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SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE RS 

SKLEPI 
Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi memoranduma o staliscih Izvršnega 
sveta Skupščine Republike Slovenija za urejanje gospodarskih odnosov 
v Jugoslaviji      

Skupščina Republike Slovenije je ob 
obravnavi memoranduma o stališčih Iz- 
vršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije za urejanje gospodarskih od- 
nosov v Jugoslaviji in uvodne besede 
predsednika Izvršnega sveta na podlagi 
4. točke ustavnega amandmaja LXXII 
k ustavi Republike Slovenije na skupni 
seji vseh zborov dne 11. januarja 1991 
sprejela naslednje 

SKLEPE 

I. 
Skupščina Republike Slovenije se je 

seznanila z Memorandumom o stališčih 
Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije za urejanje gospodarskih od- 
nosov v Jugoslaviji in ga podpira. 

\l. 
Skupščina Republike Slovenije nalaga 

Izvršnemu svetu, da za seje zborov, ki 
bodo 23. januarja 1991, pripravi oceno 
razmer po plebiscitu in predlog progra- 
ma aktivnosti za izvedbo plebiscitnih ci- 
ljev. 

III. 
Republika Slovenija v celoti prevzema 

sistem prometnih davkov, carin in carin- 
skih dajatev. 

Republika Slovenija bo za minimalno 
delovanje v zveznih upravnih organov in 
JLA vplačevala kotizacijo za natančno 
določene in ovrednotene naloge, o če- 
mer odloča Skupščina Republike Slove- 
nije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slo- 
venije naj sprejema akte in ukrepe za 
izvedbo teh odločitev ter o tem sproti 
obvešča Skupščino. 

IV. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slo- 

venije naj v skladu s tem sklepom in na 
podlagi amandmajev LXII, LXVI in LXVIII 
k ustavi Republike Slovenije: 

1. pri pripravljanju nove republiške za- 
konodaje ter s predlaganimi ukrepi teko- 
če ekonomske in razvojne politike do- 
sledno vztraja na tržno zasnovanem go- 
spodarskem sistemu in politiki socialne 
varnosti, s tem da se izdela temeljit lasten 
protiinflacijski program; 

2. pripravi predlog za razmejitev fi- 
nančnih sredstev in drugega premoženja 
ter notranjih in zunanjih dolgov v Jugo- 
slaviji, da se ugotovi in določi delež Re- 
publike Slovenije ter deleži drugih repu- 
blik; 

3. predloži zakonske predloge, s kateri- 
mi Republika Slovenija postopoma prila- 
godi: 

- sistem prometnih davkov; 

- z zvezno carinsko zakonodajo dolo- 
čene carine in carinske dajatve; 

- financiranje minimalnega delovanja 
zveznih upravnih organov in JLA po si- 
stemu vplačevanja kotizacije za natanč- 
no določene in ovrednotene naloge; 

4. z ukrepi na področju politike cen, 
davčne politike denarne in kreditne poli- 
tike ter z ukrepi na področju ekonomskih 
odnosov s tujino v največji možni meri 
zmanjša distribucijske učinke inflacijske- 
ga udara, povzročenega s protiustavnim 
in nezakonitim vdorom Republike Srbije 
v enotni monetarni sistem Jugoslavije ter 
ustrezno zaščiti prebivalstvo in gospo- 
darstvo Slovenije pred hiperinflacijo; 

5. predloži do 23. 1. 1991 zakon o Na- 
rodni banki Slovenije; 

6. pripravi ustrezne podlage za sodelo- 
vanje Republike Slovenije v aktivnostih 
v zveznih organih in drugih institucijah 
federacije, za zaščito temeljnih interesov 
Republike Slovenije; 

7. pripravi ustrezne podlage za možne 
dogovore pristojnih organov republik 
o sporazumni razdružitvi SFRJ in pripravi 
ukrepe za vključitev Republike Slovenije 
v Organizacijo združenih narodov. 

V. 
Republika Slovenija ne sprejema, ne 

bo sprejela ter ne bo spoštovala nikakrš- 
nih ukazov in obvezujočih sklepov Pred- 
sedstva SFRJ, ki so sprejeti s preglasova- 
njem in ne s konsenzom. 

SKLEPI 
vseh treh zborov Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo 
zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja z osnutkom zakona 

Zbori so sprejeli sklep, da sprejemajo 
predlog za izdajo zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja 
z osnutkom zakona. Predlog zakona naj 
pripravi Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije, ki naj prouči in upošteva stališ- 
ča in pripombe delovnih teles skupščine 
in delegatov na sejah. 

Zbor združenega dela je sprejel še 
sklepe, da naj Izvršni svet Skupščine Re- 
publike Slovenije pred obravnavo predlo- 
ga zakona pripravi izhodišča in merila za 
oblikovanje mreže šol. V obrazložitvi 
predloga zakona naj predlagatelj odgo- 
vori na vsa zastavljena vprašanja delega- 
tov v razpravi na seji Zbora združenega 
dela in razpravah delovnih teles Skupšči- 

ne k osnutku tega zakona. Ker so v zako- 
nu nekateri pojmi, kot na primer ustrezna 
oprema šole, ustrezni kadri, brezplačno 
šolstvo itd. nedorečeni, naj jih predlaga- 
telj v obrazložitvi predloga zakona pose- 
bej pojasni. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slo- 
venije naj tudi prouči možnost, da orga- 
nizacijo univerz rešuje poseben zakon 
o univerzi. Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije naj iz zakona o organiza- 
ciji in financiranju vzgoje in izobraževa- 
nja izloči vse določbe (z izjemo 24. člena) 
o visokem šolstvu s tem, da se način 
financiranja univerz začasno uredi v pre- 
hodnih in končnih določbah tega zakona 
do uveljavitve zakona o univerzi. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slo 
venije naj tudi prouči rhožnost, da nor 
mative in standarde za izvajanje vzgojno 
izobraževalnih in študijskih programo\ 
ter merila za izvajanje skupnih naloc. 
sprejme Skupščina Republike Slovenije 
in ne le njen Izvršni svet, saj bodo le-t 
bistveno vplivali na obseg nacionalnegć 
programa. 

Družbenopolitični zbor pa je spreje 
dodatni sklep, naj se iz osnutka zakoni 
o organizaciji in financiranju vzgoje ir 
izobraževanja izločijo vse določbe o viso 
kem šolstvu s tem, da se način financira 
nja univerz začasno uredi v prehodni ir 
končnih določbah tega zakona do uvelja 
vitve zakona o univerzi. 
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UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI 
Družbenopolitičnega zbora in Zbora občin Skupščine Republike Slovenije ob 
obravnavi celovite problematike gospodarstva 

Družbenopolitični zbor je sprejel na- 
slednje ugotovitve in sklepe: 

1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, 
da zahteva, da Izvršni svet Skupščine Re- 
publike Slovenije v pisni obliki predstavi 
konkreten program ukrepov sanacije go- 
spodarstva in izhoda iz gospodarske kri- 
ze ter opredeli okvirne pogoje gospodar- 
jenja za leto 1991, ni v celoti uresničena. 

2. Družbenopolitični zbor podpira 
ukrepe, ki bodo izboljšali konkurenčno 
sposobnost slovenskega gospodarstva. 
Ob tem ugotavlja, da so akcije Izvršnega 
sveta na področju razbremenitve gospo- 
darstva nezadostne. V zvezi s tem zbor 
zahteva: 

- da mora Izvršni svet izdelati program 
zmanjšanja javne porabe, pri čemer inte- 
grirana javna poraba od občine do fede- 
racije ne sme presegati 37% delež ustvar- 
jenega družbenega proizvoda (izračun 
po metodologiji Zavoda za plan); 

- takoj je potrebno predlagati zakon 
o izvoznih stimulacijah za četrto trime- 
sečje 1990 ter zagotoviti gotovinska pla- 
čila teh in vnovčenje obveznic za stimula- 
cije tretjega trimesečja 1990. Vir sredstev 
naj bodo zadržana sredstva izvirnih pri- 
hodkov federacije. Podjetjem zagotoviti 
nadomestilo neizplačanih zveznih izvoz- 
nih stimulacij iz istega vira; 

- Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije naj poišče način za odkup za- 
padlih terjatev slovenskih podjetij do 
Iraka; 

- na podlagi sprejetega zakona o in- 
tervencijah v gospodarstvu ter izdelanih 
kriterijev s strani Izvršnega sveta realizi- 
rati finančne intervencije in tako omiliti 
izredno pereč problem podkapitalizira- 
nosti, še posebej podjetij, ki imajo izvoz- 
ne in v normalnih pogojih akumulativne 
programe; 

- predlagati ustrezne ukrepe, s kateri- 
mi bo omogočeno podjetjem direktno za- 
dolževanje v tujini z garancijo poslovne 
banke ali z drugo obliko garancije. 

3. Družbenopolitični zbor prav tako 
zahteva od Izvršnega sveta skupščine 

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

Družbenopolitični zbor je sprejel še na- 
slednje dodatne sklepe: 

- Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije naj takoj izdela realno analizo 
oziroma predpostavke posledic vojne 
v Zalivu, ki očitno ne bo kratka. 

- Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije naj Skupščini Republike Slove- 
nije predloži predloge, kaj bo konkretno 
storjeno za zaščito tistih podjetij, ki bodo 
zaradi vojne v Zalivu najbolj prizadeta. 

- Izvršni svet naj zagotovi sredstva za 
izplačilo regresov in nadomestil, ki bi jih 
sicer dobilo kmetijstvo od federacije ter 
sredstva za selektivne kredite za kmetij- 
stvo. 

- Družbenopolitični zbor zadolžuje Iz- 
vršni svet Skupščine Republike Sloveni- 
je, da do 15. februarja 1991 predloži re- 
publiški proračun za leto 1991. 

Zbor občin je sprejel ugotovitve, stališ- 
ča in sklepe: 

1- Zbor ugotavlja, da je potrebno pri- 
praviti strategijo razvoja in okvirne pogo- 
je gospodarjenja v letu 1991 ne glede na 
trenutno nejasen položaj Slovenije v od- 
nosu do Jugoslavije, zato nalaga Izvršne- 
mu svetu Skupščine Republike Slovenije, 
dajo čimprej pripravi. Pri tem naj upošte- 
va naslednja izhodišča: 

- v najkrajšem času je treba sprejeti 
zakon o lastninjenju kot pogoj za pre- 
strukturiranje in učinkovitejše gospodar- 
jenje gospodarskih subjektov v Republiki 
Sloveniji. Zlasti je pomembna izvedba 
lastninjenja bank; 

- področje zunanjetrgovinskih odno- 
sov od financ do carin mora v najkrajšem 
času priti v pristojnost Republike Slove- 
nije; 

- potrebna je izrazita izvozna ekspan- 
zija slovenskega gospodarstva. Da bi za- 
gotovili stabilnost gospodarjenja in se 
zaščitili od dinarske inflacije je potrebno 
uvesti vzporedno slovensko valuto, ki naj 
bi bila vezana na neko čvrsto evropsko 
moneto; 

- izvozno gospodarstvo je treba stimu- 
lirati predvsem z realnim tečajem in 
v čimmanjši meri z dodatnimi intervenci- 
jami in stimulacijami; 

- v času stalne rasti nezaposlenosti je 
treba predvsem ohranjati stara ter prido- 
biti nova tržišča in sprejeti programe jav- 
nih del ter programe socialne varnosti za 
nezaposlene; 

- posamezne segmente gospodarstva 
kot so kmetijstvo in živilska industrija je 
treba zaščititi pred nelojalno konkurenco 
in dumpinškim uvozom, da se ne bi uniči- 
la domača proizvodnja; 

- da bi se preprečil kolaps gospodar- 
stva je nujno potrebno izboljšati likvid- 
nostno situacijo v bankah in gospodar- 
stvu ter sanirati bančni sistem republike; 

- da bi preprečili uravnilovko je po- 
trebno sprejeti v družbenih podjetjih sti- 
mulativni razpon osebnih dohodkov. 

2. Izvršni svet naj pripravi program 
zmanjšanja javne porabe od občin do 
federacije, ki naj ne presega 37% družbe- 
nega proizvoda republike. 

3. Izvršni svet naj uresniči gospodar- 
sko suverenost Republike Slovenije na 
področju monetarnega in fiskalnega si- 
stema, kot pogoj za uspešno in učinkovi- 
to gospodarjenje v republiki. 

4. Izvršni svet naj sprejme ukrepe za 
aktiviranje notranjih rezerv, predvsem 
kapitala, ki se nahaja med prebivalstvom. 

OPOMBA: Ugotovitve in sklepi Zbora 
združenega dela, sprejeti ob obravnavi 
te problematike, so bili objavljeni v Poro- 
čevalcu št. 1, 7. januarja 1991 

SKLEP  ~ 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi predloga 
odloka o programu statističnih raziskovanj, pomembnih za republike za leto 1991 

Zbor je sprejel enak sklep kot Zbor občin in Zbor združenega dela, ki je objavljen v Poročevalcu št. 1, 7. januarja 1991. 
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SKUPŠČINA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Skupščina Republike Slovenije je na sejah Družbeno- 
političnega zbora, Zbora občin in Zbora združenega dela 
dne 24. 1. 1991 na predlog Komisije za ustavna vpraša- 
nja določila osnutek ustavnih amandmajev XCIX in 
C k ustavi Republike Slovenije. Ob tem so zbori sprejeli 
naslednji 

SKLEP 

1. Osnutek ustavnih amandmajev XCIX in C k ustavi 
Republike Slovenije se daje v javno razpravo. 

Javna razprava o osnutku ustavnih amandmajev traja 
15 dni, to je do 8. februarja 1991. 

2. Udeleženci v javni razpravi posredujejo svoje pri- 
pombe in predloge k osnutku ustavnih amandmajev 
Komisiji Skupščine Republike Slovenije za ustavna vpra- 
šanja. 

3. Komisija za ustavna vprašanja po končani javni 
razpravi predloži zborom Skupščine Republike Slovenije 
besedilo predloga ustavnih amandmajev XCIX in 
C k ustavi Republike Slovenije. 

OSNUTEK USTAVNIH AMANDMAJEV K USTAVI REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ta ustavna amandmaja sta sestavni del ustave Repu- 
blike Slovenije in začneta veljati z njuno razglasitvijo. 

Amandma XCIX (99) 
1. Državljani Republike Slovenije neposredno in po svo- 

jih predstavnikih v Skupščini Republike Slovenije odlo- 
čajo o urejanju vseh odnosov v Republiki Sloveniji ter 
o urejanju odnosov Republike Slovenije z drugimi drža- 
vami in mednarodnimi organizacijami. 

Skupščina Republike Slovenije z zakoni samostojno 
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 
pravom in kot ena od pravnih naslednic SFRJ tudi v skladu 
z mednarodnimi pogodbami, ki jih je sklenila SFRJ. 

2. Razveljavijo se vse določbe ustave Republike Slove- 
nije, s katerimi je prenešeno izvrševanje suverenih pravic 
Republike Slovenije na organe SFRJ. 

3. Dokler Skupščina Republike Slovenije ne odloči dru- 
gače, ureja Republika Slovenija odnose z drugimi republi- 
kami v SFRJ in z organi SFRJ v okviru predpisov, ki se 
uporabljajo v Republiki Sloveniji v skladu z ustavnim 
amandmajem XCVI k ustavi Republike Slovenije. 

Amandma C (100) 
1. Zastava Republike Slovenije je belo-modra-rdeča. 

Razmerje med dolžino in širino zastave je ena proti dve. 
Barve zastave se vrste vodoravno od zgoraj navzdol po 
temle redu: bela, modra, rdeča. Vsaka barva zavzema po 
širini tretjino prostora zastave. 

2. S tem amandmajem se nadomesti 9. člen ustave 
Republike Slovenije. 

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

Po 4. členu zakona o plebiscitu ta odločitev 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 prev- 
zame izvrševanje suverenih pravic, ki jih je prenesla na 
organe SFRJ, ter začne pogajanje 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 bo potrebno 
čimprej sprejeti novo ustavo Republike Slovenije. Ker pa 
bo priprava predloga nove ustave na podlagi javne raz- 
prave o njenem osnutku zahtevala še določen čas, je za 

izvedbo na plebiscitu sprejete odločitve potrebno spreme- 
niti obstoječo ustavo tako, da bo ustvarjena ustavna pod- 
laga za postopen prevzem izvrševanja suverenih pravic, ki 
jih je Republika Slovenija prenesla na organe SFRJ. V tem 
smislu so na podlagi predloga Izvršnega sveta Skupščine 
Republike Slovenije za začetek postopka za spremembo 
ustave Republike Slovenije, ki so ga zbori Skupščine 
Republike Slovenije sprejeli na sejah dne 23. januarja 
1991, zasnovane rešitve v osnutku ustavnega amandmaja 
XCIX (99). 

