- 
skega prostora z brežinami, kar je bilo tudi ugotovljeno na 
skupnem sestanku strokovnjakov obeh strani v Celovcu dne 
17. 9. 1990. Jugoslovanska stran je na izrednem zasedanju 
Stalne jugoslovanske-avstrijske komisije za Dravo v Mariboru 
od 29. do 30. oktobra 1990 zavzela stališče, po katerem šteje 
med odprta vprašanja in vztraja, da morajo biti rešena pred 
pričetkom polnjenja akumulacije tudi rešitve seizmične var- 
nosti na podlagi tektonskih osnov v zvezi z izgradnjo, obrato- 
vanjem in obstojem jezu in zajeznega prostora ter izdelavo 
ekspertiz s področja ekološko-krajinske problematike doline 
Bistrice, vključno s problematiko opredelitev odškodnin. 

Republiški sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora 
je kot udeleženec na vodopravni razpravi v zvezi s preverja- 
njem izpolnjevanja določb vodopravne odločbe, ki jo je izdalo 
Zvezno ministerstvo za kmetijstvo in gozdarstvo Republike 
Avstrije, je ugotovil, da niso izpolnjeni vsi pogoji iz vodoprav- 
nega dovoljenja in niso bili izvedeni vsi dogovorjeni ukrepi 
glede varovanja interesov na naši strani. Zlasti velja ta ugoto- 
vitev glede izdelave ustreznih geotektonskih osnov kot pod- 
lage za oceno varnosti pregrade in brežin zajemnega pro- 
stora. 

Problematika HE Golica-Koralpe je bila tudi predmet razgo- 
vorov delegacije Izvršnega sveta Skupščine Republike Slove- 
nije in Deželnega sveta avstrijske Zvezne dežele Koroške dne 
9. novembra 1990. Na teh razgovorih je bil sprejet dogovor, da 
do konca februarja 1991 morajo biti končani vsi pogovori 
okoli varnosti objektov in višine odškodnine ter sprejeta odlo- 
čitev o pričetku polnjenja akumulacije. Koroška stran se je 
zavzela, da ne bo do takrat niti poskusno pričela s polnjenjem 
akumulacijskega bazena. 

Takoj po opravljeni reviziji geotektonskega elaborata, ki jo 
je opravila 19. in 20. 11. 1990 skupina jugoslovanskih strokov- 
njakov iz treh renomiranih institucij za to področje dejavnosti, 
je Republiški sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora 
dne 15.12. 1990 poslal celoten zapisnik o reviziji elaborata, ki 
ga je predložila avstrijska elektroniška družba KELLAG iz 
Celovca v oktobru 1990 Zveznemu ministrstvu za kmetijstvo in 
gozdarstvo Republike Avstrije, predhodno pa tudi avstrijski 
elektronski družbi KELLAG iz Celovca. 

Iz zapisnika o opravljeni reviziji elaborata je jasno razvidno, 
da elaborat ne vsebuje tektonike in seizmotektonike širšega 
vplivnega ozemlja graditve HE Golica. Predloženi podatki 
o tektonski zgradbi niso zadostni in zato ni mogoče mero- 
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dajno oceniti varnosti zajeznega prostora, predvsem zaradi 
možnih plazov oz. nenadnih zdrsov in njihovega vpliva na 
gladino vodostaja ob različnih kotah zajezitve. Revizijska 
komisija je zato predlagala, Republiški sekretariat za varstvo 
okolja in urejanje prostora pa je s citiranim dopisom od 
avstrijske strani zahteval izdelavo tektonske, neotektonske in 
seizmotektonske karte širšega in ožjega področja HE po med- 
narodno veljavnih standardih. Istočasno je bila izražena tudi 
pripravljenost jugoslovanskih institucij za tvorno sodelovanje 
pri realizaciji navedenih predlogov. 

V skladu s sklepi Skupščine Repubike Slovenije ob obrav- 
navi poročila o izgradnji HE Golica, da morajo biti pred 
pričetkom polnjenja akumulacije razrešena vsa odprta vpra- 
šanja vplivov izgradnje, obratovanja in obstoja HE Golica na 
naše ozemlje. Te študije bodo služile kot strokovna podlaga 
za saniranje ekoloških problemov in za oceno vseh škod. Po 
zagotovilih izvajalcev študij in Elektrogospodarstva Slovenije 
bodo izdelane do konca letošnjega leta, razen nekaterih delov 
krajinsko-ekološke študije, ki se nanašajo na obdelavo ekosi- 
stema vodnega dela doline Bistrice (inventarizacija, valoriza- 
cija in smernice za varstvo gozdne, botanične in zoološke 
naravne dediščine), z? katere Zavod za varstvo naravne in 
kulturne dediščine Maribor ugotavlja, da je ni moogče v celoti 
izdelati prej kot v 13 mesecih. Ne glede na to bodo vseeno 
nekatere preliminarne ocene možnih vplivov HE Golica iz tega 
področja dane do konca januarja 1991. 

Iz navedenega je razvidno, da je bilo z naše strani pravo- 
časno storjeno vse, da bi avstrijska stran lahko izdelala zahte- 
vano dokumentacijo, na podlagi katere bodo naši strokov- 
njaki podali oceno glede varnosti pregrade in brežin zajez- 
nega prostora. 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije na pobudo Cirila Kolešnika, 
delegata v Družbenopolitičnem zboru, 
da se ustanovi sekretariat za šport 

Delegat v Družbenopolitičnem zboru Ciril Kolešnik je podal 
naslednjo pobudo: 

"Dajem pobudo za oblikovanje sekretariata za šport. Zato 
prosim IS RS, da vzame pobudo v obravnavo. Razlogi že 
omenjenih pri pobudi št. 2, bi rad še omenil: vse zadrege, ki 
nastajajo pri mešanju dveh zelo različnih področjih dela, ki so 
na silo združena v sekretariatu za vzgojo in izobraževanje ter 
telesno kulturo, vseh teoretičnih in praktičnih zapletov, ki 
nastajajo pri vsakdanjem delu ter praktični nezmožnosti opti- 
malno razvijati ter dinamizirati skozi državne strukture razvoj 
pomembne dejavnosti za celotno družbo « 