Družbenopolitični zbor Skupščine Republike Slovenije 
je na seji dne 26. decembra 1990 sprejel predlog za zače- 
tek postopka za spremembo 9. člena ustave Republike 
Slovenije, ki določa zastavo Republike Slovenije. Ta pre- 
log sta sprejela tudi Zbor združenega dela na seji dne 27. 
decembra 1990 in Zbor občin na seji dne 23. januarja 1991. 
Na tej podlagi je določen osnutek ustavnega amandmaja 
C (100), s katerim je kot zastava Republike Slovenije dolo- 
čena zgodovinska slovenska trobojnica brez zvezde. 

4 poročevah 



OCENA RAZMER PO PLEBISCITU IN PROGRAM AKTIVNOSTI 

ZA IZVEDBO PLEBISCITNIH NALOG 

Delegati Skupščine Republike Slovenije so na 
skupni seji vseh zborov 23. januarja 1991 obravna- 
vali Oceno razmer po plebiscitu in program aktiv- 
nosti za izvedbo plebiscitnih nalog. Gradivo je 
skupščini, na osnovi sklepov sprejetih na skupni 
seji vseh zborov 11.1.1991, predložil Izvršni svet. 

I 
OCENA RAZMER 

Slovenski plebiscit je sovpadel z drugim krogom volitev 
v Srbiji, katerih rezultat bistveno določa poplebiscitne raz- 
mere v Jugoslaviji. Nekaj dni za tem je prišlo do vdora Srbije 
v enotni monetarni sistem Jugoslavije, ki je bistveno otežil 
pogovor o že nastalih problemih, kot tudi dogovor o prvinah 
morebitnega bodočega sožitja jugoslovanskih republik. 
Resda je proti koncu leta prišlo na seji Predsedstva do potrdi- 
tve republik kot nosilcev bilateralnih pogovorov, koncepti 
urejanja skupnih vprašanj pa so ostali močno različni. 

Utrdila se je ideja o prehodnem obdobju in o potrebi dogo- 
vora o minimalnem funkcioniranju federacije, vendar je 
zvezna vlada dejansko ponudila nadaljevanje prejšnjega 
sistema, dokler ne bi prišlo do novega dogovora. Več sej na 
zvezni ravni je bilo napovedanih kot zgodovinskih, dogovor 
pa se še naprej odmika. Ob nemoči zvezne vlade prehajajo 
posamezne zvezpe funkcije v vse večje težave oziroma 
— država razpada. Kaže, da bodo spontani dogodki prehiteli 
počasna dogovarjanja med republikami, ki niti še nimajo 
postavljenih vseh organov oblasti. Ob političnem in gospo- 
darskem razpadanju Jugoslavije pa prihaja do nevarnih zami- 
sli o urejanju medsebojnih razmerij s pomočjo sile. 

Tako stanje v Jugoslaviji seveda bistveno določa poplebis- 
citni čas Slovenije, ki je v odločilni fazi osamosvajanja. Smo 
pred pravno formalno odklopitvijo od pravnega reda Jugosla- 
vije, ki po zakoniti poti na podlagi ustavnega zakona šele 
omogoča konkretno osamosvajanje na številnih področjih. 

1. Sama plebiscitna odločitev seveda ni spremenila gospo- 
darstva, čeprav so državljani Slovenije dobili novo motivacijo 
za delo. Gospodarsko stanje, s katerim se začenja poplebis- 
citno obdobje, je skrajno neugodno. Gre za nadaljevanje 
trendov iz lanskega leta. 

Decembrski padec industrijske produkcije je daleč presegel 
vse dosedanje. Število nezaposlenih narašča, prav tako narašča število upokojencev, medtem ko število zaposlenih 
pada. Na drugi strani se je število zaposlenih v obrti šele 
začelo dvigovati. Večina podjetij v težavah še ni opravila ne 
programskega, ne lastninskega, ne kadrovskega prestrukturi- 
ranja. V posebnih težavah so veliki sistemi v metalurgiji in 
rudarstvu. Ob takem stanju v gospodarstvu se močno pove- 
čuje sociali pritisk, ki ga dolgoročno ni mogoče reševati 
z avtomatično indeksacijo, ampak s pravično socialno poli- 
tiko do vseh slojev prebivalstva. 

Dinarske in devizne hranilne vloge prebivalstva se še naprej 
zmanjšujejo, kar je glavni razlog nelikvidnosti; zmanjševanje 
dvigov vlog je predvsem posledica politične negotovosti, še 
večje zmanjševanje banke preprečujejo predvsem s količin- 
skimi omejitvami dvigov. Zaradi nelikvidnosti se je izredno 
povečalo število blokiranih žiro računov. Ker je to v mnogo 
primerih posledica neplačevanja obveznosti do dobrih podje- 
tij, je IS na predlog SDK predložil spremembe Zakona 
o finančnem poslovanju, s katerimi bi odpravil stečaje dobrih 
podjetij, in bankam predlagal takojšnjo uvedbo novih instru- 
mentov plačevanja. Iz zadržanih sredstev federacije bo takoj 
začel poravnavati zvezne devizne stimulacije, z obveznicami 
pa bo odkupil del zapadlih iraških terjatev. 

Slovensko gospodarstvo je decembra in v celem letu 1990 
ustvarilo velik zunanjetrgovinski primajkljaj (decembra je 
izvozilo za 403 milijone USD, uvozilo pa za 532 milijonov USD, 
v celem letu je izvozilo za 4118 mil. USD uvozilo pa za 4727 
mil. USD). K 

Inflacija se je v novembru in decembru umirila. Ob zadrže- 
vanju rasti plač in splošne ter skupne porabe, bi celo ob 
mnogo bolj ekspanzivni monetarni politiki ne prišlo do njene 
hitre pospešitve, saj bi bil velik del emisije porabljen za 
nadomestitev zdajšnjega neplačevanja in vsesplošne zadolže- 
nosti. Zadrževanje rasti osebnih dohodkov po slovenski zako- 
nodaji je prožnejše od zadrževanja po zvezni; takšno prožnost 
omogoča relativno uspešna dohodkovna politika preteklega 
leta. 

2. Gospodarska kriza v Sloveniji in Jugoslaviji se bo v pre- 
hodnem razdobju nadaljevala. Ravnanje tujine bo v veliki meri 
določeno z našo pripravljenostjo za mirno in sporazumno 
reševanje problemov v Jugoslaviji; takšnemu reševanju sta 
bila namenjena »Memorandum IS SR Slovenije o urejanju 
gospodarskih odnosov v Jugoslaviji« in »Odgovor na Ocene 
in stališča ZIS o razmerah v državi in o ukrepih za njihovo 
premostitev«. 

Ne glede na negotovost v prehodnem razdobju bo delova- 
nje vlade na področju gospodarstva ostalo usmerjeno 
k ciljem, ki so zapisani v »Programskih usmeritvah«; to je 
k ustvarjanju normalnega gospodarskega sistema in prilagod- 
ljivega gospodarstva. IS je osnovne usmeritve gospodarske 
politike po temeljnih področjih (fiskalna politika, politika 
dohodkov, zaščitna politika in denarna politika) predstavil 
v Poročilu Skupščini 20. 12. 1990. Gre v bistvu za neformalizi- 
ran program stabilizacije, ki ga bo IS dopolnil s programom 
uvajanja lastnega denarja in finančnega sistema. 

IS se je ob upoštevanju finančnih sredstev in mednarodnih 
reakcij odločil za postopno uvajanje slovenske valute z nje- 
nim začetnim 100% pokritjem ter s tečajnim stimulirpnjen 
izvoza, destimuliranjem uvoza in povečanjem likvidnosti 
gospodarstva. Samo tako je brez ustreznih deviznih rezerv 
mogoče zagotoviti stabilnost nove valute. Takšno uvajanje je 
tehnično pripravljeno; Zakon o Narodni banki Slovenije in 
Zakon o uvajanju vzporedne valute bosta 23. 1. 1991 poslana 
organom Skupščine Republike Slovenije. 

»Celovitih« odgovorov na vprašanja o post plebiscitnem 
delovanju Izvršnega sveta na gospodarskem področju ni 
mogoče dati. IS bo izvrševal naloge opisane v poročilu »Osa- 
mosvajanje Slovenije«, pri čemer bo vrstni red in čas spreje- 
manja posameznih ukrepov prilagajal gospodarskim in poli- 
tičnim okoliščinam. 

Po plebiscitu se je v marsičem spremenil zunanjepolitični 
status Slovenije, saj je rezultat glasovanja nedvoumno poka- 
zal politično voljo državljanov Slovenije. 

Svet je spoznal, da misli Slovenija z demokracijo in samo- 
stojnostjo resno. Prihaja do neposrednih in posrednih potrdi- 
tev slovenski izbiri, kamor štejemo tudi kreditne ponudbe za 
zagon novega razvojnega ciklusa ter vse večje razumevanje 
za postopen vstop Slovenije v evropske institucije. 

Sklep: 
Razvoj dogodkov v Jugoslaviji naknadno potrjuje, da smo 
se s plebiscitom odločili prav. Gospodarsko razpadanje 
zvezne države ob blokirani zvezni vladi nas navaja, da čim 
prej zaščitimo lastno gospodarstvo in usposobimo lasten 
gospodarski red. 

II 
PROGRAM AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO 

PLEBISCITNIH CILJEV 

1. Nova ustava Republike Slovenije 
Čimprej bo treba oblikovati in sprejeti novo ustavo Repu- 

blike Slovenije, suverene države z vsemi atributi dejanske 
oblasti na lastnem ozemlju in s polno mednarodno pravno 
subjektiviteto. Že po Deklaraciji o suverenosti države Repu- 
blike Slovenije naj bi novo ustavo sprejeli najpozneje do 2. 
julija 1991, vendar bi ta rok moral biti krajši. Sprejem nove 
ustave je potreben zaradi vzpostavitve celovite in konsi- 
stentne podlage za nov pravni sistem. 
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2. Dodatni republiški ustavni amandmaji k ustavi Republike 
Slovenije 

S temi dodatnimi amandmaji naj bi bilo predvideno: da 
državljani Republike Slovenije neposredno in po svojih pred- 
stavnikih v Skupščini Republike Slovenije odločajo o urejanju 
vseh odnosov v Republiki Sloveniji in o urejanju odnosov 
Republike Slovenije z drugimi državami in mednarodnimi 
organizacijami; da Skupščina Republike Slovenije z zakoni 
samostojno ureja vsa razmerja, ki so skupnega pomena za 
državljane Republike Slovenije, njihove organizacije in skup- 
nosti; da Republika Slovenija ureja odnose z drugimi drža- 
vami in mednarodnimi organizacijami v skladu z mednarod- 
nim javnim pravom in kot ena od pravnih naslednic SFRJ tudi 
v skladu z Mednarodnimi pogodbami, ki jih je sklenila SFRJ; 
da se razveljavijo vse določbe ustave Republike Slovenije, 
s katerimi je prenešeno izvrševanje suverenih pravic Repu- 
blike Slovenije na organe SFRJ in 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 predpisov, ki se uporabljajo 
v Republiki Sloveniji v skladu z amandmajem XCVI k ustavi 
Republike Slovenije. 
3. Najnujnejše - tekoče poslovanje federacije in način 
njegovega financiranja 

V prehodnem obdobju, do dokončnega razpleta ustavne 
krize, je treba zagotoviti najnujnejše delovanje federacije ozi- 
roma opravljanje določenih skupnih funkcij na ravni federa- 
cije in njihovo financiranje. Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije je oblikoval stališče do predlogov ZlS-a o najnujnej- 
šem delovanju federacije (priloga 1). 

4. Dogovor republik oziroma deklaracija o možnem 
bodočem sožitju v Jugoslaviji 
' Na podlagi neposrednih razgovorov predstavnikov Repu- 
blike Slovenije s predstavniki drugih republik bo treba obliko- 
vati dogovor oziroma drug ustrezen akt za uresničevanje 
aktivnosti iz prejšnje točke. 

5. Osnutek pogodbe o konfederaciji oziroma o ekonomski 
skupnosti ali drugi interesni skupnosti 

Po neposrednih razgovorih predstavnikov Republike Slove- 
nije s predstavniki drugih republik o možnem skupnem ureja- 
nju določenih zadev na ekonomskem področju je treba nada- 
ljevati z oblikovanjem osnutka pogodbe pod to točko. 
6. Oblikovanje in sprejem najnujnejše republiške sistemske 
zakonodaje 

Gre za zakone s področja ekonomskega in političnega 
sistema, ki so potrebni za normalno delovanje države oziroma 
za pospešeno gospodarsko osamosvojitev Republike Slove- 
nije, za postopno uvajanje lastne gospodarske politike na 
republiški ravni. Izvršni svet bo pripravil potrebne zakone in 
druge predpise za: 

- vzpostavitev neodvisnosti celotnega davčnega sistema, 
- vzpostavitev neodvisnega plačilnega sistema, 
- lastni bančni in denarni sistem, 
- prevzem sistema zunanjetrgovinske zaščite in deviznega 

poslovanja, 
- vzpostavitev centralne banke Slovenije in prevzem nad- 

zora nad bančnim sistemom, 
- intervencijsko ukrepanje na gospodarskopolitičnem po- 

dročju 

- privatizacijo podjetij, zavode, zadruge, javna podjetja, 
organizacijo državne uprave, državljanstvo, pravice tujcev na 
nepremičninah, pravni položaj tujcev, 
- vojaško obveznost, obrambo in zaščito, oborožene sile. 

7. Oblikovanje pogajalskih ekip iz Republike Slovenije 
V skladu z Ugotovitvami, stališči in sklepi Skupščine Repu- 

blike Slovenije o urejanju bodočih mednacionalnih odnosov 
na območju Jugoslavije bodo Predsedstvo Republike Slove- 
nije, Izvršni svet, predsednik Skupščine Republike Slovenije 
in vodje klubov delegatov v Skupščini Republike Slovenije 
usklajeno sodelovali pri nadaljnjih razgovorih v organih SFRJ 
ter z drugimi republikami. Predloge odločitev o vsebinskih 
usmeritvah in postopkih urejanja odnosov z drugimi državami 
narodov Jugoslavije sprejema Skupščina Republike Slove- 
nije. Ob parlamentarni delegaciji sodelujejo tudi ekipe stro- 
kovnjakov za posamezna področja, ki bodo sodelovale pri 
pogovorih oziroma pogajanjih predstavnikov Republike Slo- 
venije z drugimi republikami in s federacijo. 

8. Sporazum o pravnem nasledstvu Jugoslavije 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije pripravlja 

delovno gradivo za omenjeni sporazum, ki naj bi ga sklenile 
republike. Urejal naj bi vprašanje meja, vprašanje nasledstva 
glede mednarodnih pogodb, državnega premoženja, državnih 
dolgov, arhivov ter druga pomembna vprašanja, kot so prev- 
zem službe pokojnin, odškodnin za odvzeto premoženje, 
dogovor o postopkih za sprejem v mednarodne organizacije, 
državljanstvo in reševanje sporov. Vsebinske rešitve za ta 
sporazum bodo izhajale iz obeh Dunajskih konvencij 
o nasledstvu držav. Če takšen sporazum med vsemi republi- 
kami ne bo mogoč, mora biti pripravljen sporazum o ureditvi 
vprašanj nasledstva med Republiko Slovenijo na eni strani in 
Jugoslavijo na drugi strani. 

9. Začetek aktivnosti za včlanjenje Republike Slovenije 
v mednarodne organizacije 

Gre za aktivnosti, potrebne za včlanjenje Republike Slove- 
nije v OZN, OECD, Svet Evrope ter aranžmaje z Evropsko 
skupnostjo, EFTO in drugimi mednarodnimi organizacijami. 

Treba je določiti prioritete Republike Slovenije glede član- 
stva v mednarodnih organizacijah, kar bo pripravil Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije. V ta okvir sodi tudi sprejetje 
konvencij, ki jih je sprejel Svet Evrope, da bi se približali 
pravnemu sistemu razvite Evrope. 