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

Pobudo bo Izvršni svet obravnaval pri pripravi nove organi- 
zacije republiške uprave. Pri tem bo izhajal iz resornega 
načela organiziranosti. Tako naj bi se v sklopu resornega 
organa opravljale naloge, ki sodijo v sklop upravnih funkcij. 
Posebej pa je treba pripomniti, da je število resornih upravnih 
organov odvisno predvsem od obsega upravnih nalog na 
posameznem področju glede na to, da se upravni organ 
ustanovi za opravljanje upravnih nalog na enem ali več med 
seboj povezanih področjih. Ob tem kaže opozoriti, da še ni 
zakona, ki bi definiral pristojnosti - naloge upravnih organov 
na tem področju. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravil Repu- 
bliški sekretariat za pravosodje in upravo. 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije do pobude Ivana Tomšeta, 
delegata v Družbenopolitičnem zboru, 
v zvezi z gradnjo Karavanškega 
predora 

V zvezi z delegatsko pobudo Ivana Tomšeta, ki je bila ustno 
podana na 7. seji Družbenopolitičnega zbora 25. 10. 1990, in 
v zvezi z več članki, ki so bili objavljeni v Dnevniku oziroma 
Nedeljskem dnevniku v zadnjem času, vam sporočamo 
naslednja stališča: 

1. Odgovor na članek, objavljen v Nedeljskem dnevniku 21. 
10. 1990 z naslovom Črna luknja Karavanškega predora, smo 
poslali uredništvu časopisa Dnevnik 22. 10. 1990. Objavljen je 
bil v Nedeljskem dnevniku 4. 11. 1990. 

2. Kot odgovor na pismo Republiške uprave za ceste je 
Nedeljski dnevnik 18. 11. 1990 objavil članek Resnice in laži 
o Karavanškem predoru, iz katerega je mogoče sklepati, da 
želi uredništvo nadaljevati razpravo o domnevnih nepravilno- 
stih pri oddajanju del in gradnji Karavanškega predora. 

V tem odgovoru sta sporna dva dela, in sicer: napoved 
možnosti za objavo uradnih dokumentov o »nepravilnostih« 
v prvem odstavku članka in »faksimile« nekega dokumenta 
brez označbe izvora in podpisa, v katerem naj bi bile argu- 
mentirane nepravilnosti in druge pomanjkljivosti kot tudi 
zapravljanje denarja pri oddaji del in gradnji predora. Pri tem 
pripominjamo, da uredništvo ali novinar ni pred objavo pred- 
metnih člankov opravil razgovora ali predhodnega preverja- 
nja s predstavniki Republiške uprave za ceste. 

Menimo, da se v omenjenih člankih neodgovorno zavajata 
domača in tuja javnost, kar lahko zelo škodi sodelovanju med i 
cestnim gospodarstvom Slovenije in mednarodnimi bančnimi 
in drugimi inštitucijami, pri čemer mislimo predvsem Evrop- 
sko investicijsko banko, Mednarodno banko za obnovo in 
razvoj in banke ter tuja podjetja, s katerimi potekajo prav 
v tem času intenzivni razgovori za vlaganje tujega kapitala 
v gradnjo naših infrastrukturnih objektov. " i 

3. Delegatska pobuda g. Ivana Tomšeta je bila poslana 
Republiškemu sekretariatu za promet in zveze in Republi- 
škemu sekretariatu za zakonodajo. Seveda gre v tem primeru 
za prava naslova, kjer lahko Republiška uprava za ceste 
s predložitvijo ustreznih dokumentov dodatno pojasni posa- 
mezna vprašanja o gradnji predora. 

4. O nekaterih podvprašanjih iz delegatske pobude v zvezi 
z gradnjo Karavanškega predora pa naslednje: 

- Evropska investicijska banka, ki sodeluje pri gradnji 
predora, odobrava posojila za gradnjo cestnih objektov pod 
določenimi pogoji. Predvsem je pri tem treba poudariti, da 
daje soglasje k celotnemu licitacijskemu postopku in tudi 
soglasje k izbiri izvajalca del, kot je bilo tudi ob odobritvi 
posojila za gradnjo predora Karavanke. 

- Predstavniki investitorja so v postopku oddajanja del 
v celoti upoštevali določila razpisnih pogojev, posebej 
pozorno pa so bile ovrednotene tudi vse prednosti, ki so jih 
ponudili domači izvajalci. Pri tem je bilo najpomembnejše, da 
ostane čim več deviznih sredstev doma ter da pridobi domači 
izvajalec izkušnje in pomembno referenco pri zahtevni grad- 
nji Karavanškega predora. Izkušnje in pridobljeno znanje se 
danes nadvse pozitivno kažejo pri gradnji predorov na odseku 
avtoceste Malence-Šmarje-Sap (skupne dolžine približno, 1,5 
km), ki jih samostojno gradi SCT Ljubljana. 

- Vodenje financiranja gradnje predora je nadvse zah- 
tevno. Ob koncu gradnje bo izdelana natančna analiza porabe 
sredstev, o kateri bo javnost obveščena. Že danes pa lahko 
ugotovimo, da skupni stroški gradnje predora Karavanke po 
dolžinski enoti ne bodo presegli stroškov gradnje podobnih 
predorov v evropskih Alpah. Pri financiranju gradnje predora 
Karavanke bo do dokončanja del Evropska investicijska 
banka udeležena s 50% vrednosti objekta in bo temu prime- 
ren tudi nadzor banke nad celotno porabo sredstev. Zaenkrat 
poteka financiranje v skladu s sprejetimi plani. 

- O angažiranju in izplačilih milanski firmi Delma smo 
pisali v odgovoru na članek v Nedeljskem dnevniku. Jasno je, 
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da pri tako velikem zapletenem objektu investitor potrebuje 
številne konzultante, tudi iz tujine. Firma Delma omogoča 
v okviru pogodbe za konzultantske storitve angažiranje tujih 
strokovnjakov, posameznikov in inštitucij. Pri tem je treba 
pojasniti, da posamezniki z Evropsko investicijsko banko ne 
morejo sodelovati, ker banka predpisuje spodnji limit finanč- 
nega poslovanja. Ne nazadnje je bila firma Delma vključena 
v gradnjo predora tudi zato, ker je sodelovala pri licitaciji, ker 
je njeno vključitev predlagala Evropska investicijska banka in 
ker so njeno sodelovanje predlagali tudi predstavniki zvezne 
in slovenske vlade z namenom vzpodbujanja dobrih italijan- 
sko-jugoslovanskih odnosov pri takratnih drugih finančnih 
dogovorih. 

Do sedaj je firma Delma pri gradnji predora sodelovala 
z inženirsko tehničnim svetovanjem pri nadzoru nad projekti 
in montaži elektrostrojne opreme, predvsem pri prezračeva- 
nju. Organizirala je sodelovanje številnih strokovnjakov in 
inštitucij (vključno z munchensko in torinsko univerzo) pri 
reševanju geotehničnih vprašanj in problemov v zvezi z geolo- 
gijo. 