10. Aktivnosti za vzpostavitev prostora za slovensko 
gospodarstvo v svetu 

- Zagotoviti je treba možnosti, da bodo slovenski gospo- 
darski subjekti brez posredovanja organov federacije lahko 
nastopali na mednarodnem trgu kapitala. 
- Preprečiti je treba, da bi zvezni organi onemogočali 

poslovanje poslovnih bank in Narodne banke Slovenije v tu- 
jini. 

- Zagotoviti vstop v mednarodne pogodbe in v vse eko- 
nomske aranžmaje v zunanji trgovini (nafta, zemeljski plin, 
kontingenti v Evropski skupnosti, ipd.). 

- Pripraviti vse za prehod na samostojen slovenski zuna- 
nje-trgovinski režim, sistem ekonomskih odnosov s tujino, 
prevzem kontrole meja in carinsko službo. 

Naloge morajo koordinirano izvajati poleg Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenje še Gospodarska zbornica Slo- 
venije in Narodna banka Slovenije. 
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POROČILO 
Odbora za kreditno monetarni sistem in politiko h gradivu Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije »o denarni politiki, centralni banki in tovrstnih 
elementih suverenosti Republike Slovenije« 

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

Odbor je na svoji 3. seji, ki je bila dne 18. 10. 1990 obravna- 
val predstavitev delnih rezultatov analize odnosov med 
Narodno banko Slovenije in Narodno banko Jugoslavije 
z opredelitvijo do sedaj obsotječe stopnje samostojnosti 
Narodne banke Slovenije ter predlog alternativnih možnosti 
teh odnosov s poudarkom na postopni vzpostavitvi suvereno- 
sti Republike Slovenije na kreditno monetarnem področju. 

Na podlagi junijskega sklepa Odbora za kreditno monetarni 
sistem in politiko, ki ga je v istem mesecu sprejela tudi 
Skupščina Republike Slovenije kot dodatni sklep ob obrav- 
navi zakona o NBJ in enotnem monetarnem poslovanju 
narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokra- 
jin, s katerim je Skupščina Republike Slovenije zadolžila svoj 
izvršni svet, da pripravi navedeno analizo, je analitsko razi- 
skovalni center NBS pripravil delovno gradivo k tej točki. 

V gradivu sta podrobno obdelani dve glavni varianti suvere- 
nosti Republike Slovenije na monetarnem področju: 

1.KONFEDERATIVNO UREJENA DRŽAVA 
V primeru, da se Republika Slovenija odloči za to možnost, 

potem je smiselno zahtevati in tudi pričakovati nadaljnje 
restriktivno delovanje denarne politike. Letošnje in tudi izkuš- 
nje iz preteklih let kažejo, da mora biti politika centralne 
banke znatno manj regionalno oziroma panožno usmerjena. 
Da bi bilo to mogoče, je edino možno načelo odločanja na 
denarnem in deviznem področju načelo konsenza članic 
konfederacije. 

Uveljavljanje »državne banke« Slovenije oziroma uveljavi- 
tev lastne denarne samostojnosti v kontederativno urejeni 
skupnosti z vidika stroke ni možno, ker ta v nujno enotnem 
denarnem sistemu v državi ne more dobiti drugih pooblastil, 
kot jih NBS pretežno že ima. 

Prav tako tudi razmere v materialnih bilancah (stanje 
sredstev na denarnem področju) opozarjajo na brezplod- 
nost enostranskih odločitev znotraj enotnega dinarskega in 
deviznega sistema, saj jih lahko centralna banka zlahka 
onemogoči. V deviznem poslovanju to lahko pomeni odvzem 
pooblastil bankam za poslovanje s tujino, ker je le-to v pristoj- 
nosti centralne banke (primerjava z Litvo in Estonijo), to pa 
pomeni veliko materialno škodo. 

V zvezi z dinarskim poslovanjem je pomembno, da so terja- 
tve občanov do bank (dinarsko in devizno varčevanje obča- 
nov) krite z jamstvom federacije. Vsako odvzemanje soglasja 
NBJ za delovanje bank, kadar bi te v republiki enostransko 
odstopile od pravil v enotnem denarnem sistemu, bi imelo za 
posledico likvidacijo take banke (to pa pomeni nujne težave 
za deponente in uporabnike kreditov), 

2. POLITIČNO SAMOSTOJNA DRŽAVA 
i Pri odločitvi za politično samostojnost Slovenije so možne 

naslednje ureditve denarnega sistema: 
A. Denarna unija z drugimi državami s področja sedanje 

Jugoslavije. Ta možnost pomeni približevanje konceptu kon- 
federacije. 

B. Denarna unija s sosednjimi državami, ki niso del seda- 
nje Jugoslavije. To pomeni približevanje evropski denarni 
uniji 

C. Koncept lastnega denarja. 
V primeru odločitve za to varianto je potreben dogovor 

o tem, ali se uvaja denar z vsemi njegovimi funkcijami (kot 
plačilno sredstvo, kot mera vrednosti in hranilec vrednosti) ali 
samo nekaterimi funkcijami. 

Pri uvajanju lastnega denarja predstavlja relativno manjši 
vsebinski problem tiskanje lastne gotovine in njeno uvajanje 
kot obveznega plačilnega sredstva. Tehnično je to sicer zaple- 

ten postopek, ki predpostavlja veliko mero tajnosti in strokov- 
nosti zaradi nevarnosti pojava falsifikatov. Zadnje čase se 
pojavljajo nestrokovna mnenja glede dajanja gotovine 
v obtok, kar je škodljivo, saj bi imela metodološka površnost 
in naglica usodne posledice. 

Zahtevneje pa je prevesti vse dinarske in devizne terjatve in 
obveznosti na novo nacionalno valuto kot mero vrednosti in 
prevrednotiti premoženje v nove vrednosti. 

Zelo pomembna je vzpostavitev odnosa nove nacionalne 
valute s tujimi valutami ter nastavitev finančnih odnosov 
s tujino, pri čemer je realno pričakovati v začetni fazi težave. 
Čez noč vsekakor ne bi bilo možno vzpostaviti konvertibilnost 
valute, saj je predpogoj zanjo sprejetje države v Mednarodni 
denarni sklad, pri čemer je bistvena opredelitev vlade ZDA, ki 
ima pravico uporabe veta na članstvo države v tej instituciji. 
ZDA to možnost redno uporabljajo, kadar države, ki zaprosi za 
sprejem v Mednarodni denarni sklad, ZDA politično niso priz- 
nale. 

V razpravi je bilo s strani NBS podano mnenje, da je odloči- 
tev med različnimi možnostmi, obdelanimi v gradivu, pred- 
vsem politična. Še tako podrobna analiza materialnih bilanc 
stanja in prihodnjih tokov ne more razjasniti vseh obstoječih 
neznank zaradi nejasnih rezultatov pogajanj v državi glede 
usode zunanjih dolgov, notranjih dolgov in deviznih rezerv, 
glede problemov, pa tudi prednosti, ki jih nosi s seboj težnja 
za uveljavitev samostojnosti NBS. Pri tem je bilo poudarjeno, 
da osamosvojitveni ukrepi na denarnem področju lahko 
samo sledijo aktu politične odcepitve oziroma če tega akta 
formalno ni, pomeni uvedba lastnega denarnega sistema 
de-facto akt ekonomske in politične odcepitve z vsemi po- 
sledicami. 

Predstavniki NBS so na seji poudarili upravičenost označbe 
zaupnosti pripravljenega gradiva. V primeru, da bi bilo gra- 
divo v predloženi obliki dostopno javnosti, bi lahko prišlo do 
nezaželenih reakcij (povečan naval na banke, kar bi lahko 
ogrozilo likvidnost bank). Odbor se je s tem predlogom NBJ 
strinjal, podano pa je bilo tudi mnenje, da bi bilo potrebno 
o vprašanjih s področja denarnega sistema ustrezno obvestiti 
tudi javnost, in ne le delegate Skupščine Republike Slovenije, 
za kar bi bil najbolj primeren predstavnik Izvršnega sveta 
Republike Slovenije. 

Odbor meni, da predstavlja pripravljeno gradivo prvo stro- 
kovno podlago za obravnavo vprašanj monetarne suverenosti 
Republike Slovenije in pomeni ustrezno podlago za nadaljnje 
postopke. Ob tem ugotavlja, da se do gradiva še ni opredelil 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije. Odbor zato zadol- 
žuje Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, da v sodelo- 
vanju z ustreznimi strokovnimi institucijami (predvsem NBS) 
predloženo analizo čimprej dopolni in ob tem poda tudi 
možno kvantifikacijo variant, obdelanih v gradivu ob različnih 
scenarijih nadaljnjih dogodkov. Odbor bo tako dopolnjeno 
gradivo obravnaval na eni od svojih prihodnjih sej. 

Odbor je na svoji 6. seji 26. 12. 1990 obravnaval gradivo »O 
denarni politiki, centralni banki in tovrstnih elementih suvere- 
nosti Republike Slovenije,« ki ga je odboru predložil Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije, pripravil pa ga je Analit- 
sko-raziskovalni center Narodne banke Slovenije. 

Odbor je uvodoma ugotovil, da je gradivo predloženo na 
podlagi junijskega sklepa odbora, ki ga je v istem mesecu 
sprejela tudi Skupščina Republike Slovenije kot dodatni sklep 
ob obravnavi zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem 
monetarnem poslovanju narodnih bank republik in narodnih 
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bank avtonomnih pokrajin. To gradivo je bilo v delovni zas- 
novi že predstavljeno in obravnavano na 3. seji odbora v okto- 
bru 1990. 

Odbor je menil, da je s predloženim gradivom uresničen 
sklep Skupščine in odbora, ob tem pa ugotovil, da je od časa, 
ko je odbor zahteval to analizo in jo obravnaval v delovni 
zasnovi, opravila plebiscitna odločitev o samostojni suvereni 
državi Sloveniji, ki zahteva določene ukrepe tudi na monetar- 
nem področju. 

1. Odbor sprejema analizo kot strokovno- izhodišče za 
monetarne aktivnosti po plebiscitnem obdobju. 

2. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije naj čimprej 
izvede selekcijo med tremi predlaganimi možnostmi mone- 
tarne ureditve politično samostojne države Slovenije 
(denarne unije z drugimi državami s področja sedanje Jugo- 
slavije; denarna unija s sosednjimi državami, ki niso del seda- 
nje Jugoslavije, in koncept lastnega denarja). V razpravi je 
bilo predlagano, naj bo ena od možnosti v okviru variante 
denarne unije s sosednjimi državami tudi možnost prevzema 
tuje valute. Proučitvi te možnosti odbor ni nasprotoval. 

3. Za nadaljnje odločanje o možnih variantah naj Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije pripravi primerjalno ana- 
lizo samostojnih denarnih sistemov v majhnih tržnih gospo- 
darstvih. 

Ob vsaki varianti naj Izvršni svet predstavi tudi oceno stro- 
škov vzpostavitve posamezne variante denarnega sistema. 

4. Potrebno je izdelati tudi koncept sanacije bančnega 
sistema v Sloveniji. 

5. Cilj vzpostavitve novega denarnega sistema in sanacije 
bančnega sistema mora biti stabilna nacionalna valuta. 
Ustrezna fiskalna politika mora kreditno-denarni politiki omo- 
gočiti, da se doseže osnovni cilj - stabilnost domače valute in 
zaupanje vanjo, kar je predpogoj stabilnega gospodarskega 
sistema. 

Poročilo se objavi v Poročevalcu. 

POROČILO 
Komisije za strategijo nacionalnega in regionalnega razvoja k informaciji 
o pripravi planskih dokumentov in strategije razvoja Republike Slovenije 

Komisija Skupščine Republike Slovenije za strategijo naci- 
onalnega in regionalnega razvoja je na svoji 3. seji obravna- 
vala informacijo o pripravi planskih dokumentov in strategije 
razvoja Republike Slovenije, ki jo je na pobudo komisije ustno 
podal predstavnik Izvršnega sveta Skupščine Republike Slo- 
venije. 

Komisija je v skladu s svojimi pristojnostmi ob pregledu 
raziskovalnega dela, ki se nanaša na strateške in razvojne 
možnosti Republike Slovenije v prihodnje (2. seja komisije), 
ugotovila, da: 

- vprašanja suverenosti in ureditve gospodarskih odnosov 
z Jugoslavijo oziroma v Jugoslaviji, 

- procesi nadaljnjega odpiranja in integriranja v Evropi ter 
- razkorak med razvojnimi potrebami ter materialnimi mož- 

nostmi 
zahtevajo oblikovanje razvojne strategije Slovenije oziroma 

razvojnega plana Slovenije z izhodišči za oblikovanje posa- 
mičnih razvojnih politik na gospodarskem in družbenem 
področju ter oblikovanje podlag za sprejetje družbenih odlo- 
čitev glede konkretnih projektov in programov, ki se financi- 
rajo iz javnih sredstev. 

Komisija ugotavlja, da je priprava dokumentov, ki vsebujejo 
ciljno strateški del z razvojnimi prioritetami ter programsko 
projektne sestavine, povezana: 

- z nerešenimi zakonskimi podlagami (spremembe zakona 
o planiranju in odloka o pripravi in sprejemanju družbenega 
plana Republike za obdobje 1991-1995, neizdelana področna 
zakonodaja, nedorečen odnos do prostorskih sestavin plana 
itd.), 

- z vezanostjo na rešitve, ki bodo opredeljene v ustavi 

(regionalizacija, pristojnosti lokalnih oblasti, položaj občine 
itd.), 

- z nedokončanim procesom medresorskega usklajevanja 
programskega dela v okviru zmanjšanih materialnih možno- 
sti, vse v povezavi z obveznostjo za sanacijo posledic zadnjih 
katastrofalnih poplav v Republiki Sloveniji. 

Navedena objektivna dejstva in razlogi so vzrok, da tega 
dokumenta še ni v skupščinski proceduri. Kljub temu pa 
komisija opozarja na nujnost priprave strategije razvoja Slo- 
venije z vključitvijo kvantifikacije odcepitvenega scenarija ter 
posledično oceno vpliva na gibanje narodnogospodarskih 
agregatov (družbeni proizvod, zaposlenost, premiki znotraj 
proračunske porabe, izvoz za vsako ceno, itd.). 

Čimprejšnja opredelitev nacionalnih programov po posa- 
meznih področjih materialne in nematerialne infrastrukture 
oziroma definiranje proračunskih prioritet je po mnenju komi- 
sije nujna z vidika oblikovanja poračuna, kajti dogovorjena 
vsebina oziroma deleži morajo predstavljati osnovo za kon- 
trolo obstoječe izvršne oblasti. 

Komisija opozarja, da Slovenija v tem trenutku potrebuje 
dolgoročno vizijo razvoja ter vsebinska izhodišča za kon- 
kretne letne proračunske odločitve glede obsega, strukture in 
prioritet financiranja posameznih razvojnih projektov. Komi- 
sija zato predlaga Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slo- 
venije, da čimprej pripravi zahtevane dokumente in jih Skupš- 
čini Republike Slovenije predloži v obravnavo. 

Komisija je hkrati sprejela tudi sklep, da bo s pomočjo 
znanstvenikov oziroma ekspertov, ki stalno ali občasno sode- 
lujejo v komisiji, tvorno in aktivno sodelovala pri pripravi 
strategije razvoja Slovenije. 

8 poročevalec 



POROČILO 
Odbora za varstvo potrošnikov o njegovih aktivnostih po obravnavi informacije 
odbora v zvezi z leasing pogodbami podjetja TREND na sejah zborov Skupščine 
Republike Slovenije 

Odbor je obravnaval problematiko leasing pogodb s podjet- 
jem TREND na 6. seji 11. 12. in 7. seji 19. 12. 1990. 

Predsednik odbora je na seji 11. 12. 1990 seznanil odbor 
z vsebino razgovora med podpredsednikom Skupščine Repu- 
blike Slovenije Vitodragom Puklom in prestavniki upnikov 
TREND-a ter obravnavo ponovnega predloga za obravnavo 
Informacije odbora v zvezi z leasing pogodbami podjetja 
TREND na zboru občin Skupščine Republike Slovenije. 

Odbor je menil, da je potrebno, da se v reševanje položaja 
upnikov TREND-a (tistih, ki so dobili avtcynobile, ter tistih, ki 
jih niso dobili) aktivno vključi tudi Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije. 