Izdelala je terminske plane za zaporedni in vzporedni potek 
gradbenih del in za elektrostrojna inštalaterska dela. Tre- 
nutno se po pogodbi s firmo Delma opravljajo dela pri geora- 
darski kontroli betonskega plašča in zaledja predora. V pri- 
pravi je sodelovanje pri nadzoru nad računalniškimi programi 
za krmiljenje predora. Obstaja pa možnost, da kljub številnim 
opravilom dela po pogodbi s firmo Delma ne bodo v celoti 
opravljena. 

Zaradi zelo zahtevne geologije, prisotnosti metana in večjih 
količin vode ter izjemno velikih hribinskin pritiskov spada 
gradnja predora Karavanke tudi po mnenju širše evropske 
strokovne javnosti med zelo zahtevne gradnje tovrstnih objek- 
tov. Uspešna gradnja s spoštovanjem meddržavno dogovorje- 
nega gradbenega roka bo bila za izvajalce iz naše republike 
še vrsto let izjemna referenca na licitacijah za podobna dela 
v tujini. Ponovno poudarjamo, da je ne glede na vse težave 
investitorju uspelo zagotoviti pogoje, da bo predor pod Kara- 
vankami izročen prometu junija 1991. Zato zaslužijo naša 
gradbena operativa in tudi vsi tisti, ki sodelujejo pri gradnji 
tega objekta, večina njih brez večjih izkušenj pri gradnji 
predorov, vse priznanje, pa tudi podporo širše slovenske 
javnosti. Ta uspeh bi nam moral biti v ponos, ne pa predmet 
tendencioznih podtikanj in zavajanja javnosti. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slo- 
venije je stališče do delegatske pobude pripravil Republiški 
sekretariat za finance. 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije do pobude Marjana 
Podobnika, delegata Slovenske kmečke 
zveze v Družbenopolitičnem zboru, da 
se pospeši postopek za polno 
priznanje Teološke fakultete kot 
enakovredne univerzitetne institucije. 

V zvezi s pobudo poslanskega kluba Slovenske kmečke 
zveze, da se pospeši postopek za polno priznanje Teološke 
fakultete kot enakovredne univerzitetne institucije z vsemi 
pravicami, kar naj bi omogočalo njen uspešen razvoj in bilo 

i istočasno pomembno tudi z nacionalnega vidika, Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije sporoča, da se Republiški 
sekretariat za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo 
intenzivno dogovarja z Teološko fakulteto v Ljubljani o nje- 
nem statusu in celovitem vklapljanju v sistem visokošolskega 
študija, Teološka fakulteta pa se s pristojnimi univerzitetnimi 
organi tudi že dogovarja o njenem univerzitetnem članstvu. 
Izvršni svet je tudi že določil besedilo predloga za izdajo 
zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
z osnutkom zakona, ki ureja med drugim tudi vključevanje 
privatnih in drugih zavodov - kamor sodi tudi Teološka 
fakulteta - v sistem javne službe na področju vzgoje in 
izobraževanja. 

Delegatska pobuda poslanskega kluba Slovenske kmečke 
zveze se torej že uresničuje. 

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

ODGOVOR 
Republiškega sekretariata za družbeno 
planiranja in Republiškega sekretariata 
za varstvo okolja in urejanje prostora na 
pobudo Ignaca Polajnarja, delegata 
v Družbenopolitičnem zboru, se 
z zakonom razveljavijo vsi dolgoročni 
in srednjeročni plani Republike 
Slovenije, posebnih družbenopolitičnih 
skupnosti in občin. Obenem naj se 
razveljavijo tudi vsi prostorski plani. 

Poslanec Ignac Polajnar je za klub poslancev Slovenskih 
krščanskih demokratov posredoval pobudo, da se z zakonom 
razveljavijo vsi dolgoročni in srednjeročni plani Republike 
Slovenije, posebnih družbenopolitičnih skupnosti in občin. 
Obenem je predlagal, da se razveljavijo vsi prostorski plani. 

Pobude kluba poslancev SKD, da se razveljavijo z zakonom 
vsi dolgoročni in srednjeročni družbeni plani Republike Slo- 
venije, posebnih DPS in občin Republiški sekretariat za druž- 
beno planiranje in Republiški sekretariat za varstvo okolja in 
urejanje prostora ne moreta sprejeti kljub temu, da se stri- 
njata z nekaterimi ugotovitvami iz obrazložitve pobude strinja. 

Res je v dolgoročnih planih zapisano veliko želja, ki ne 
bodo uresničene zaradi spremenjenih pogojev gospodarje- 
nja. Prav tako se je spremenil način financiranja že v letu 
1990, še bolj pa se bo v letu 1991. Kljub temu pa zaenkrat 
osnovne usmeritve iz dolgoročnega plana držijo, razen tistih, 
ki jih je Skupščina Republike Slovenije s svojimi sklepi 
(Nuklearna elektrarna Krško, melioracije) spremenila. 

Dolgoročni plani občin v začetku leta res še niso bili uskla- 
jeni, vendar je vedno več občin, ki so svoje prostorske sesta- 
vine svojih dolgoročnih planov uskladile z dolgoročnimi plani 
Republiške Slovenije. Mesto Ljubljana je res poseben pro- 
blem, ki ga je obravnavala tudi Medresorska komisija za 
ugotavljanje usklajenosti planskih aktov občin s planskimi 
akti Republike Slovenije. Zavod za prostorsko in uranistično 
načrtovanje mesta Ljubljane je ob tem navedel, da bo gradivo 
dostavljeno Medresorski komisiji v prvi polovici marca leta 
1991. Medresorska komisija je pozvala mestna sekretariata za 
družbeno planiranje ter za urejanje prostora in varstvo okolja, 
naj pospešita izdelavo usklajenega dolgoročnega plana, kajti 
zaenkrat so vsi sprejeti prostorski izvedbeni akti v Ljubljani 
brez pravne osnove. 