Odbor se bo v okviru svoje pristojnosti omejil le na reševa- 
nje položaja navedenih upnikov ter se predvidoma ne bo 
ukvarjal s celovitim proučevanjem vseh vidikov poslovanja 
podjetja TREND. 

Ker je okoli 20. tega meseca (po nekaterih informacijah 23. 
12. 1990) ponovno predviden prihod prevaranih občanov 
s strani podjetja TREND pred Skupščino Republike Slovenije, 
odbor meni, da je pred tem nujno potrebno javnost seznaniti 
s stališči pristojnih organov ter tudi odbora glede možnosti 
razrešitve položaja navedenih upnikov podjetja TREND. 

Odbor je sprejel naslednji sklep: 
1. Izvršni svet naj v čim krajšem roku (vsaj do 18. 12. 1990) 

pripravi v sodelovanju s pristojnimi institucijami v Republiki 
Sloveniji mnenje o možnih rešitvah položaja upnikov TREND 
v zvezi z leasing pogodbami o najetju avtomobilov. 

2. To poročilo bi moralo po mnenju odbora vsebovati tudi 
naslednje: 

a) opredelitev do možnosti odprodaje vozil najemnikom in 
idelno poplačilo terjatev iz dogovora o deponiranju sredstev 
za najem vozil iz sredstev, zbranih od odprodaje; 

b) možnosti navedenih upnikov v kazenskem in stečajnem 
postopku (predvsem možnost izločitve iz stečajne mase 
tistega premoženja, ki naj bi bil pridobljen iz vplačil avtomo- 
bilov); 

c) navedbo zakonov (členov), ki eventualno preprečujejo 
predloge rešitev iz točke a) in b); 

d) druge možnosti za razrešitev položaja navedenih up- 
nikov. 

3. Izvršni svet naj sodnim organom priporoči pospešitev 
kazenskega in stečajnega postopka. 

4. Odbor se bo, ko bo dobil mnenje Izvršnega sveta, 
ponovno sestal (predvidoma 19. 12. 1990, na sejo bo vabljen 
tudi predstavnik upnikov) ter o svojih sklepih seznanil Skupš- 
čino Republike Slovenije in širšo javnost. 

5. Potrebno je dopolniti obstoječo zakonodajo, da do takš- 
nih pojavov ne bo več prihajalo. Odbor podpira tudi predlog 
delegata Zbora občin Danijela Starmana, ki ga je odboru 
posredoval predsednik Zbora občin Ivan Bizjak, da naj Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije pripravi analizo o tem, 
kakšni so običajni leasingi doma in v tujini in kakšen je bil 
jleasing v primeru TREND-A. To naj bi bila podlaga ustrezni 
sistemski dograditvi sistema leasing in tudi varstvu potrošni- 
kov v okviru tega sistema. 

Odbor je na seji 19. 12. 1990 obravnaval informacijo Izvrš- 
nega sveta Skupščine Republike Slovenije o leasing pogod- 
bah podjetja TREND. 
, Predstavnik Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
le; odbor seznanil z gradivom »Informacija o postopkih, ki se 

i 
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vodijo zoper podjetje TREND z mnenjem Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije o možnih rešitvah položaja 
najemnikov pri podjetju TREND.« 

Odbor je bil seznanjen tudi z ukrepi Republiškega sekretari- 
ata za notranje zadeve po 14. 12. 1990, zaradi katerih je bila 
kazenska ovadba zoper Sandija Grubeliča razširjena še za dve 
kaznivi dejanji goljufije. Ob tem je bilo v razpravi predlagano, 
da se v civilni tožbi doseže začasna odredba o prepovedi 
razpolaganja z vsem blagom podjetja, kar bi povečalo ste- 
čajno maso podjetja TREND. O tem naj predstavnike upnikov 
obvesti Zveza potrošnikov Slovenije. 

Predstavnik oškodovanih občanov Stevan Bajič je menil, da 
je poročilo Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
nepopolno, nestrokovno in da prejudicira delo sodnih or- 
ganov. 

Odbor je te očitke zavrnil in pri tem ugotovil, da je bilo 
poročilo pripravljeno v roku, ki ga je določil odbor, in da 
odgovarja na vse točke iz sklepa odbora z dne 11. 12. 1990. 
Mnenja glede možnosti upnikov v sodnih postopkih so le 
strokovna mnenja, ki odgovarjajo na vprašanja iz sklepa 
odbora in v ničemer ne prejudicirajo posameznih sodnih 
odločitev, ki so seveda avtonomne. 

Odbor je ugotovil, da je iz poročila Izvršnega sveta raz- 
vidno, da žal ni drugih zakonskih možnosti za razrešitev 
položaja upnikov razen sodnega postopka. Zato odbor meni, 
skladno s svojimi sklepi z dne 11. 12. 1990, da je javnosti 
potrebno posredovati naslednjo informacijo: 

»V zadnjih dveh mesecih je Odbor Skupščine Republike 
Slovenije za varstvo potrošnikov na svojih sejah kar petkrat 
obravnaval primer TREND. Poleg obravnave na sejah odbora 
se je predsednik odbora sestal še s predstavniki pristojnih 
organov v Republiki Sloveniji, ob zadnjem prihodu prizadetih 
občanov pred poslopje Skupščine Republike Slovenije pa 
tudi s predstavniki upnikov. 

Odbor je zato menil, da je potrebno v zvezi s tem primerom 
podati naslednje stališče: 

Konkretni predlogi rešitev položaja upnikov TREND-a, ki jih 
je izoblikoval odbor, so bili naslednji: 

1. Proučitev možnosti celotnega poplačila že prejetih avto- 
mobilov in uporaba tako zbranih sredstev za delno plačilo 
terjatev tistih upnikov, ki avtomobilov niso prejeli. 

2. Proučitev možnosti izločitve premoženja, ki je bilo pri- 
dobljeno iz vplačil avtomobilov, iz stečajne mase. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je 18. 12. 1990 
obravnaval predloge odbora za razrešitev primera TREND in 
ugotovil, da je možno najti rešitev premoženjsko-pravnih zah- 
tev upnikov le v okviru kazenskega, pravdnega in stečajnega 
postopka. Ob tem je odbor prejel zagotovilo Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije, da bodo pristojni pravosodni 
organi zahtevke upnikov TREND-a prioritetno in pospešeno 
obravnavali. 

Odbor je ugotovil, da je zaradi navedenih dejstev reševanje 
primera TREND izključno v pristojnosti pravosodnih organov. 
Odbor, ki je del sistema zakonodajne oblasti, se bo zavzemal 
predvsem za spremembe sistemske zakonodaje in pripravo 
zakona, ki bo celovito ščitil potrošnike. Sodeloval bo torej 
predvsem pri dograjevanju sistema pravnega varstva potroš- 
nikov in ne pri operativnem razreševanju posameznih pri- 
merov.« 

I i 
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Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o DOLOČITVI NALOG, KI JIH OD 1. 1. 1990 ZAČASNO OPRAVLJAJO 

ORGANI SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI IN O USTANOVITVI 

DOLOČENIH REPUBLIŠIH UPRAVNIH ORGANOV s predlogom zakona 

- ESA 272 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 52. seji 
dne 17. 1. 1991 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH iN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O DOLOČITVI NALOG, KI JIH OD 
1. 1. 1990 ZAČASNO OPRAVLJAJO ORGANI SAMOU- 
PRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI IN O USTANOVITVI 
DOLOČENIH REPUBLIŠKIH UPRAVNIH ORGANOV 
S PREDLOGOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena,. 265., 266. in 312. člena poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena 
začasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije predlaga 
Skupščini Republike Slovenije, da sprejme zakon po skraj- 
šanem postopku, ker gre le za uskladitev z ustavnim zako- 
nom o spremembah ustavnega zakona za izvedbo ustav- 
nih amandmajev IX do LXXXIX k ustavi Republike Slove- 
nije, po katerem je bil mandat organov, ki so jih samou- 

pravne interesne skupnosti ustanovile za spremljanje 
uresničevanje politike in odločitev ter za dajanje mnenj in 
predlogov skupščinam družbenopolitičnih skupnosti in 
njihovim izvršnim svetom, podaljšan do 31. 1. 1991. 

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

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

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

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

Predlog zakona za izdajo o spremembah in dopolnitvah 
zakona o določitvi nalog, ki jih od 1. 1. 1990 začasno oprav- 
ljajo organi samoupravnih interesnih skupnosti in o ustanovi- 
tvi določenih republiških upravnih organov bodo obravnavali 
Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela 
ter Zakonodajno-pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi 
Odbor za pravosodje in upravo kot matično delovno telo. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi 
nalog, ki jih od 1. 1. 1990 začasno opravljajo organi samoupravnih interesnih 
skupnosti in o ustanovitvi določenih republiških upravnih organov   

I. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga je podana v prvem členu ustavnega 

zakona o spremembah ustavnega zakona za izvedbo ustavnih 
amandmajev IX do LXXXIX k Ustavi Republike Slovenije, po 
katerem delegatom organov samoupravnih interesnih skup- 
nosti preneha mandat 31. 3. 1991. 

Ustavna podlaga je podana tudi v 87. točki prvega odstavka 
321. člena Ustave SR Slovenije v zvezi s 5. podtočko 1. točke 
amandmaja LXVII k Ustavi SR Slovenije, po kateri se z zako- 
nom ureja organizacija republiških organov in njihovih služb. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 
Z ustavnim zakonom o spremembah ustavnega zakona za 

izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k Ustavi Repu- 
blike Slovenije je določeno, da z 31.12. 1990 preneha mandat 
delegatom v organih, ki so jih skupščine samoupravnih inte- 
resnih skupnosti ustanovile za spremljanje uresničevanja 
politike in odločitev ter za dajanje mnenj in predlogov skupš- 
činam družbenopolitičnih skupnosti in njihovim izvršnim sve- 
tom. Tem organom so biie z zakonom poverjene določene 
naloge samoupravnih interesnih skupnosti, ki jih zaradi speci- 
fike, obsega in načina opravljanja ni bilo primerno in smotrno 
prenašati na Izvršni svet. 

Ustavni zakon izhaja iz ocene, da je delovanje teh organov 
imelo smisel in pomen le še v letu 1990 kot zadnjem letu 
petletnega planskega obdobja, ki so bili podlaga za izvajanje 
in financiranje teh dejavnosti sprejeti planski akti samouprav- 
nih interesnih skupnosti in kmetijskih zemljiških skupnosti in 
se je financiranje teh dejavnosti še vedno izvajajo po prejš- 
njem sistemu s samostojnimi viri sredstev. Z uvedbo novega 
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sistema financiranja teh dejavnosti je prenehala potreba po 
delovanju teh organov. S prenehanjem delovanja teh organov 
pa je potrebno na drugačen način zagotoviti opravljanje nji- 
hovih nalog. 

Iz istih razlogov, na katere se opira ustavni zakon, je 
potrebno ustrezno spremeniti tudi 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). 

Z zakonom je bila ustanovljena Republiška vodna uprava , 
kot organ v sestavi Republiškega sekretariata (takrat komi- 
teja) za varstvo okolja in urejanje prostora. Na upravo je bilo 
prenešeno opravljanje vseh strokovnih in drugih nalog, ki jih 
je do 31. 12. 1989 opravljala strokovna služba Zveze vodnih 
skupnosti Slovenije in območnih vodnih skupnosti. 

Ker je bilo pričakovati, da bo taka organiziranost začasna in 
da bodo glede na določbo 17. člena ustavnega zakona za ; 
izvedbo amandmajev IX do LXXXIX k Ustavi Republike Slove- i 
nije z amandmaji usklajeni sistemski zakoni, sprejeti do 31. 
12. 1990 in da bo na tej podlagi izpeljana tudi reorganizacija 
republiških upravnih organov, je strokovna služba odprav- ; 
Ijena Zveze vodnih skupnosti in območnih vodnih skupnosti 1 

kot Republiška vodna uprava z obstoječimi nalogami, ki jih s 
eksplicitno določa tudi ta zakon v 23. členu, in v obstoječi s 

organizacijski strukturi prešla v Republiški sekretariat (takrat, 
komite) za varstvo okolja in urejanje prostora. Vendar Repu-! 
bliški sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora oce- J 
njuje, da obstoječa upravna organiziranost ne omogoča učin-1 
kovitega opravljanja zahtevnih nalog na področju vodnega i 
gospodarstva, nujno potrebnih organizacijskih sprememb pa : 
ni mogoče izvesti brez ustrezne spremembe zakona. Zato je ta ' 
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sekretariat predlagal, da se Republiška vodna uprava ukine 
kot upravni organ v njegovi sestavi. 

III. POGLAVITNE REŠITVE 
S predlaganim zakonom naj bi bilo določeno, da se odloča- 

nje o posamičnih pravicah in obveznostih iz razmerij v samou- 
pravnih interesnih skupnostih prenese na pristojne upravne 
organe ustreznih družbenopolitičnih skupnosti. Pristojni 
upravni organi naj bi o teh pravicah odločali na podlagi 
materialnopravnih določb splošnih aktov samoupravnih inte- 
resnih skupnosti, ki so bili v veljavi do 31/12-1989, razen če so 
ta razmerja že urejena z zakonom in drugimi materialnoprav- 
nimi predpisi. Upravni organi bodo o teh zadevah odločali 
v upravnem postopku, kar pomeni, da bo tudi v teh zadevah 
dopustna pritožba, sodno varstvo pa zagotovljeno v uprav- 
nem sporu. 

Do 31/3-1991 pa bodo o teh pravicah v skladu z ureditvijo 
v zakonu še vedno odločali organi samoupravnih interesnih 
skupnosti (2. člen predloga). Zato je treba določiti, da o zahte- 
vah za sodno varstvo zoper dokončne posamične akte teh 
organov, izdanih do tega roka, še vedno odločajo pristojna 
sodišča združenega dela. 

V zakonu je tudi predlagano, da preneha z delom Republi- 
ška vodna uprava, ki je bila s prevzemom delovnih skupnosti 
Zveze vodnih skupnosti Slovenije in območnih vodnih skup- 
nosti ustanovljena na področju vodnega gospodarstva kot 
organ v sestavi Republiškega sekretariata za varstvo okolja in 
urejanje prostora. Glede na to, da je bila Republiška vodna 
uprava ustanovljena s tem zakonom, je v predlaganih spre- 
membah, ki sicer zadevajo prenehanje organov samouprav- 
nih interesnih skupnosti, predlagana njena ukinitev, veljavna 

DOLOČBE ZAKONA, KI SE 
SPREMINJAJO 

1. člen 
Organi, ki jih skupščine samoupravnih interesnih skupno- 

sti, za območje republike ustanovijo za spremljanje uresniče- 
vanja politike in odločitev ter za dajanje mnenj in predlogov 
Skupščini SR Slovenije in njenemu izvršnemu svetu (v nadalj- 
njem besedilu: organi SIS), opravljajo od 1. 1. 1990 do uvelja- 
vitve nove zakonodaje na posameznih področjih družbenih 
dejavnosti in gospodarske infrastrukture naloge samouprav- 
nih interesnih skupnosti, določene s tem zakonom. 

1 Skupščine občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti 
( lahko z odlokom določijo naloge organov, ki jih ustanovijo 

skupščine samoupravnih interesnih skupnosti za območje 
občine. 

4. člen 
j O posamičnih pravicah in obveznostih iz razmerij v samou- 
' pravnih interesnih skupnostih odločajo od 1. 1. 1990 organi, 
; ki so bili pristojni za odločanje do 31. 12. 1989, če ni s tem 

zakonom drugače določeno. Ti organi odločajo na podlagi 

upravna organiziranost namreč ne omogoča učinkovitega 
opravljanja zahtevnih nalog na področju vodnega gospodar- 
stva in je tudi neracionalna, kar povzroča med drugim tudi 
nepotrebno podvajanje pri opravljanju nekaterih nalog. 

Dejstvo, da je za opravljanje strokovnih nalog na področju 
vodnega gospodarstva ustanovljen poseben upravni organ 
v sestavi Republiškega sekretariata za varstvo okolja in ureja- 
nje prostora s taksativno naštetimi nalogami, pa onemogoča 
izvedbo nujno potrebnih sprememb v notranji organizacijski 
strukturi tega sekretariata glede združevanja nalog na 
področju varstva okolja, določanje pristojnosti Oziroma nalog 
posameznih organizacijskih enot ter racionalizacije dela, ki bi 
zagotavljale učinkovitejše opravljanje zahtevnih upravnih, 
strokovnih in drugih nalog iz njegove pristojnosti. Ta sekreta- 
riat je po 22. členu zakona o organizaciji in delovnem 
področju republiških upravnih organov in republiških organi- 
zacij že pristojen za vse zadeve iz pristojnosti upravnih orga- 
nov, ki se nanašajo na vodno gospodarstvo, zato opisa njego- 
vega delovnega področja zaradi predlagane spremembe tega 
zakona ni potrebno spreminjati. 

IV. FINANČNE POSLEDICE 
Predlagane zakonske rešitve ne bodo terjale bistvenih 

dodatnih finančnih sredstev, temveč se bodo ta sredstva celo 
zmanjšala, saj bodo odpadli stroški z razmnoževanjem in 
pošiljanjem gradiv ter stroški v zvezi z organizacijo sej (potni 
stroški itd.). Upravni organi, v katere so bili vključeni tudi 
delavci bivših delovnih skupnosti samoupravnih interesnih 
skupnosti, so že doslej pripravljali podlage za odločanje 
v organih samoupravnih interesnih skupnosti, zato se obseg 
administrativnih opravil ne bo povečal. 

samoupravnih splošnih aktov samoupravnih interesnih skup- 
nosti, ki so bili v veljavi do tega dne. 

Če ni organov iz prejšnjega odstavka, odločajo o posamič- 
nih pravicah in obveznostih iz razmerij v samoupravni inte- 
resni skupnosti organi iz 1. člena tega zakona. 

23. člen 
Na področju vodnega gospodarstva se ustanovi Republiška 

vodna uprava kot organ v sestavi Republiškega komiteja za 
varstvo okolja in urejanje prostora. 

Republiška vodna uprava opravlja strokovne naloge, ki se 
nanašajo na izdelavo strokovnih podlag in sodelovnje pri 
pripravi republiških planskih aktov za področje vodnega 
gospodarstva; na pripravo letnih programov gospodarjenja 
z vodami in predlaganje družbenih ukrepov za uresničevanje 
družbenega plana SR Slovenije za področje vodnega gospo- 
darstva; na financiranje vodnega gospodarstva; na nadzor 
nad fizičnim, kvalitetnim in vrednostnim uresničevanjem let- 
nega programa gospodarjenja z vodami; na investitorske 
posle pri gradnjah, rekonstrukcijah, obnovah vodnogospo- 
darskih objektov in naprav v splošni rabi; na oblikovanje 
strokovnih podlag za programe gospodarjenja z vodami; na 
pripravo predlogov za oblikovanje in določanje povračil in 
tarif na podlagi zakona o vodah in na predhodna mnenja po 
zakonu o vodah. 

j 
r 
i 

i 
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PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi nalog, ki jih od 
1.1. 1990 začasno opravljajo organi samoupravnih interesnih skupnosti in 
o ustanovitvi določenih republiških upravnih organov  

1. člen 
V zakonu 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) se v prvem odstavku 1. člena besedilo: »do 
uveljavitve nove zakonodaje na posameznih področjih druž- 
benih dejavnosti in gospodarske infrastrukture« nadomesti 
z besedilom: »do 31/3-1991 

2. člen 
V prvem odstavku 4. člena se za besedami: »od 1/1-1990« 

dodajo besede: »do 31/3-1991«. 
Za drugim odstavkom se dodata dva nova odstavka, ki se 

glasita: 
»Od 1/4^1991 odločajo o posamičnih pravicah in obvezno- 

stih iz razmerij iz prvega odstavka tega člena pristojni upravni 
organi. Ti organi odločajo na podlagi materialnopravnih 
določb splošnih aktov samoupravnih interesnih skupnosti, ki 
so bili v veljavi do 31/12-1989, kolikor ta razmerja niso urejena 
z zakonom in drugimi materialnopravnimi predpisi. 

O zahtevah za sodno varstvo zoper dokončne posamične 
akte, ki so jih do 31/3-1991 izdali organi iz prvega in drugega 
odstavka tega člena, odločijo pristojna sodišča združenega 
dela.« 

3. člen 
23. člen se črta. 

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

Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Z ustavnim zakonom o spremembah ustavnega zakona za 
izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k Ustavi Repu- 
blike Slovenije z 31. 12. 1990 preneha mandat delegatom 
v organih, ki so jih samoupravne interesne skupnosti ustano- 
vile za spremljanje uresničevanja politike in odločitev ter za 
dajanje mnenj in predlogov skupščinam družbenopolitičnih 
skupnosti in njihovim izvršnim svetom. Z iztekom petletnega 
planskega obdobja 1986-1990, ko so bili kot podlaga za 
izvajanje in financiranje teh dejavnosti sprejeti planski akti 
samoupravnih interesnih skupnosti in kmetijskih zemljiških 
skupnosti za to obdobje, ter z uvedbo novega sistema financi- 
ranja teh dejavnosti je prenehala potreba po delovanju teh 
organov. 

Glede na to, da ni več razlogov za delovanje teh organov, pa 
je vendar treba do spremembe zakonodaje zagotoviti oprav- 
ljanje določenih nalog. Zato je v zakonu predvideno, da bodo 

o posamičnih pravicah in obveznostih, o katerih so dosedaj 
odločali organi samoupravnih interesnih skupnosti, nadalje 
odločali pristojni upravni organi ustreznih družbenopolitičnih 
skupnosti. 

Za opravljanje prenešenih nalog samoupravnih interesnih 
skupnosti na področju vodnega gospodarstva je bila kot 
organ v sestavi Republiškega sekretariata za varstvo okolja in 
urejanja prostora ustanovljena Republiška vodna uprava. 
Vendar pa stanje na tem področju kaže, da obstoječa upravna 
organiziranost ne omogoča učinkovitega opravljanja zahtev- 
nih nalog, zato je v zakonu predlagano, da se Republiška 
vodna uprava ukine kot upravni organ v sestavi, kar pomeni, 
da vse naloge na področju vodnega gopodarstva opravlja 
neposredno Republiški sekretariat za varstvo okolja in ureja- 
nje prostora. 
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VPRAŠANJA DELEGATOV 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 
  Kakšna bo usoda Spominskega parka 

Kateri Slovenci - in funkcionarji Trebče-Ku m rovec in Spominskega 
- imajo diplomatski potni list in po območja Zumberak-Gorjanci 
kakšnih kriterijih se ta izda? v prihodnje?  

FRANC PIPAN, delegat 
v Družbenopolitičnem zboru, 
je vprašal pristojne, koliko 
oseb v Sloveniji ima diplomat- 
ski potni list in po kakšnih kri- 
terijih se takšen potni list iz- 
da? Koliko funkcionarjev re- 
publiške skupščine ima diplo- 
matski potni list? 

Na delegatsko vprašanje de- 
legata Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine Republike 
Slovenije Franca Pipana v zve- 
zi z diplomatskimi potnimi listi 
dajemo naslednji odgovor: 

Diplomatski potni listi se iz- 
dajajo na podlagi 25. člena za- 
kona o potnih listinah državlja- 
nov SFRJ (Uradni list SFRJ, št. 
30/79) in pravilnika Zveznega 
sekretariata za zunanje zadeve 
št. 93/82 z dne 6. 5. 1982, ki ga 
predpisuje ta zakon in s kate- 
rim so določeni natančnejši 
predpisi, katerim osebam in 
v katerih primerih se izdajajo 
diplomatski potni listi. 

Diplomatski potni list se izda 
določenim funkcionarjem in 
vodilnim delavcem državnih 
organov, določenim funkci- 
onarjem družbenopolitičnih 
organizacij, delavcem diplo- 
matskih ali konzulatnih pred- 
stavništev SFRJ v tujini, dolo- 
čenim delavcem zveznega 
upravnega organa, pristojnega 
za zunanje zadeve, ki opravlja- 
jo diplomatsko-konzulatne za- 
deve, ter članom državnih de- 
legacij. 
A. V Republiki Sloveniji imajo 
pravico do diplomatskega pot- 
nega lista, ne glede na cilj po- 
tovanja, naslednji funkci- 
onarji: 

- predsednik in člani Pred- 
sedstva Republike Slovenije, 

- predsednik in podpred- 
sedniki Skupščine Republike 
Slovenije ter predsedniki in 
podpredsedniki zborov Skupš- 
čine republike Slovenije, 

- predsednik in podpred- 
sedniki Izvršnega sveta Skupš- 
čine Republike Slovenije, re- 
publiški sekretar za medna- 
rodno sodelovanje Slovenije, 
republiški sekretar za ljudsko 
obrambo Slovenije in republi- 
ški sekretar za notranje za- 
deve) 

- člani Sveta federacije iz 
Republike Slovenije, 

- predsednik Slovenske 
akademije znanosti in umet- 
nosti. 
B. Pravico do diplomatskega 
potnega lista pa imajo samo 
v primeru poslovnega potova- 
nja v tujino naslednji funkci- 
onarji v Republiki Sloveniji: 

- člani državnih delegacij, 
- predsedniki komisij in 

odborov Skupščine Republike 
Slovenije, 

- člani Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slove- 
nije, 

- predsednik Republiškega 
odbora ZZB NOV Slovenije, 

- predsednik predsedstva 
Republiške konference Zveze 
rezervnih vojaških starešin 
Slovenije, 

- predsednik Ustavnega 
sodišča Republike Slovenije, 

- predsednik Vrhovnega 
sodišča Republike Slovenije, 

- javni tožilec Republike 
Slovenije, 

- javni pravobranilec Repu- 
blike Slovenije, 

- predsednik Gospodarske 
zbornice Slovenije, 

- funkcionarji in vodilni de- 
lavci, ki niso navedeni pod »A« 
in ki jih imenuje Skupščina Re- 
publike Slovenije, Predsedstvo 
Republike Slovenije ali Izvršni 
svet Skupščine Republike Slo- 
venije, 

- delegati Skupščine SFRJ, 
- rektorja univerz v Ljublja- 

ni in Mariboru, 
- vodilni delavci Republi- 

škega sekretariata za medna- 
rodno sodelovanje, 

- člani Sveta republike. 
V Republiki Sloveniji ima di- 

plomatski potni list 50 funkci- 
onarjev. Od tega ima diplomat- 
ski potni list v Skupščini Repu- 
blike Slovenije 9 funkcionar- 
jev, in sicer: predsednik, 
2 podpredsednika, predsednik 
Zbora občin, predsednik in 
podpredsednik Družbenopoli- 
tičnega zbora, predsednik in 
podpredsednik Zbora združe- 
nega dela in predsednik Komi- 
sije za mednarodne odnose. 

Za obravnavo v Izvršnem 
svetu Skupščine republike 
Slovenije je odgovor na dele- 
gatsko vprašanje pripravil 
Republiški sekretariat za 
mednarodno sodelovanje. 

FRANC PIPAN, delegat 
v Družbenopolitičnem zboru, 
je vprašal pristojne organe, 
kakšna bo nadaljnja usoda 
Spominskega parka Trebče- 
—Kumrovec in Spominskega 
območja Žumberak—Gor- 
janci? 

1. V Republiki Sloveniji ima- 
mo Spominski park Trebče, ki 
ga je opredelil zakon o spo- 
minskem parku Trebče (Ur. I. 
SRS, št. 1/81) in obsega ob- 
močje na slovenski strani Sot- 
le, zato v naš odgovor ne mo- 
remo vključiti bodoče usode 
Kumrovca in njegovih ob- 
jektov. 

Nadaljnjo usodo Spomin- 
skega parka Trebče je dolgo- 
ročno sicer težko napovedova- 
ti, vendar menimo, da bo ohra- 
nitev naravne vrednosti, kul- 
turne dediščine in značilnosti 
tega območja ter hitrejši razvoj 
in izboljšanje materialnih in 
drugih pogojev za življenje in 
delo prebivalcev na tem ob- 
močju, kar je bil eden od vzro- 
kov za nastanek tega parka, 
ostalo aktualno tudi v bodoče. 

Spominski park Trebče naj 
bi tudi ohranjal zgodovinska 
izročila, povezana z življenjem 
in delom Josipa Broza Tita, 
NOB ter kmečkimi punti v 16. 
stoletju, zgodovinski spomin 
na dogajanja in osebnost, ki je 
tako ali drugače oblikovala živ- 
ljenje prebivalcev Slovenije 
v zadnjih 45-letih, seveda ob- 
jektivno predstavljeno tudi 
v luči novih spoznanj. 

Za leto 1991 Izvršni svet Re- 
publike Slovenije ne predvide- 
va nobenih večjih sprememb 
ne v financiranju redne dejav- 
nosti Spominskega parka 
Trebče niti ne v financiranju 
posameznih akcij. Še posebej 
velja poudariti, da je Spomin- 
ski park Trebče že več let bo- 
gatil svojo ponudbo z vključi- 
tvijo izredno kvalitetne kultur- 

t 

ne dediščine, gradov, cerkva 
in samostanov, pa tudi kmečke 
arhitekture, tako da ostaja 
Spominski park Trebče tudi 
v bodoče izredno zanimiv turi- 
stični predel z vsestransko za- 
nimivo vsebino. 

2. Kar zadeva bodočo usodo 
spominskega območja Žum- 
berak-Gorjanci je treba pove- 
dati, da status tega območja ni 
bil opredeljen na republiški 
ravni, kot je to primer pri Spo- 
minskem parku Trebče, kjer je 
Skupščina Republike Sloveni- 
je sprejela leta 1981 poseben 
zakon o spominskem parku 
Trebče, ampak je ostalo pri 
bolj ali manj zavezujočih do- 
govorih zainteresiranih slo- 
venskih in hrvaških občin. 

Izvršni svet Republike Slove- 
nije ne more napovedovati, 
kakšen bo nadaljnji gospodar- 
ski in družbeni razvoj tega ob- 
močja zaradi novih okoliščin, 
še posebej glede na odstopa- 
nje občin od dogovora, lahko 
pa zagotovi, da bo na področju 
kulture potekalo delo še na- 
prej po dogovorjenih pro- 
gramih. 

Gre za nadaljevanje doseda- 
njega uspešnega sodelovanja 
med hrvaškimi in slovenskimi 
strokovnjaki na področju var- 
stva naravne in kulturne dediš- 
čine, raziskav s področja etno- 
logije, arheologije, izdajanja 
skupnih vodnikov po naravnih 
in kulturnih znamenitostih ob- 
močja in organiziranja skup- 
nih srečanj, skratka strokovne- 
ga delovanja, ki se je začelo že 
pred formalno političnim po- 
vezovanjem in dogovarjanjem 
in v katerem bosta še naprej 
aktivno delovala tako Zavod za 
varstvo narave in kulturne de- 
diščine Novo mesto kot Do- 
lenjski muzej. 

Za obravnavo v Izvršnem 
svetu je odgovor pripravil Re- 
publiški sekretariat za kul- 
turo. 
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ZBOR OBČIN 

O pripravi občinskih planskih aktov 

DANIEL BOŽIČ, delegat 
v Zboru občin, je postavil Iz- 
vršnemu svetu naslednja 
vprašanja: 

1. Ali nadaljujemo z izdela- 
vo oziroma pripravo občin- 
skih planskih aktov skladno 
s sedaj veljavnimi zakonskimi 
in metodološkimi predpisi in 
navodili, upoštevaje trenutno 
veljavne roke izdelave? 

2. Ali je, glede na pričako- 
vano spremembo nekaterih 
republiških dolgoročnih plan- 
skih elementov, celo v samih 
obveznih izhodiščih, smiselna 
priprava, izdelava in uskladi- 
tev občinskih dolgoročnih 
planskih aktov z republiškimi 
po sedaj veljavnih metodolo- 
ških navodilih in predpisih? 