Neučinkovitost dosedanjega sistema družbenega planira- 
nja se še posebej očitno kaže v kriznem stanju na področju 
urejanja prostora. Vendar pa bo cvelovita sistemska preuredi- 
tev planiranja in urejanja prostora, ki bo izražena v novih 
predpisih, morala izhajati zlasti iz nove ustave Republike 
Slovenije. Zato Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije še 
ni mogel predložiti Skupščini Republike Slovenije v obrav- 
navo nove zakone o razvojnem planiranju in o urejanju pro- 
stora. Na podlagi že oblikovanih izhodišč pa lahko napovemo, 
da bodo v novem sistemu urejanja prostora ob doslednejšem 
upoštevanju zahtev varovanja okolja in dobrin splošnega 
pomena opredeljeni mehanizmi določanja pogojev, možnosti 
in prioritet, pod katerimi se razvoj v prostoru lahko odvija. To 
bo doseženo zlasti z uveljavitvijo prostorskih planov kot 
usmeritvenih aktov, ki-bodo nadomestili sedanje prostorske 
sestavine planov. S prostorskimi plani na ravni republike, 
regij in občin bodo določene obveznosti, ki jih prevzame in 
uresničuje država oziroma javna sfera. Sistem izvedbenih 
aktov pa naj bi ob upoštevanju načela pravne varnosti lastni- 
kov nepremičnin, zlasti zemljišč, omogočil določanje obvez- 
nosti posameznikov ob izvajanju njihovih projektov. 

poročevalec 25 



V delegatski pobudi predlagana razveljavitev vseh planskih 
aktov v Republiki Sloveniji bi zlasti na področju urejanja 
prostora za daljše obdobje do stvarne uveljavitve novih pred- 
pisov povzročila nedopustno pravno praznino. Namesto tega 
je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije pripravil pred- 
log za izdajo zakona, ki naj bi ga Skupščina Republike Slove- 
nije obravnavala in sprejemala po hitrem postopku, z njim pa 
naj bi bilo urejeno uresničevanje sistema planiranja prostora 
v prehodnem obdobju do sprejema novih predpisov na teh 
področjih, Z zakonom bi ustavili pripravo in sprejem družbe- 
nih planov za obdobje 1991-1995, zakonite podlage za ureja- 
nje prostora v prehodnem obdobju pa bi zagotovili s podaljša- 
njem veljavnosti prostorskih sestavin sedanjih družbenih pla- 
nov, ki so bili sprejeti za obdobje 1986-1990. Omogočene naj 
bi bile tudi spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin 
planov ter na ta način v največji možni meri odpravljene 
njihove pomanjkljivosti, na katere opozarja delegatska po- 
buda. 

Navedeno pojasnilo se nanaša tudi na opozorilo o nesmotr- 
nem poseganju na kmetijska zemljišča in o neprimerni zakon- 
ski ureditvi oddajanja družbenega zemljišča za gradnjo. 
S prostorskimi sestavinami planov občin se namreč določajo 
območja za kompleksno graditev. Ta planska odločitev je 
podlaga, da občina lahko pridobiva zemljišča v družbeno 
lastnino in jih oddaja v uporabo za graditev. Ključno vlogo 
v navedenem postopku imajo torej plani občin, njihova vloga 
in vsebina pa bo z napovedano preureditvijo sistema planira- 
nja bistveno spremenjena. 

Ugotavljamo tudi, da ni potrebno z začasnim zakonom 
urediti podaljšanja veljavnosti sedanjih prostorskih izvedbe- 
nih aktov, njihovo spreminjanje in dopolnjevanje ter spreje- 
manje novih. Do sprejema novih predpisov o urejanju pro- 
stora je to namreč v celoti omogočeno z veljavnim zakonom 
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor. 

Z30R OBČIN 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije do pobude skupine delegatov 
Zbora občin in Zbora združenega dela, 
glede odložitve vračila kratkoročnih 
kreditov 

Delegati zbora združenega dela Skupščine Republike Slove- 
nije ter delegat Franc Grašič, Franc Boštjančič in Anton 
Slapernik zbora občin Skupščine Republike Slovenije Franc 
Kovač so dali pobudo o odložitvi vračila kratkoročnih posojil, 
ki so jih podjetja iz Republike Slovenije prejela za ublažitev 
težav, nastalih zaradi prekinitve poslovnih odnosov s podietii 
iz SR Srbije. 

Stališče Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije do 
navedene pobude je naslednje: 

Zaradi nadaljevanja gospodarske blokade podjetij iz SR 
Srbije, je Skupščina Republika Slovenije na zasedanju 8. 3. 
1990 sprejela sklep, s katerim je zadolžila Izvršni svet, da 
v okviru Koordinacijskega odbora pri Gospodarski zbornici 
Slovenije, opravi izbor podjetij, ki jim je glede na prekinitev 
gospodarskih odnosov s SR Srbijo potrebno pomagati s krat- 
koročnimi posojili iz zadržanih sredstev Sklada federacije, 
torej iz sredstev, ki jih podjetja iz Republike Slovenije niso 
vplačala skladu federacije v delu, ki pripada AP Kosovo. 

Koordinacijski odbor pri Gospodarski zbornici Slovenije je 
opravil izbor zgoraj navedenih podjetij in 6. aprila 1990 izdal 
sklepe o dodelitvi kratkoročnih posojil, s katerimi je bilo 
določeno, da se posojila dodelijo za dobo 3 mesecev, z mož- 
nostjo podaljšanja do 25.12. 1990. Podjetja so posojila iz prve 
tranše prejela v drugi polovici meseca maja 1990 v višini 133 5 
mio din. 

Zaradi slabšanja gospodarskih razmer v Republiki Sloveniji 
in ob zahtevah za razbremenitev gospodarstva, je Skupščina 
Republike Slovenije na zasedanju dne 13. 6. 1990 sprejela 
sklep, s katerim je naložila Izvršnemu svetu Republike Slove- 

nije, da v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije 
presodi upravičenost do dodelitve druge in tretje tranše poso- 
jil za premostitev posledic, nastalih zaradi prekinitve gospo- 
darskih odnosov s SR Srbijo, z vidika likvidnostne situacije 
upravičencev in posojilodajalcev. Koordinacijski odbor pri 
Gospodarski zbornici, ki je izdal sklepe o dodelitvi navedenih 
posojil, je na seji 19. 6. 1990 razpravljal o sklepu Skupščine 
Republike Slovenije in ugotovil, da je razvrstitev podjetij 
glede višine, kakor tudi dinamike koriščenja posojil v skladu 
s predpisanimi kriteriji, ki jih je sprejel za dodelitev posojil. 
Strinjal pa se je tudi, da dodelitev posojil iz druge in tretje 
tranše časovno sovpada z izredno zaostrenimi razmerami 
v slovenskem gospodarstvu, ki jih označujejo velike izgube, 
naraščajoča nelikvidnost in stečajni postopki. Republiški 
sekretariat za finance, ki deluje v Koordinacijskem odboru, se 
je glede na dane razmere in upoštevaje prizadevanja, da se 
slovensko gospodarstvo razbremeni obveznosti iz naslova 
republiških davkov in prispevkov, kot ukrep za izhod iz težkih 
gospodarskih razmer zavzel, da je enake obravnave deležna 
tudi obveznost (plačilo zadržanih sredstev do Sklada federa- 
cije) z izpolnitvijo katere so se zagotavljala sredstva za 
odpravo posledic »srbske blokade«. To je bilo po mnenju 
Republiškega sekretariata za finance potrebno tudi zato, ker 
je moralo poravnavati obveznost celotno slovensko gospo- 
darstvo, posojila za ublažitev »srbske blokade« pa je prejelo 
le manjše število podjetij. 