3. Kakšna planska in izved- 
bena dokumentacija bo lahko 
osnova za posege v prostor 
od 1/1-1991 dalje? 

Izvršni svet mu je odgovoril: 
Skupščina Republike Slove- 

nije je na sejah 20. in 26. de- 
cembra 1990 sprejela zakon 
o planiranju in urejanju pro- 
stora v prehodnem obdobju 
(Ur. list RS, št. 48/90). Z zako- 
nom je ustavljena nadaljnja 
priprava novih družbenih pla- 
nov za obdobje 1991-1995 
v republiki in občinah. Ker pa 
so prostorske sestavine teh 
planov del obveznih podlag za 
urejanje prostora, je z zako- 
nom tudi podaljšana veljav- 
nost prostorskih sestavin druž- 
benih planov republike in ob- 
čin, ki so bili sprejeti za obdob- 
je 1986-1990. To podaljšanje 
velja za prehodno obdobje od 

IVAN ATELŠEK, delegat 
v Zboru občin, je republiški 
Izvršni Svet vprašal, kdaj bo 
ta sprejel predpis o prepovedi 
prodaje avtomobilov brez ka- 
talizatorja in dobil naslednji 
odgovor: 

Jugoslavija je sedaj vključe- 
na v sistem ECE, to je koncept 
reševanja problemov v prome- 
tu preko Ekonomske komisije, 
ustanovljene pri OZN. Eko- 
nomska komisija je izdelal 
1958 leta »Sporazum, ki se na- 
naša na sprejemanje enoličnih 
pogojev za obvezno homolo- 
gacijo in recipročno priznava- 
nje homologacije opreme in 
delov motornih vozil«. Jugo- 
slavija je ena od 24-ih držav 

1/1-1991 do sprejema novih 
predpisov o urejanju prostora. 

Z zakonom za prehodno ob- 
dobje je poenostavljen posto- 
pek sprememb in dopolnitev 
prostorskih sestavin dolgoroč- 
nih in srednjeročnih družbenih 
planov republike in občine. 
Hkrati bo medresorska komisi- 
ja Izvršnega sveta Skupščine 
Republike Slovenije v skladu 
z zakonitimi možnostmi po- 
enostavila in pospešila ugotav- 
ljanje usklajenosti prostorskih 
sestavin planov občin z obvez- 
nimi izhodišči v dolgoročnem 
planu republike. 

Na na način bodo v prehod- 
nem obdobju zagotovljene 
planske podlage za urejanje 
prostora, glede veljavnosti ozi- 
roma priprave prostorskih iz- 
vedbenih aktov pa še naprej 
veljajo določbe zakona o ure- 
janju naselij in drugih posegov 
v prostor. Ta zakon je v 82. 
členu spremenjen le v tem da 
se v prehodnem obdobju lah- 
ko še uporabljajo tudi zazidal- 
ni načrti in urbanistični redi, ki 
bi sicer prenehali veljati 31.12. 
1990. 

Do sprejema novih predpi- 
sov o urejanju prostora je na 
podlagi zakona za prehodno 
obdobje treba nadaljevati stro- 
kovno delo pri prostorskem in 
razvojnem planiranju. 

• 

Za obravnavo v Izvršnem 
svetu je odgovor na delegat- 
sko vprašanje pripravil Repu- 
bliški sekretariat za družbeno 
planiranje. 

podpisnic te konvencije. Na 
podlagi tega dokumenta se iz- 
dajajo pravilniki, ki med dru- 
gim urejajo tudi onesnaženost 
zraka iz prometa. Posamezne 
pravilnike države po potrebi 
vključujejo v svojo zakonoda- 
jo. V Jugoslaviji je za uvajanje 
in izvajanje pravilnikov ECE 
pooblaščen Zvezni zavod za 
standardizacijo. 

Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije je že poslal 
zahtevo Zveznemu zavodu za 
standardizacijo, da čim prej 
objavi v Uradnem listu SFRJ 
Pravilnik 83, ki obravnava emi- 
sijo vozil osebnega prometa in 
Pravilnik 49.01, ki obravnava 
emisijo vozil tovornega prome- 
ta in avtobusov. 

Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije pripravlja tudi 
poročilo, s kateirm obvešča 
vse uvoznike in proizvajalce 
motornih vozil, da bodo že 1. 
7. 1991 začeli vlejati novi stan- 
dardi emisije iz motornih vozil, 
ki jih lahko izpolnjujejo s kata- 
lizatorjem ali drugimi tehnični- 
mi rešitvami. 

Novi standardi: 
a) bodo postali obvezni 1. 7. 

1992 za vse tipe novih motor- 
nih vozil 

b) bodo postali obvezni 31. 
12. 1992 za vsa nova vozila 
vseh tipov. 

V prihodnem obdobju od 1. 
7.1991 bodo predlagane davč- 
ne olajšave za vsa nova motor- 
na vozila vseh tipov izdelana 
doma ali uvožena za prodajo, 
ki bodo izpolnjevala zahteve 

VIKA POTOČNIK, delegatka 
v Zboru občin, je vprašala Iz- 
vršni svet kdaj bo pripravlje- 
na celovita zakonodaja, ki bo 
omogočila in pospešila hitrej- 
še odpiranje novih delovnih 
mest in hkrati tudi hitrejše od- 
piranje novih podjetij, pri če- 
mer naj bi država pomagala 
novoustanovljenim podjetjem 
predvsem v prehodnem ob- 
dobju z davčnimi olajšavami. 
Ta ji odgovarja naslednje: 

V zakonu o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezpo- 
selnosti, ki ga je Skupščina 
Republike Slovenije sprejela 
kot predlog na januarskem za- 
sedanju, so med ukrepi aktiv- 
ne politike zaposlovanja, ki se 
izvajajo »na trgu dela«, predvi- 
deni tudi finančna participaci- 
ja države organizacijam oziro- 
ma delodajalcem pri odpiranju 
novih produktivnih delovnih 
mest za brezposelne ali pre- 
sežne delavce, nadomestitev 
dela stroškov za ohranitev de- 
lovnih mest, posojilo za vlaga- 
nja v nove proizvodne zmoglji- 
vosti ipd. (48. člen). Z uveljavi- 
tvijo zakona v letu 1991 bo Re- 
publika Slovenija zagotavljala 
določena sredstva za uresni- 
čevanje naštetih ukrepov ak- 
tivne politike zaposlovanja. 

Zakon o dohodnini (Uradni 
list RS, št. 48/90) predvideva 
davčne olajšave za: 

- nova vlaganja v dejav- 
nosti, 

- zavezance, ki so na novo 
pričeli opravljati dejavnosti, 

- zavezancem, ki so na no- 
vo pričeli opravljati dejavnosti 
na območjih po zakonu 
o spodbujanju razvoja demo- 
grafsko ogroženih območij, 

novih standardov. Davčne olaj- 
šave bodo tolikšne, da bodo 
pokrivale dodatne stroške za 
vgradnjo opreme, ki omogoča 
znižanje emisijskih vrednosti 
na raven določeno s pravil- 
nikom. 

Mejne vrednosti v pravilnikih 
in datumi uvajanja so usklajeni 
z direktivami Evropske gospo- 
darske skupnosti 70/220 EEC 
89/458 EEC in predlogom 
COM (89)662 final - SYN 240. 

Za obravnavo v Izvršnem sve- 
tu je odgovor pripravil Repu- 
bliški sekretariat za industrijo 
in gradbeništvo v sodelova- 
nju z Republiškim sekretari- 
atom za promet in zveze in 
Republiškim sekretariatom za 
tržišče in splošne gospodar- 
ske zadeve. 

- zavezance, ki zaposlujejo 
za nedoločen čas pripravnika 
oziroma delavca, ki prvič skle- 
ne delovno razmerje ali delav- 
ca, ki je bil pred sklenitvijo de- 
lovnega razmerja več kot dve 
leti prijavljen pri službi za za- 
poslovanje, 

- zavezance, ki zaposlujejo 
invalidne osebe. 

Zakon o davku od dobička 
pravnih oseb (Uradni list RS, 
št. 48/90) predvideva davčne 
olajšave za zavezance, ki 

- oblikujejo investicijske 
rezerve za vlaganja v material- 
ne in nematerialne naložbe, 

- pričnejo poslovati na 
novo, 

- pričnejo poslovati na no- 
vo na območjih po zakonu 
o spodbujanju razvoja demo- 
grafsko ogroženih območij, 

- za nedoločen čas zaposli- 
jo pripravnike ali delavce, ki 
prvič sklepajo delovna razmer- 
ja, oziroma delavce, ki so bili 
pred sklenivijo delovnega raz- 
merja več kot dve leti prijavlje- 
ni pri službi za zaposlovanje. 

Republiški sekretariat za 
drobno gospodarstvo priprav- 
lja predlog za izdajo zakona 
o pospeševanju razvoja malih 
in srednjih podjetij ter obrti. 
Zakon bo urejal oblikovanje 
državne pomoči pri pospeše- 
vanju razvoja drobnega go- 
spodarstva - malih in srednjih 
podjetij ter obrti. Sredstva na- 
menjena za pospeševalne 
ukrepe se bodo zagotavljala 
vsako leto v republiškem pro- 
računu. Delež namenjem za 
pospeševalne ukrepe po tem 
zakonu bo odvisen od vsako- 
letne razvojne politike v Repu- 
bliki Sloveniji in bo usklajen 

Kdaj bo sprejet predpis o prepovedi 
prodaje avtomobilov brez katalizatorja? 

Kdaj bo pripravljena zakonodaja, 
s katero naj bi dobili več novih delovnih 
mest? 
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z drugimi pospeševalnimi 
ukrepi na področju zaposlova- 
nja in razvoja demografsko 
ogroženih območij. S tem za- 
konom naj bi dosegli pospeše- 
no ustanavljanje in razvoj ma- 
lih in srednjih podjetij s sočas- 
nim razvojem obrti. Iz te dejav- 
nosti pričakuje republika tudi 
povečanje prispevkov in dav- 
kov od novih enot drobnega 
gospodarstva. Odvisno od 
smernic za pospeševanje po- 
sameznih ciljnih skupin, se bo 
dajal poudarek predvsem 
spremembi gospodarske 
strukture, prestrukturiranju 
drobnega gospodarstva v sme- 
ri večje akumulativnosti, 
ustvarjanju novih delovnih 
mest in pospeševanju energet- 
sko varčnih objektov. Predvi- 
dene oblike pospeševalnih 

ukrepov obsegajo: državne 
kredite pod ugodnejšimi pogo- 
ji, beneficiranje obrestnih mer, 
pomoč pri izgradnji podjetni- 
ške in materialne infrastruktu- 
re, dajanjem državnih garancij 
in državnih vlaganj v poslovne 
subjekte drobnega gospodar- 
stva, ter izgradnje podjetniške 
infrastrukture - svetovalne 
mreže za potrebe malih in 
srednjih podjetnikov ter obrt- 
nikov. 

Odgovore so pripravili Re- 
publiški sekretariat za delo, 
Republiški sekretariat za druž- 
beno planiranje in Republiški 
sekretariat za drobno gospo- 
darstvo. 

Za obravnavo v Izvršnem 
svetu, je odgovor na delegat- 
sko vprašanje pripravil Repu- 
bliški sekretariat za delo. 

in parcialnih investicijskih 
stroškov (po posameznih 
onesnaževalcih) predvidenih 
sanacijskih del pri industrij- 
skih onesnaževalcih oz. za 
gradnjo komunalnih čistilnih 
naprav. Programi so izhodišč- 
ni dokumenti za sprejem sred- 
njeročnih usmeritev za sanaci- 
jo kakovosti voda v Sloveniji 
v obdobju 1991-1995, verifici- 
rani pa bodo šele takrat, ko 
bodo sprejete nove srednje- 
ročne usmeritve. 

Republiški sekretariat za 
varstvo okolja in urejanje pro- 
stora je omenjene programe 
pripravil ob sodelovanju stro- 
kovnih organizacij (Vodnogo- 
spodarski inštitut Ljubljana, 

Hidroinženiring Ljubljana, Ko- 
munalni inženiring Maribor, 
Kemijski inštitut Boris Kidrič 
Ljubljana) prizadetih občin in 
pomembnejših investitorjev 
(onesnaževalcev) na omenje- 
nih povodjih. 

Programi so bili izdelani že 
v letu 1990, da bi jih lahko pra- 
vočasno vključili v programe 
Evropske skupnosti oz. konku- 
riranja pri dodelitvi finančne 
pomoči za realizacijo teh sana- 
cijskih programov. 

Za obravnavo v Izvršnem 
svetu, je odgovor na delegat- 
sko vprašanje pripravil Repu- 
bliški sekretariat za varstvo 
okolja in urejanje prostora. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

O finančni pomoči iz programa Phare 
Kdaj bo republiška skupščina 
obravnavala zakone s področja 
zdravstva in socialnega varstva in kaj je 
z normativi in standardi na tem področju? 

FEOJA KLAVORA, delegat 
Zbora občin, v svojem vpraša- 
nju navaja, da je iz časopisa 
»Delo« z dne 1. 12. 1990 
v članku Ekuji za Jugoslavijo 
zvedel, da je komisija Evrop- 
ske skupnosti namenila letos 
med drugimi državami vzhod- 
ne in srednje Evrope tudi Ju- 
goslaviji finančna sredstva 
v višini 35 mio ekujev kot ne- 
vračljivo pomoč. Od tega sta 
2 milijona namenjena ekolo- 
škim programom, za kar je 
konkurirala tudi Republika 
Slovenija. 

V zvezi s temi ugotovitvami 
delegat Fedja Klavora spra- 
šuje naslednje: 
1. Za kakšen program gre; 
2. Kdo ga je pripravljal; 
3. Kdo finansirai; 
4. Kdo sprejemal in kdaj. 

Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije odgovarja na- 
slednje: 

V okviru rednega sodelova- 
nja Zveznega izvršnega sveta 
in Zveznega sekretariata za 
razvoj s Komisijo Evropske 
skupnosti je bilo v letu 1990 
dogovorjeno, da tudi Jugosla- 
vija konkurira za finančno po- 
moč ekološkim programom iz 
Programa Phara, Evropske 
skupnosti. 

Na poziv Zveznega sekretari- 
ata za razvoj je Republika Slo- 
venija pripravila in temu sekre- 
tariatu predložila 4 sanacijske 
programe za reševanje kako- 
vostnega stanja 4 večjih slo- 
venskih vodotokov in obalne- 
ga morja, s katerimi konkurira 
za finančno pomoč iz progra- 
ma Phare, hkrati pa s temi 
4 programi konkurira Republi- 
ka Slovenija tudi za sredstva 
Svetovne banke, ki kot finanč- 
na in razvojna mednarodna or- 

ganizacija že nekaj let finanč- 
no in tehnično podpira naci- 
onalne programe za reševanje 
ekološke problematike člove- 
kovega okolja v obliki posojil. 
Iz Programa Phare se ekolo- 
škim programom namenja fi- 
nančna pomoč v obliki nepo- 
vratnih sredstev in tehnične 
pomoči, kot so konzultacije, 
šolanja strokovnjakov in na- 
kup študijske opreme in pilot- 
nih naprav. 

Republiški sekretariat za 
varstvo okolja in urejanje pro- 
stora je v letu 1990 pripravil 
4 programe za sanacijo najbolj 
ogroženih delov slovenskih 
vodotokov in obalnega morja 
in sicer za povodja vodotokov: 
Mure, Drave, Save in obalnega 
morja z reko Sočo. 

Vsi navedeni programi so bi- 
li izdelani po enotni metodolo- 
giji z ciljem, da se na osnovi 
ugotavljenega hidrološkega in 
kakovostnega stanja omenje- 
nih vodotokov izdela program 
ukrepov, potrebnih za izboljša- 
nje stanja teh vodotokvo oz. za 
dosego II. kakovostnega raz- 
reda. 

V programih se podatki o ka- 
kovostnem in hidrološkem sta- 
nju ter o ekoloških razmerah 
na omenjenih 3 vodotokih in 
v obalnem morju, vključno 
z reko Sočo; klasifikacijo vo- 
dotokov, izdelano na temelju 
ocene stanja; pregled večjih 
onesnaževalcev na navedenih 
povodjih, predlog prednostne 
gradnje komunalnih in indu- 
strijskih čistilnih naprav po po- 
vodjih, ki so glede po času 
gradnje razvrščene v I. priori- 
teto - gradnja v obdobju od I. 
1991-1995 in v II., prioriteto 
- gradnja v obdobju po 1.1995 
do I. 2000; ter oceno sumarnih 

JOŽE ARZENŠEK, delegat 
v Zboru združenega dela, je 
dal pobudo za ovrednotenje 
dela v bolnišnicah v Sloveniji 
in postavil delegatsko vpra- 
šanje o tem, kdaj bodo dele- 
gati v republiški skupščini 
obravnavali in odločali o za- 
konih s področja zdravstva in 
socialnega varstva ter kaj je 
z normativi in s standardi na 
tem področju? 

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

1. Pobudo za ovrednotenje 
dela v bolnišnicah v Sloveniji 
smo posredovali Republiški 
upravi za zdravstveno varstvo 
in Poslovni skupnosti za zdrav- 
stvo Slovenije, da jo vključita 
v ovrednotenje programov 
zdravstvenih zavodov in pri- 
pravo pogodb za leto 1991. 

2. Republiški sekretariat za 
zdravstveno in socialno var- 
stvo je dal 28.12.1990 v obrav- 
navo 4 zakone s področja 
zdravstva v obliki tez: 

— zakon o zdravstvenem var- 
stvu, 
— zakon o zdravstvenih zavo- 
dih in zdravstvenih delavcih, 
— zakon o zdravstvenem zava- 
rovanju in 
— zakon o lekarniški dejav- 
nosti. 

12. januarja je sklican širši 
posvet o naštetih zakonih. 

3. Normativi v zdravstvu se 
pripravljajo. Večina tistih, ki so 
bili vključeni v javno razpravo, 
odločno vztraja, da bi se nor- 
mativi bistveno izboljšali, če- 
sar pa v Sloveniji še dolgo ne 
bomo v stanju pokrivati s fi- 
načnimi sredstvi. Zato bomo 
morali v prvi fazi (1991) zože- 
vati razlike med posameznimi 
zdravstvenimi zavodi in ravnati 
restriktivno do širitev prizna- 
nja tistih zdravstvenih delav- 
cev in ekip, ki še niso bili do- 
slej vključeni v finančne pro- 
grame zdravstvenih zavodov. 

Ugotavljamo, da bo do spre- 
jetja dokončnih normativov in 
standardov v Sloveniji potreb- 
nega še veliko dela, predvido- 
ma celo leto 1991. 
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DELEGATSKE POBUDE 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije na pobudo Boruta Pahorja, 
delegata v Družbenopolitičnem zboru, 
glede statusa tujih študentov na 
ljubljanski univerzi  

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije se ne strinja 
z mnenjem, da je status tujih študentov »zelo dvomljiv« oz. 
neurejen, in svoje mnenje utemeljuje z naslednjim: 

Po Zakonu o usmerjenem izobraževanju (Ur. I. SRS, št. 11/ 
80, 6/83, 25/89 in 35/89) si »tudi državljani in osebe brez 
državljanstva praviloma pridobivajo in izpopolnjujejo stro- 
kovno izobrazbo pod enakimi pogoji kot državljani SFRJ in 
v skladu s konvencijami in pogodbami SFRJ z drugimi drža- 
vami in z mednarodnimi organizacijami. 

Tako zakonsko izhodišče — poznajo ga tudi drugi jugoslo- 
vanski šolski zakoni — je bilo podlaga za leto 1985 sklenjeni 
družbeni dogovor o šolanju ter strokovnem in znanstvenem 
izpopolnjevanju tujih državljanov v Jugoslaviji (Ur. I. SFRJ, št. 
25/85). Ta dogovor je izenačil merila in pogoje glede spreje- 
manja vseh kategorij tujih državljanov in določil tudi obvezno- 
sti posameznih institucij. 

Republika Slovenija je določila zakona in tega dogovora 
dosledno uresničevala: sprejela je minimalne pogoje, ki jih 
morajo izpolnjevati vsi kandidati za šolanje pri nas, v okviru 
možnosti je zagotovila bivanje v študentskih domovih, uvedla 
šolnino za tuje državljane t.i. privatiste, zagotavila je tudi 
sredstva za delovanje klubov mednarodnega prijateljstva. 
Zavod Republike Slovenije za mednarodno znanstveno, teh- 
nično in prosvetno-kulturno sodelovanje tesno sodeluje pri 
izvajanju nalog, za katere je pooblaščen, z obema sloven- 
skima univerzama. Zelo pomemben se zdi dogovor o tem, da 
tudi tuji študenti uveljavljajo vse pravice na podlagi potrdila 
o vpisu, s čimer se tuji študenti v celoti izenačujejo s študenti 
— našimi državljani. Hkrati so bile tudi odpravljene vsakršne 
dodatne administrativne poti za uveljavljanje pravic. Pri 
namestitvah v študentske domove sodeluje ustrezna univerzi- 
tetna komisija, bivanje v domovih pa se zagotavlja že na 
podlagi potrdila o vključitvi v enoletni pripravljalni jezikovni 
tečaj, ki ga morajo opraviti tuji študenti pred vključitvijo 
v redni študij. Vloge za ohranitev statusa študenta (ponavlja- 
nje letnika, ponovno obiskovanje letnika, podaljšanje absol- 
ventskega staža ipd.) obravnavajo - tako kot za naše štu- 
dente - posamezne višje in visoke šole, fakultete in akade- 
mije. Šolnina, ki je bila na podlagi omenjenega družbenega 
dogovora uvedena za »privatiste«, je že nekaj let enaka, 
vključuje pa zdravstveni pregled pred vpisom, zdravstveno 
zavarovanje, mentorstvo in administrativne stroške. Po dogo- 
voru med ZAMTES-om, študentskimi domovi in univerzama je 
tudi tem študentom omogočeno bivanje v študentskih domo- 
vih, plačati pa morajo ekonomsko stanarino. Po mnenju nave- 
denih institucij ta ni previsoka, saj znaša od 15-20 % vsote, ki 
jo morajo imeti tuji državljani za pridobitev dovoljenja za 
začasno prebivanje v naši državi. 

Čeprav iz vprašanja delegata Borisa Pahorja ni povsem 
jasno, ali se zanima tudi za položaj tujih državljano — pripad- 
nikov slovenske narodnosti iz zamejstva in drugih Slovencev, 
ki živijo izven meja Republike Slovenije, še kratka informacija 
o tem: 

Pripadniki slovenske narodnosti iz zamejstva in drugi Slo- 
venci, ki živijo izven meja Republike Slovenije, se v študij 
vključujejo pod enakimi pogoji kot vsi drugi študentje. Repu- 
blika Slovenija v smislu uresničevanja enotnega slovenskega 
kulturnega prostora zagotavlja sredstva za njihovo štipendira- 
nje tudi v večjem obsegu, kot je to določeno z mednarodnimi 

sporazumi. Po družbenem dogovoru o oblikovanju in izvaja- 
nju štipendijske politike v SR Sloveniji (Ur. I. SRS, št. 25/75)) je 
za to zadolžen Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, 
konkretne obveznosti v zvezi s štipendiranjem pa opravlja 
resorni upravni organ, pristojen za vzgojo in izobraževanje. 
Kandidati za štipendije izmed pripadnikov slovenske narod- 
nosti iz Avstrije in Italije ter izseljenci se za študij in štipendira- 
nje pripravljajo sami, ob priporočilu in usmerjanju raznih 
slovenskih organizacij v zamejstvu. Med kriterije usmerjanja 
sodi poleg študijskega uspeha predvsem potreba po določe- 
nih poklicnih profilih med Slovenci v Avstriji in Italiji, vplivajo 
pa seveda tudi možnosti meddržavno priznanih (ekvivalence) 
diplom in možnosti zaposlovanja na območjih, kjer živijo 
Slovenci. Študij in štipendiranje za Slovence na Madžarskem 
je bilo doslej možno razvijati le v okviru programa o prosvetno 
— kulturnem sodelovanju med SFRJ in Madžarsko. Štipendi- 
ranje otrok slovenskih izseljencev pa je doslej potekalo 
v sodelovanju s Slovensko izseljensko matico in z društvi 
slovenskih izseljencev po svetu. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor na delegatsko 
pobudo pripravil Republiški sekretariat za vzgojo in izobraže- 
vanje ter telesno kulturo. 

ZBOR OBČIN 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije na pobudo poslancev iz 
občine Ilirska Bistrica, za izenačitev 
pogojev izplačevanja osebnih 
dohodkov v gospodarstvu in 
negospodarstvu 

V pobudi poslanci iz občine Ilirska Bistrica ugotavljajo, da 
je Zakon o izplačilu osebnih dohodkov, sredstev za nepo- 
sredno skupno porabo in sredstev za prehrano delavcev med 
delom (Ur. I. SFRJ, št. 37/90) diskriminacijski, saj določa, da 
morajo pravne osebe, ki so registrirane kot podjetja, del 
osebnih dohodkov izplačati v obveznicah oziroma delnicah, 
pravnim osebam iz negospodarstva, ki pa niso organizirane 
kot podjetja, vrednostnih papirjev ni treba izdajati. 

Zato predlagajo, da se izenačijo pogoji izplačevanja oseb- 
nih dohodkov za gospodarstvo in negospodarstvo. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je zaradi seda- 
nje omejitvene zvezne ureditve izplačevanja osebnih dohod- 
kov ob ponovnem povečanju življenjskih stroškov pripravil 
novo zakonodajo, ki ureja izplačevanje osebnih dohodkov. 

Zakon o izplačevanju osebnih dohodkov in nekaterih pre- 
jemkov delavcev v 1991. letu je intervencijski, saj zavezuje le 
pravne osebe, ki imajo 50 in več odstotkov družbenega kapi- 
tala v 1991. letu. Z novim zakonom se v celoti razveljavi zvezna 
zakonodaja za osebne dohodke, s tem pa tudi obveznost, da 
mora pravna oseba del povečanja osebnih dohodkov izplače- 
vati v vrednostnih papirjih. 

Nov zakon za osebne dohodke med drugim tudi določa, da 
osebni dohodki v negospodarstvu in infrastrukturnih dejavno- 
stih sledijo rasti osebnih dohodkov v gospodarstvu. 

Tako se bodo z novim zakonom o izplačevanju osebnih 
dohodkov in nekaterih drugih prejemkov izenačili tudi pogoji 
izplačevanja osebnih dohodkov v gospodarstvu in negospo- 
darstvu. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slo- 
venije je odgovor na delegatsko pobudo pripravil Republiški 
sekretariat za delo. 
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ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije na pobudo poslancev 
Skupščine občine Ilirska Bistrica, 
glede postopne demilitarizacije 
Slovenije  

Poslanci zborov Skupščine občine Ilirska Bistrica so na 
skupnem zasedanju 27. novembra 1990 sprejeli pobudo za 
postopno demilitarizacijo Slovenije ter občine Ilirska Bistrica. 
Zavzeli so se tudi, da bi v novi ustavi določili, da Republika 
Slovenija nima vojske. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je pobudo 
obravnaval in sprejel naslednje mnenje: Pobuda je uteme- 
ljena in jo je mogoče podpreti kot dolgoročno razvojno usme- 
ritev slovenske države. 

Nesporno pa je, da je vprašanje demilitarizacije treba preso- 
jati tako z vidika razvoja mednarodnih odnosov in krepitve 
sistema kolektivne varnosti v Evropi ter v svetu, zlasti pa 
z vidika procesa uveljavljanja polne slovenske državnosti 
v odnosu do dosedanjih federalnih enot kot njenega priznava- 
nja v svetu. Obrambne funcije vključno z vojaškim delom kot 
ene od klasičnih funkcij suverene države ni mogoče usmerjati 
in opredeljevati le z vidika razmer v določenem trenutku. Gre 
za občutljiva politična, strokovna in druga vprašanja, pri kate- 
rih bi lahko prehitro ukrepanje ali. poseganje v njihovo ureja- 
nje povzročilo nepopravljive posledice za nacionalno varnost. 
Dejstvo je, da je mogoče nacionalno varnost zagotavljati tudi 
na druge načine, kar dokazujejo tudi posamezni primeri držav 
v Evropi, toda pri tem ne gre zanemarjati celotnega razvoja, ki 
so ga opravile te države. Zato se Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije zavzema, da bi v Republiki Sloveniji vpra- 
šanje demilitarizacije kot dolgoročne usmeritve začeli celo- 
vito proučevati. 

Ne glede na navedeno v skladu z dosedanjimi odločitvmi in 
usmeritvami Skupščine Republike Slovenije pripravlja Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije celovit predlog organizi- 
ranja ter delovanja obrambne funkcije v prihodnjem obdobju, 
s katerim se bosta pomen in obseg celotnega obrambnega 
področja bistveno zmanjšala in racionalizirala. To je nujno 
tudi zaradi preseganja obstoječih gospodarskih in drugih 
problemov. Pri oblikovanju omenjenega predloga kot 
osnovna izhodišča postavljamo predvsem najnujnejše 
pogoje, ki še zagotavljajo nacionalno varnost slovenske 
države, kot tudi splošne zmogljivosti za financiranje in vzdrže- 
vanje obrambnega sistema. 

Tudi dosedanje aktivnosti Izvršnega sveta Skupščine Repu- 
blike Slovenije na obrambnem področju so bile že naravnane 
v racionalizacijo, poenostavitve organiziranja in priprav ter 
njihovo utreznejše urejanje v prehodnem obdobju. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slo- 
venije je odgovor pripravil Republiški sekretariat za ljudsko 
obrambo. 

) 

| STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike 

/ Slovenije do pobude Jožeta Zakonjška, 
, delegata v Zboru občin, v zvezi 

z moratorijem na izvajanje 
hidromelioracij   

Izvršni svet je obravnaval pobudo Jožeta Zakonjška in 
sprejel naslednje stališče: 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije na podlagi red- 
nega trimesečnega poročanja Republiškega sekretariata za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano tekoče spremlja izvajanje 

! stališč in sklepov v zvezi s problematiko melioracij, sprejetih 
na zasedanju zborov Skupščine Republike Slovenije 28. in 29. 
3. 1990 (Uradni list RS, št. 34/90). Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije je Skupščini že poročal o izvajanju nalog 

na tem področju v juliju 1990. V tem poročilu so bili podatki 
o predpisih, ki jih bo potrebno spremeniti za realizacijo skle- 
pov Skupščine Republike Slovenije v zvezi s hidromelioraci- 
jami, podatki o novi revizijski komisiji, o programu urejanja 
kmetijskih zemljišč ter o njegovem izvajanju. 

Drugo začasno poročilo o navedeni problematiki je priprav- 
ljeno za obravnavo na Izvršnem svetu Skupščine Republike 
Slovenije in bo posredovano Skupščini Republike Slovenije 
za obravnavo v februarju 1991. 

Določenih nalog zlasti sistemskega značaja (dopolnitev ali 
spremembe predpisov) zaradi objektivnih razlogov Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije ni mogel izvesti, ker gre 
za zahtevno strokovno problematiko, ki jo je treba pripraviti 
v sodelovanju s strokovnimi inštitucijami, proučiti ureditev te 
problematike v drugih državah in pripraviti takšne rešitve, ki 
bodo lahko veljale daljše časovno obdobje. Poleg tega pa je 
treba upoštevati prednostne naloge, povezane z osamosvoji- 
tvijo Republike Slovenije, ki tudi zahtevajo polno angažiranje 
republikških upravnih organov in Izvršnega sveta Skupščine 
Republike Slovenije. Zato mora uresničevanje nekaterih dru- 
gih nalog, čeprav so tudi te nujne, počakati. 

Iz zgoraj navedenih razlogov še ni uresničena 1. točka 
»Stališč in sklepov«, ki nalagajo Izvršnemu svetu Skupščine 
Republike Slovneije, da predloži Skupščini v roku 6 mes'ecev 
ZAKON O ZAŠČITI MOKRIŠČ. Priprava takega zakona zahteva 
predhodno inventarizacijo, v kateri bodo zbrani vsi naravni 
biotopi in naravovarstveni rezervati v Republiki Sloveniji. Ta 
naloga pa zahteva ustrezno usposobljene specialne stro- 
kovne organizacije in večletno delo, kar mora biti tudi pod- 
prto s finančnimi sredstvi. 

Druge naloge, ki izhajajo iz »Stališč in sklepov« se izvajajo 
v okviru zahtevanih rokov. 

Povsem pa sprejemamo pobudo delegata, da je potrebno 
izvesti sprejete naloge in čimprej odpraviti ovire ter omogočiti 
izvajanje programa urejanja kmetijskih zemljišč na podlagi 
strokovnih naravnovarstvenih spoznanjih in preprečiti gospo- 
darsko škodo, ki nastaja zaradi izvajanja moratorija. V ta 
namen je Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano skupaj z Zavodom Republike Slovenije za varstvo 
naravne in kulturne dediščine že pripravil kriterije za ekosi- 
stemsko presojo hidromelioracijskih projektov. To gradivo je 
treba še medresorsko uskladiti in ga objaviti v Uradnem listu 
Republike Slovenije prav tako kot vse druge spremembe in 
dopolnitve začasnih kriterijev in meril za delo Revizijske komi- 
sije pri strokovni presoji investicijsko-tehnične dokumenta- 
cije za urejanje kmetijskih zemljišč (Uradni list SRS, št. 23/85).. 