Da bi v gospodarstvu, ki je še poslovalo z zadostnimi likvid- 
nostmi sredstvi, omogočili normalno odvijanje gospodarske 
aktivnosti in v skladu s pristojnostjo za vpoklic sredstev iz 
katerih so bila podjetja dodeljena posojila, je Republiški 
sekretariat za finance na ponovni seji Koordinacijskega 
odbora 12. 7. 1990 predlagal da so se prvotni sprejeti sklepi 
Koordinacijskega odbora preoblikovali tako, da se je: 

- podaljšalo odplačilo kreditov dodeljenih v prvi tranši, za 
dobo treh mesecev, 

- kredite iz druge tranše dodelilo v višini 50% že odobre- 
nega zneska po prvotnem sklepu Koordinacijskega odbora: 
podjetjem, ki so sredstva prejela prvič z drugo tranšo, pa so se 
posojila dodelila v celotni višini druge tranše. 

Krediti iz tretje tranše se niso dodelili. 
Koordinacijski odbor je navedeno stališče sprejel in o tem 

obvestil upravičence. 
Glede na navedene sklepe Koordinacijskega odbora so 

podjetja v prvi polovici avgusta 1990 prejela drugo tranšo 
kratkoročnih posojil, v višini 78,0 mio dinarjev. 

Za posojila, dodeljena avgusta 1990, ki so zapadla v odpla- 
čilo konec oktobra 1990, je Koordinacijski odbor 29. 10. 1990 
sprejel sklepe o odložitvi vračila, kakor tudi za posojila, odo- 
brena v prvi tranši in določil rok vračila 25. 12. 1990. 

Iz navedenega je razvidno, da so sredstva, prejeta z dodeli- 
tvijo kratkoročnih posojil, podjetja lahko uporabljala za likvid- 
nostne namene od junija do konca decembra 1990. 

S sklepi Koordinacijskega odbora o odobritvi kratkoročnih 
posojil dne 6. aprila 1990 in s sklepi o podaljšanju vračila le- 
teh konec oktobra 1990, je bil določen odplačini rok do 25.13. 
1990. V odredbi o obračunu obveznosti za pospeševanje 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in AP Kosovo za 
obdobje od 1. januarja do 30. julija 1990 in za obdobje od 1. 
januarja do 30. septembra 1990 je bilo podjetjem, ki so vpla- 
čala sredstva za dodelitev navedenih posojil obrazloženo, da 
se tovrstna vplačana sredstva neštejejo v izpolnitev obvezno- 
sti do Sklada federacije, ker bodo vrnjena do konca leta 1990. 
Izvršni svet zato meni, da se rok vračila kratkoročnih posojil, 
določen 25. decembra 1990 ne more več spreminjati. Nave- 
deno stališče utemeljuje tudi s tem, da so se v obdobju 
koriščenja omenjenih kreditov morali pokazati pozitivni 
učinki za prizadeta podjetja in sicer kot razlika med nižjo 
(12%) obrestno mero, po kateri so bili krediti dodeljeni in 
precej višjimi obrestnimi merami bank. Hkrati pa meni, da bi 
se v nadaljevanje reševanja težav, nastalih zaradi »srbske 
blokade«, morale vključevati tudi banke, zato predlaga, da 
garancije, ki so jih posojilojemalci predložili banki za zavaro- 
vanje odplačila kredita, banka ne vnovči takoj ob zapadlosti 
kredita 25. 12. 1990. 

Pobudo o dodelitvi tovrstnih kreditov iz zadržanih sredstev 
zveznega proračuna, Izvršni svet ne more sprejeti, ker bodo 
sredstva, ki jih Republika Slovenja ne odvaja federaciji, 
v skladu s sklepom Izvršnega sveta zu dne 7. 12. 1990, porab- 
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Ijena za delno kritje primanjkljaja republiškega proračuna za 
leto 1990. 

ODGOVOR 
Republiškega sekretariata za energetiko 
na pobudo Fedje Klavore, delegata 
Zelenih v Zboru občin, za 
vzpodbudnejšo obravnavo malih 
hidroelektrarn (MHE) 

Na pobudo Fedje Klavore za bolj spodbudno obravnavo 
MHE ob odločanju na republiških natečajih za sofinanciranje 
novih MHE iz energetskih sredstev in o sofinanciranju sana- 
cijskih načrtov za sanacijo poškodovanih MHE v zadnji vodni 
ujmi odgovarjamo naslednje: 

1. S finančnim spodbujanjem izgradnje MHE je Republiški 
sekretariat za energetiko pričel z natečajem za sofinanciranje 
pridobivanja energije iz alternativnih virov, proizvodnjo ener- 
gije pri uporabnikih in v drobnem gospodarstvu ter raci- 
onalno rabo energije, ki je bil objavljen v javnih glasilih 7. 4. 
1990. Odziv je bil množičen, predvsem med graditelji MHE, saj 
je od 137 prijavljenih projektov bilo kar 92 projektov 
s področja MHE. Skupna inštalirana moč objektov je znašala 
okrog 20 MW, skupna srednja leta proizvodnja pa okrog 92 
mio kWh, skupna predračunska vrednost teh objektov pa 
okrog 300 mio din. 

Odobrena so bila sredstva za sofinanciranje 47 projektov za 
gradnjo MHE, ki so izpolnjevali vse pogoje natečaja, v skup- 
nem znesku 37.237.922,00 din, ki imajo skupno predračunsko 
vrednost 81.104.983,00 din. 

Republiški sekretariat za energetiko pripravlja nov natečaj 
za sofinanciranje proizvodnje energije iz alternativnih virov 
ter za sofinanciranje racionalne rabe energije. Predvidoma bo 
za širše področje energetskega prestrukturiranja Slovenije 
namenjeno okrog 220 mio din v letu 1991, kar je okrog 2,2 krat 
več sredstev kot jih je za enak namen bilo angažirano z ome- 

i njenim natečajem. Pogoji kreditiranja bodo za graditelje 
spodbudni. 

Kot motivacijo za izgradnjo malih hidroelektrarn je bistvena 
cena električne energije, bodisi nabavna (nadomeščanje 
odkupa iz omrežja) oz. prodajna, za prodajo v omrežje. S 1. 1. 
1991 oz. 1. 4. 1991 se bo povečala cena električne energije za 
gospodinjstva, s čimer se bo povečala motivacija proizvodnje 

t za lastne potrebe. Tudi odkupna cena za količine oddane 
,v omrežje bo ostala ugodna. 

Spodbujanje izgradnje MHE v hribovskih in odročnih 
območjih Slovenije, kjer lahko postanejo pomemben genera- 
tor razvoja teh krajev, pa bo potrebno reševati skupaj s pro- 
jekti za hitrejši razvoj demografsko ogroženih območij, upo- 
števaje kjer koli je to upravičeno tudi obrambni vidik. 

2. Lastninski odnosi v Republiki Sloveniji bodo urejeni 
z ustreznim zakonom, ki je v postopku sprejemanja v Skupš- 
čini Republike Slovenije. Skladno z usmeritvami in določili 
omenjenega zakona bodo občani in drugi investitorji, ki so 
vložili sredstva in delo v izgradnjo daljnovodov in transforma- 
torskih postaj urejali lastninske odnose z javnimi podjetji 
elektrodistribucije. Upoštevaje omenjene usmeritve in dolo- 
čila ter višino vlaganj bodo lahko investitorji uveljavljali lastni- 
štvo na daljnovodih in transformatorskih postajah ali nado- 
mestilo vloženih sredstev. 

3. Strinjamo se s stališčem, da je potrebno ob sanacijah 
posledic zadnje vodne ujme v strugah vodotokov, poiskati 
kompleksne in strokovno utemeljene rešitve, ki bi upoštevale 
usklajene interese vseh uporabnikov prostora, ne glede na 
vire sredstev s katerimi se bodo omenjene sanacije izvajale. 

Zato je republiški sekretariat za energetiko že podprl neka- 
ter občine v Republiki, ki so sistemsko pristopile k izdelavi 
strokovnih osnov, ki upoštevajo predvsem prostorski (vključe- 
vanje v okolje), energetski in ekonomski vidik, skupaj z izde- 
lavo upravno tehnične dokumentacije do vključno lokacij- 
skega dovoljenja. 

4. Program izgradnje 100 MHE za SLO je leta 1979 pod- 
prlo Predsedstvo SR Slovenije, izvajanje programa pa je prev- 
zelo Elektrogospodarstvo Slovenije. Izvajanje programa, ki je 

potekalo z velikimi težavami, delno tudi zaradi odporov v elek- 
trogospodarstvu, je prineslo tudi nekatere pozitivne rezultate. 
Tu mislimo predvsem na razvoj domače opreme tako, da 
lahko danes MHE zgradimo v celoti s slovenskim znanjem in 
opremo. Za načrtnejše in smotrnejše poseganje v prostor je 
bil izdelan projekt »kataster MHE Slovenije«, katerih izsledke 
so lahko uporabile vse slovenske občine za izdelavo kvalitet- 
nih prostorskih ureditvenih pogojev in prostorskih načrtov. 

Sprejemamo pobudo za proučitev problematike izgradnje 
elektroenergetskih objektov in v okviru teh tudi izgradnje 
MHE iz programa SLO, pri tem pa bodo zasledovali cilj, da je 
izgradnja čim bolj racionalna in tudi ekonomsko upravičena. 

5. Upoštevaje izkušnje pri izgradnji MHE, ki je potekala na 
podlagi predpisov, ki so bili sprejeti v letih 1984 do 1986, je 
potrebno pri pripravi nove sistemske zakonodaje upoštevati 
tudi probleme izgradnje MHE, ki se nanašajo na usklajeno in 
smotrno poseganje v prostor, na vodno pravico, lastninske 
odnose, racionalno gradnjo objektov in številne druge 

Ustanovljena je posebna medresorska komisija Izvršnega 
sveta za ta vprašanja, pri Republiškem sekretariatu za varstvo 
okolja in urejanje prostora. 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije do pobude Ljuba Jakla, 
delegata v Zboru občin, za zaostritev 
kazni za uporabo kurilnega olja za 
pogon osebnih avtomobilov, kamionov 
in traktorjev 

Izvšrni svet soglaša s pobudo delegata Ljuba Jaklja za 
ustrezno spremembo republiškega zakona o prekrških, ki bi 
omogočala strožje kaznovanje kršiteljev za protizakonito upo- 
rabo kurilnega olja za pogon na motorni pogon. 
Ustrezna rešitev za te kršitve bo vključena v noveli republi- 
škega zakona o prekrških, ki je že v pripravi. 

Izvršni svet meni, da način določanja denarne kazni za te 
kršitve, ki ga predlaga delegat Ljubo Jakelj, ni v skladu s seda- 
njo kaznovalnopravno zakonodajo. Določanje denarne kazni 
v pavšalnim znesku ne omogoča individualizacije kazenskih 
sankcij in ne zagotavlja pravne varnosti občanov. 

Po mnenju Izvršnega sveta bi bila ustreznejša rešitev, če bi 
s spremembami zakona o prekških omogočili predpisovanje 
višjih denarnih kazni za te prekrške, kot je splošni maksimum 
za druge vrste prekrškov. Takšna rešitev je v zakonu že 
uveljavljena za hujše kršitve predpisov o varstvu naravnih 
bogastev oz. varstva človekovega okolja (3. odstavek 25. 
člena zakona), v okviru spremmeb zakona pa se predvideva 
tudi za hujše kršitve davčnih in finančnih predpisov. Za te 
kršitve se predvideva za vse storilce tovrstnih prekrškov 
denarna kazen do 450.000 dinarjev. 

Ne glede na navedeno pa je Republiški sekretariat za tržišče 
in splošne gospodarske zadeve že pripravil predlog zakona 
o prepovedi uporabe kurilnega olja za pogon motornih vozil, 
plovil in drugih motorjev, ki za kršilce te prepovedi predpisuje 
izredno ostre denarne kazn1. Izvršni svet bo predlog zakona 
obravnaval v prvi polovici januarja .1991. leta in ga nemudoma 
predložil skupščini Republike Slovenije v sprejem. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slo- 
venije sta stališče do delegatske pobude pripravila Republi- 
ški sekretariat za pravosodje in upravo in Republiški sekre- 
tariat za tržišče in splošne gospodarske zadeve. 
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STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije do delegatske pobude dr. 
Marjana Mlakerja, delegata v Zboru 
občin, v zvezi s sprejemom zakona, ki 
bo odpravil monopol PTT podjetij na 
področju telefonije in zaščitil 
uporabnike 

V svoji pobudi delegat Marjan Mlaker ugotavlja, da so se 
zelo povečale cene za priključitev telefona na omrežje, pri- 
merja to z ZR Nemčijo in predlaga, da se to uredi z ustreznim 
zakonom. 

Cene za PTT storitve so pri nas letos sproščene, vendar se 
še enotno urejajo za celotno Jugoslavijo v skladu s sprejetimi 
skupnimi kriteriji. 

Ceno za priključitev telefona sestavljajo: priključne pristoj- 
bine, prispevek od sorazmernega deleža novega telefonskega 
priključka in dejanskih stroškov gradnje. Ker so dejanski 
stroški gradnje priključka zelo različni in večkrat tudi zelo 
veliki, saj so odvisni od oddaljenosti naročnika od centrale, 
konfiguracije terena, načina izvedbe priključka, zasedenosti 
telefonske centrale, lahko znašajo v posameznih primerih tudi 
več kot 13.000. DEM, kot v svoji pobudi ugotavlja delegat. 

Sedanje načelo cen v telefoniji, ko bodoči naročniki krijejo 
vse stroške gradnje svojega voda in še prispevajo za gradnjo 
omrežja, ni najbolj pravično, kar potrjuje tudi naslednja pri- 
merjava z glavnimi tarifnimi postavkami za telekomunikacije 
v Evropski skupnosti: 

ES Slovenija 
Mesečna telefonska 
naročnina za gospodinjstva 7,80 ECU 8,600 ECU 
Lokalni triminutni pogovor 0,11 ECU 0,025 ECU 
Medkrajevni triminutni 
pogovor do 100 km 0,82 ECU 0,128 ECU 
Priključitev telefona 117,00 ECU 357,000 ECU + 

dejanski stroški 
Cene za Slovenijo so iz cenika za 18/12-1990 in preračune po 
tečaju 1 ECU = 14 din. 

Iz tega pregleda je razvidno, da imamo »na glavo« postav- 
ljen tarifni sistem, v katerem je uporaba telefonskega omrežja 
bistveno prepoceni, priključitev na telefonsko omrežje pa 
bistveno predrago. Potrebna je sprememba tarifinega sistema 
v telefoniji in s tem tudi financiranja razvoja telekomunikacij, 
tako da bodo v ceni telefonskih pogovorov za razvoj več 
prispevali obstoječi uporabniki tega omrežja, manj pa bodoči 
naročniki. Iz teh razlogov se strinjamo s pobudo delegata, da 
se odločitev cen PTT storitev ter drugih poštnih in telekomu- 
nikacijskih zadev uredi z zakonom in da to pristojnost prene- 
semo iz zveznega na republiško raven, kjer bomo to zadevo 
lažje prilagajali našim razmeram. 

Sprejem takega zakona narekujejo osamosvajanje Slove- 
nije kot tudi deregulacija in liberalizacija, ki sta zajeli teleko- 
munikacije v zahodnih državah. Republiški sekretariat za pro- 
met in zveze je začel pripravljati tak zakon. Pripravlja se 
študija o razvojno organizacijski preobrazbi PTT Slovenije, 
proučuje se gradivo Evropske skupnosti in nekaj zakonodaje 
iz drugih držav o rejanju teh zadev. To nam bo omogočilo, da 
bomo v zakon vključili sodobne rešitve ter tudi v to dejavnost 
začeli uvajati konkurenco oziroma doslednejši nadzor in zaš- 
čito potrošnikov na področjih, ki bodo še naprej monopolno 
urejena. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu skupščine Republike Slo- 
venije je stališče do delegatske pobude pripravil Republiški 
sekretariat za promet in zveze. 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije do delegatske pobude 
Marcela Štefančiča, delegata v Zboru 
občin, v zvezi z zaščito predvojnih 
delničarjev. 

Na delegatsko pobudo Marcela Štefančiča »da povsod tam, 
kjer je situacija popolnoma razvidna iz ohranjenih dokumen- 
tov, Skupščina Republike Slovenije izglasuje zakon ali celo 
samo odlok, da podjetja, ustanove in občine pričnejo lahko 
takoj z vračanjem - reprivatizacijo - delnic, s tem da jih 
lastniki ali njihovi dediči takoj vložijo nazaj v isto podjetje in 
s tem pripomorejo, da se uveljavi delnica kot resničen vred- 
nostni papir tudi na prostem borznem trgu, če ne bi drugače 
predpisovale interne določbe posamezne delniške družbe« 
Izvršni svet odgovarja naslednje: 

Delegatska pobuda, nastala na pobudo lastnikov delnic, 
vloženih po vojni v nacionalizirana podjetja, oziroma njihovih 
dedičev za takojšnjo vrnitev delnic še pred privatizacijo podje- 
tij, sodi v sklop zahtev »prejšnjih lastnikov« premoženja, 
podržavljenega z nacionalizacijo, agrarno reformo in zaplem- 
bami. Te zahteve bodo urejene predvidoma z zakonom, ki bo 
celovito opredelil odškodovanje lastnikov po vojni podržavlje- 
nega premoženja. 

Na nekaterih področjih pa se že pripravljajo posamezni 
zakoni, ki bodo podlaga za urejanje vprašanja na teh področ- 
jih. Tak že pripravljeni osnutek zakona o privatizaciji, na 
katerega je vezana tudi reprivatizacija nacionaliziranih podje- 
tij, vsebuje nekatere rešitve za uveljavljanje odškodnine za 
prisilno podržavljena podjetja. Osnutek tega zakona že pred- 
videva podobne rešitve, kot jih predlaga pobuda. Ni pa 
mogoče upoševati pobude, da bi proces reprivatizacije pote- 
kal pred procesom privatizacije, ker še niso dorečene rešitve 
in merila za določanje odškodnine za podržavljeno premo- 
ženje. 

Za obravnavo v Izvšrnem svetu Skupščine Republike Slo- 
venije je stališče do delegatske pobude pripravil Republiški 
sekretariat za pravosodje in upravo. 
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MNENJE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije do delegatske pobude Toneta 
Kramariča, delegata v Zboru občin, 
o reorganizaciji gozdarstva 

V Sloveniji je sistem, s katerim je urejeno gospodarjenje 
z gozdovi in ga določa veljavni zakon o gozdovih, praktično 
pred popolnim zlomom. K temu so prispevale neustrezne in 
že preživete vsebine gospodarjenja z gozdovi, ki jih določa 
zakon in jih je praksa dokončno zavrgla, veliko pa k temu 
prispeva tudi neugoden gospodarski položaj, v katerem je 
lesna industrija in s tem tudi gozdarstvo. Ta dejstva ne vpli- 
vajo neugodno samo na gozdarstvo, ampak se kažejo nega- 
tivne posledice tudi že v gozdovih. Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije si zato prizadeva, da bi bile spremembe 
in dopolnitve zakona o gozdovih sprejete čim prej. Spre- 
membe bodo predvsem v spremenjenem obravnavanju last- 
nika gozda, v organiziranosti gozdarstva in v financiranju 
dejavnosti posebnega pomena v gozdovih. Spremembe 
zakona gozdovih naj bi določale tudi olastninjene družbenih 
gozdov in prehod iz sedanje oblike organiziranosti gozdar- 
stva v bodočo obliko organiziranosti. 

Vsebinske rešitve, ki naj bi jih prinesle spremembe zakona 
o gozdovih, zajemajo pobudo delegata Kramariča, naj bi za 
strokovno usmerjanje razvoja gozdov skrbela javna gozdar- 
ska služba. Na njene odločitve in delo ne bo vplivalo ustvarja- 
nje dobička. 

Javna gozdarska služba naj bi bila organizirana na republi- 
ški ravni, imela bi izpostave na gozdnogospodarskih območ- 
jih, ki naj bi še naprej ostale teritorialne enote za spremljanje 
in usmerjanje razvoja gozdov. V okviru območij naj bi bile tudi 
nižje organizacijske enote, ki bodo marsikje teritorialno sov- 
padale z občinami in bodo osnovne strokovno-koordinacijske 
osnove. Število zaposlenih na taki enoti, ki ima površino 
gozdov kot tržiška občina, po predvidevanjih ne bo večj?, kot 
ga v svoji pobudi predlaga delegat Zbora občin Tone Kra- 
marič. 

Sredstva za javno gozdarsko službo in za dejavnosti poseb- 
nega pomena v gozdovih naj bi zagotavljali lastniki gozdov in 
drugi uporabniki gozdov in njihovih koristi skozi republiški 
proračun. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije meni, 

i da z vsemi potrebami za vlaganja v gozdove ni mogoče 
obremeniti samo prodane gozdne lesne sortimente, ker bi to 

[ pomenilo ohranjanje sistema, ki se je že sedaj pokazal, da je 
1 neustrezen in nepravičen. Lastniki gozdov naj bi svoje obvez- 

nosti poravnali z davkom na posest gozda (dohodnin) in 
z davkom na promet z lesom. 

Gozdne ceste, ki jih je v Sloveniji že več kot 10.000 km, 
pomembno prispevajo k vrednosti gozdov in kakovosti življe- 
nja velikega števila kmečkih gospodinjstev. Organizirano 
vzdrževanje in tudi gradnja gozdnih cest bosta zato tudi ob 
spreminjanju organiziranosti gozdarstva in financiranja 
dejavnosti posebnega pomena v gozdovih vprašanje, ki 
zasluži vso pozornost. V Sloveniji je prevladalo enotno mne- 
nje, da je vzdrževanje gozdnih cest skupen interes, ki ga je 
treba primerno uresničevati tudi naprej. Zato naj bi se sred- 
stva zagotavljala v republiškem proračunu, koordinacijsko- 

i organizacijsko vlogo za vzdrževanje cest pa naj bi prevzela 
javna gozdarska služba. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slo- 
k venije je stališče do delegatske pobude pripravil Republiški 
■sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

STALIŠČA 1 
Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije do vprašanj Ivana Atelška, 
delegata v Zboru občin, o tem, kakšne 
posledice bo čutila Republika 
Slovenija zaradi uvedbe sodnih taks 
v Socialistični republiki Srbiji in kakšno 
škodo bo imela Slovenija na področju 
trga in financ 

1. Srbski trg je za Slovenijo drugi najpomembnejši trg med 
trgi ostalih jugoslovanskih republik. Po podatkih za leto 1990 
nabavlja slovensko gospodarstvo s srbskega trga 7,9% 
celotne vrednosti nabav v Jugoslaviji (vključno s slovenskim 
trgom). Na srbski trg odpade 9,4% celotne vrednosti prodaj 
slovenskega gospodarstva ali slaba tretjina, to je 28,8% vred- 
nosti prodaj slovenskega gospodarstva v druge republike. 

Navedeni podatki kažejo, da srbski trg za slovensko gospo- 
darstvo ni nepomemben, informacije in podatki iz različnih 
virov pa pričajo, da ga v zadnjih dveh letih, zlasti pa po I. 
srbski blokadi, slovenska podjetja postopoma zapuščajo. Ob 
tem naj zaradi omejitev, ki izhajajo iz različnih metodologij 
spremljanja regionalne strukture prodaje, le za primerjavo 
navedemo, da je v letu 1988 znašal delež srbsekga trga pri 
prodajah slovenskega gospodarstva v druge republike 36% (v 
letu 1990 28,6%). 

Konkretnih kvantifikacij izpada prodaj oz. izgube trga in 
s tem prihodka kot posledice uvedbe depozitov na slovensko 
blago, prodano v Srbijo, v tem trenutku še ni. Ocenjene pa so 
posledice uvedbe depozitov na narodnogospodarski ravni, na 
podlagi katerih je zaradi padca prodaj v Republiko Srbijo moč 
predvidevati zmanjšanje družbenega proizvoda od 1 do nekaj 
čez 3%, če teh prodaj ne bo mogoče preusmeriti na ostale 
jugoslovanske trge in v izvoz. 

2. Finančne obveznosti kot posledice uvedbe taks za ozna- 
čevanje firme, uporabo poslovnih prostorov in gradbenega 
zemljišča so za slovenska podjetja znatne. Slovenska podjetja 
imajo na širšem področju Srbije 805 poslovnih enot in 23 
temeljnih organizacij. Večina jih je za trgovino na drobno 
(306), sledijo storitve prometa (186) in trgovino na debelo 
(118). Po podatkih večjih podjetij o ocenah taks, ki bi jih 
morale plačati po odloku o posebnih republiških taksah in 
podatkov o že prejetih odločbah za plačilo teh taks, bi znašala 
obveznosti za slovenska podjetja skupaj približno 700 mio 
din. 

3. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je za zaščito 
slovenskih podjetij SDK v Sloveniji poslal sklep oz. navodilo, 
po katerem jo zavezuje, naj z žiro računov slovenskih podjetij 
ne izvHšuje plačil po odločbi o plačilu posebnih republiških 
taks. 

Izvršni svet bo proučil tudi druge ukrepe za zaščito premo- 
ženja slovenskih podjetij v Republiki Srbiji. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slo- 
venije je odgovor na delegatsko vprašanje pripravil Repu- 
bliški sekretariat za tržišče in splošne gospodarske zadeve. 

i 
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