Ob opozorilu delegata na družbeno škodo, ki nastaja zaradi' 
moratorija, Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije obe- 
nem opozarja tudi na družbeno škodo, ki je že nastala zaradi 
neutemeljenih ali pa tudi nestrokovno izvedenih melioracij na 
območjih naravne dediščine. Posplošene ocene niso produk- 
tivne in zato Izvršni svet podpira čimprejšnjo uresničitev sta- 
lišč in sklepov Skupščine Republike Slovenije v zvezni 
z moratorijem za izvajanje hidromelioracij. 

Zakon o varstvu naravne in kulturne dediščine (Uradni list 
SRS, št. 1/81 in 42/86) omogoča posege v zavarovano naravno 
znamenitost le v sporazumu s strokovno organizacijo, 
v skladu z njenimi navodili in z izvajalci, s katerimi se ta 
organizacija strinja. Skladno z določbami zakonodaje 
s področja varstva okolja in urejanja prostora so za vse 
melioracijske posege obvezne posebne strokovne podlage, ki 
jih izdela za varstvo naravne in kulturne dediščine pooblaš- 
čena strokovna organizacija. 

Zaenkrat v Sloveniji sicer še nimamo črne liste nesolidnih 
izvajalcev hidromelioracij, jo je pa možno narediti. Stvar učin- 
kovite tehnike priprave projektov melioracij pa je, v kateri fazi 
načrtovalci pritegnejo k delu strokovnjake za varovanje 
naravne in kulturne dediščine. Menimo, da naj bi bilo to 
čimbolj zgodaj; veljavni zakon o varstvu naravne dediščine pri 
tem nikogar ne ovira oziroma zavira. 

Kar zadeva namero lastnikov, da bi sami izvedli dela, pa 
velja za vse prizadete, da veljavna zakonodaja obravnava 
poseg v zavarovano naravno znamenitost kot kaznivo dejanje, 
z vsemi posledicami, ki izvirajo iz te določbe. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu, je stališče do delegatske 
pobude pripravil Republiški sekretariat za kmetijstvo, goz- 
darstvo in prehrano. 
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STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije do pobude Petra Glaviča, 
delegata v Zboru občin, za 
uveljavljanje mednarodnih standardov 
v Republiki Sloveniji 

Dr. Peter Glavič, delegat LDS v Zboru občin Skupščine 
Republike Slovenije, je dne 26. 12. 1990 podal naslednjo 
pobudo: »Predlagam, da Republika Slovenija sprejme vse 
standarde, ki jih je sprejela Mednarodna organizacija za stan- 
dardizacijo (ISO) in Evropska skupnost. Za sprejem in uvelja- 
vitev standardov naj se določi ustrezen rok. Standardi naj 
veljajo v originalu in jih ni nujno prevajati. Na ta način bi 
pospešili prilagajanje našega gospodarstva svetovnim in 
evropskim standardom in s tem njegovo vključevanje v razvita 
tržišča.« 

Stališče Izvršnega sveta do te pobude je naslednje: 
Mednarodni standardi ISO (in drugih mednarodnih institu- 

cij) tudi po njihovem prevzemanju s strani posamičnih držav 
(n. pr. BS - ISO, JUS - ISO itd.) so praviloma neobvezni. 
Povsod v svetu in tudi pri nas ni nobenih ovir za podjetja, da 
svoje izdelke prilagajajo mednarodnim standardom ali celo 
specifičnim standardom posameznih tujih držav. Če n. pr. naš 
proizvajalec dobi naročilo za dobavo gradbenega materiala 
v Španijo, bo najbrž kupec zahteval ustreznost pošiljke špan- 
skim standardom, ki so zaradi specifičnih podnebnih razmer 
drugačni od jugoslovanskih in/ali mednarodnih. 

V skladu z veljavnim Zakonom o standardizaciji (Ur. I. SFRJ, 
št. 37/1988) ni pravnih ali drugih ovir, da naša podjetja ne bi 
svojih izdelkov prilagodila mednarodnim standardom oz. 
standardom tujih držav. Dodatno k temu je po Navodilu št. 
5 (Uputstvo br. 5) Zveznega zavoda na standardizacijo (Ur. I. 
SFRJ, št. 37/1988, čl. 20) vsakemu podjetju omogočen enosta- 
ven postopek, po katerem se lahko zahteva prevzem katerega 
koli mednarodnega standarda v jugoslovanski sistem, kar še 
vedno ne pomeni njegove obveznosti. 

Glede na vse navedeno ni potrebe po kakršnem koli formal- 
nem razglašanju mednarodnih standardov v celoti, kar tudi ni 
smiselno (Glej omenjeni primer za špansko gradbeništvo) niti 
ne bi bilo v skladu s spravili mednarodne organizacije za 
standardizacijo ISO/IEC Guide 21 - Adoption of International 
Standards in National Standards. 

Vendar pa menimo, da je za posodobitev poslovanja našega 
gopodarstva in za njegovo prilagajanje mednarodnim stan- 
dardom izredno pomembna ustrezna infrastruktura, ki jo 
v Sloveniji večinoma imamo. V CTK obstaja obširna standar- 
doteka, s potrebno dokumentacijo, ki je seveda na voljo vsem 
zainteresiranim. 

Pred nedavnim je začelo delovati tudi mešano podjetje 
JUGINS TUV Bavaria, s sedežem v Ljubljani, preko katerega 
lahko naša podjetja pridobijo potrdila o ustreznosti svojih 
izdelkov mednarodnim standardom. 

Po mnenju IS pa je resen problem dejstvo, da so naša 
podjetja vse premalo vključena v nastajanje novih standardov, 
ker bodisi ne kažejo dovolj interesa bodisi nimajo denarja za 
udeležbo svojih predstavnikov na zasedanjih t.i. tehničnih 
komitejev. 

Vsaj delno naj bi to vrzel zapolnil Biro za standardizacijo 
Republike Slovenije, ki bo predvidoma ustanovljen v prvem 
polletju 1991. Ob morebitni odcepitvi Slovenije pa bi ta biro 
dobil status državnega organa z vsemi potrebnimi pooblastili, 
ki bi jih na svojem področju uveljavil ob mednarodnem priz- 
nanju Slovenije. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu, je stališče do delegatske 
pobude pripravil Republiški sekretariat za raziskovalno 
dejavnost in tehnologijo. 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije do pobude Matjaža Peskarja, 
delegata v Zboru občin, naj se prouči 
možnost kreditiranja nakupa 
kmetijskih zemljišč za kmete 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je obravnaval 
delegatsko pobudo Matjaža Peskarja, naj se prouči možnost 
za kreditiranje nakupa kmetijskih zemljišč za kmete in zavzel 
naslednje stališče: 

V osnutku programa urejanja kmetijskih zemljišč za leto 
1991 je predviden nakup kmetijskih zemljišč za 1.000 ha, za 
katere b9 zagotovil sredstva republiški proračun v ustreznem 
deležu. Že po programu za leto 1990 so lahko posamezniki 
pridobili del nepovratnih sredstev za nakup kmetijskih zem- 
ljišč v lastnini, v višini 90% družbeno priznane vrednosti za 
1 ha hidromelioracij kmetijskih zemljišč, kar znese približno 
10% tržne cene zemljišč v prometu. Tudi v letu 1991 bi iz 
sredstev proračuna dajali nepovratna sredstva za nakup kme- 
tijskih zemljišč kmetijskim proizvajalcem. 

V zvezi z obvestilom Republiškega sekretariata za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano vsem občinam, da naj uveljav- 
ljajo prednostno pravico do nakupa kmetijskih zemljišč, za 
katera jim bodo sredstva zagotovljena iz republiškega prora- 
čuna, pa pojasnjujemo, da pride po določbah zakona o kme- 
tijskih zemljiščih občina kot prednostni upravičenec na vrsto 
šele za zakupnikom, kmetom-mejašem, kmetijsko organiza- 
cijo-mejašem, kar pomeni, da se občina kot prednostni upra- 
vičenec pojavi šele, če drugi prednostni upravičenci te pra- 
vice ne uveljavljajo. Takšne rešitve so bile potrebne za to, da 
bi preprečili nakup zemlje v Sloveniji s strani tujcev in prebi- 
valcev drugih republik in pokrajin SFRJ. Za tak nakup pa 
republiški proračun zagotovi občini sredstva v celoti, seveda 
ob pogoju, da cena ni pretirana. 

Glede na navedeno menimo, da je pobuda Matjaža Peskarja 
že uresničena. 

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

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije do pobude Angelce Žerovnik, 
delegatke Zbora združenega dela, 
Franca Tomšiča, delegata 
Družbenopolitičnega zbora, in Ivana 
Vivoda, delegata Zbora občin v zvezi 
s Slovenijo kot nevtralno državo 
- edinstveno zgodovinsko priložnostjo 

Vrsta primerov iz preteklosti pa tudi današnjega časa potr- 
juje prednosti nevtralnega statusa držav (npr. Švica, Švedska, 
Avstrija), še posebej manjših, kamor sodi tudi Slovenija. Pred- 
nosti so lahko številne, čeprav v posameznih primerih raz- 
lične, nekatere so navedene že v pobudi. 

Nevtralnost je ena od opcij, ki jih bo treba resno upoštevati 
v postopku osamosvajanja Republike Slovenije, v dogovorih 
ob njenem mednarodnem priznanju in tudi pozneje. 

Nevtralnost pa ni dejavnik, ki bi ob zunanje in notranjepoli- 
tičnih pogajanjih v Jugoslaviji v tem trenutku bistveno vplival 
na osamosvojitev Slovenije. Osamosvojitev je namreč odvisna 
predvsem od uspešne vzpostavitve dejanske oblasti legitim- 
nih slovenskih državnih organov na ozemlju Slovenije. 
Z nastankom slovenske države in njenim mednarodnim priz- 
nanjem pa bo možnost, da se doseže nevtralnost, postala 
realna in jo bo v neki bodočnosti, če bo to ob takratni politični 
ureditvi Evrope smiselno, mogoče uveljaviti in izkoristiti pred- 
nosti, ki jih nevtralnost nudi. 

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

ODGOVOR 
Republiškega sekretariata za delo na 
pobudo Jožeta Arzenška, delegata 
v Zboru združenega dela, da se naredi 
pregled ravni osebnih dohodkov po 
dejavnostih in profilih 
v negospodarskih dejavnostih 
v primerjavi z gospodarstvom 

Dr. Arzenšek predlaga, da Republiški sekretariat za delo 
izdela pregled ravni osebnih dohodkov po dejavnostih in 
profilih negospodarskih dejavnosti v primerjavi z gospodar- 
stvom in vzpostavi ustreznejšo metodologijo, ki bo izkazovala 
realno stanje ravni osebnih dohodkov, izhajajočih iz 182 ur 
dela. 

Republika Slovenija je na zadnjem zasedanju skupščine 
v letu 1990 sprejela republiški zakon o izplačevanju osebnih 
dohodkov. Nova zakonodaja na področju osebnih dohodkov 
v povezavi z novo davčno zakonodajo nujno zahteva tudi nov 
način statističnega spremljanja osebnih dohodkov. Predvi- 
deva se, da bo nov način statističnega spremljanja osebnih 
dohodkov pripravljen v začetku tega leta. 
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ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije na pobudo Zveze društev 
slepih in slabovidnih Slovenije, za 
uveljavitev statusa invalida za slepe in 
druge najtežje invalide v Sloveniji 

Sodobno varstvo invalidov temelji na načelu enakih možno- 
sti, kar pomeni, da družbena skupnost omogoči tudi invali- 
dom usposobitev za delo, iz tega pa izhaja izenačenost z osta- 
limi v pravicah iz zavarovanja. 

To je zapisano tudi v mednarodnih konvencijah, Evropski 
socialni listini, veljavni ustavi Republike Slovenije in 
v osnutku nove ustave. 

Status tistih invalidov oziroma invalidnih oseb, ki niso niti 
delovni, niti vojaški, niti civilni invalidi vojne, urejata v Slove- 
niji dva zakona - Zakon o usposabljanju in zaposlovanju 
invalidnih oseb (Uradni list SRS, št. 18/76) in zakon o družbe- 
nem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list 
SRS, št. 41/83). 

Zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb 
ureja usposabljanja in zaposlovanja invalidnih oseb, ki zaradi 
svoje telesne in duševne prizadetosti potrebujejo pri tem 
posebno strokovno pomoč, in sicer pri pridobivanju, izpolnje- 
vanju ali, spremembi znanja in sposobnosti, potrebnih za 
zaposlitev v določenem poklicu, ali za opravljanje določenega 
dela, pa tudi prilagajanje na delo. 

Pravico do usposabljanja ima invalidna oseba, ki še ni 
dopolnila 45 let starosti in ki se zaradi svoje invalidnosti ne 
more brez ustrezne usposobitve ustrezno zaposliti. Ne glede 
na starost, pa ima pravico do usposabljanja tudi oseba, ki 
glede na svojo strokovno in splošno izobrazbo, preostalo 
delovno zmožnost in zdravstveno stanje, obeta, da se bo 
v krajšem času toliko usposobila za drugo ustrezno delo, da 
ga bo lahko opravljala vsaj polovico delovnega časa. 

Pravico do usposabljanja zajema praktično delo pri različ- 
nih organizacijah, invalidskih delavnicah, zasebnikih in zavo- 
dih, izobraževanje ter šolanje. 

Skupnosti (zavodi) za zaposlovanje pa nudijo predvsem 
pomoč pri izbiri poklica in delovnega mesta, organizacije 
oziroma šole, kjer naj usposabljanje poteka, spremljanje 
uspešnosti usposabljanja ter materialno pomoč pri usposab- 
ljanju in pripravi na zaposlitev. 

Invalidna oseba ima v času usposabljanja pravice in obvez- 
nosti iz naslova priprave za zaposlitev po predpisih o zaposlo- 
vanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 

Invalidne osebe se zaposlujejo v organizacijah in zavodih 
oziroma invalidskih delavnicah in v zavodih, ki morajo v ta 
namen tudi ustrezno prirediti delovno mesto. 

Nezaposlena invalidna oseba ima prednost pri zaposlitvi na 
prostem delovnem mestu, za katero se je prijavilo več oseb, 
če njene strokovne in druge sposobnosti ustrezajo zahtevam. 

Vrste posebnih organizacij za usposabljanje in zaposlova- 
nje invalidov so zavodi, invalidske delavnice ter zavodi pod 
posebnimi pogoji, ki opravljajo zlasti: 

- delovno in poklicno usmerjanje, 
- poklicno usposabljanje, 
- psihosocialno in delovno pripravo za zaposlitev, 
- socialno rehabilitacijo, 
- posebno strokovno pomoč pri posredovanju zaposlitve, 
- svetovalno in strokovno pomoč pri prirejanju delovnih 

mest sposobnostim in zmožnostim invalidne osebe. 
V invalidskih delavnicah se usposabljajo in zaposlujejo 

invalidi, ki se glede na svojo invalidnost in preostalo delovno 
zmožnost ter glede na svoje zdravstveno stanje, ne morejo 
usposabljati in zaposliti pod enakimi pogoji kot drugi invalidi. 

Invalidi, ki se ne morejo zaposlovati niti v rednih razmerah, 
niti v INDE, se zaposlujejo v zavodih za zaposlovanje invalid- 
nih oseb pod posebnimi pogoji. 

Glede na to, da navedene posebne organizacije poslujejo 
po istih načelih kot druge organizacije za področje gospodar- 
stva, so deležne določenih davčnih in drugih olajšav, glede na 
to, da ne morejo biti produktivne v enaki meri kot organiza- 
cije, ki zaposlujejo le zdravo delovno silo. 

Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih 
oseb našteva naslednje oblike varstva: 

- varstvo v splošnih in posebnih socialnih zavodih, 
- varstvo v drugi družini, 
- nadomestilo za invalidnost, 
- dodatek za tujo nego in pomoč. 
Zakon o nadaljnjih določbah podrobneje opredeljuje oblike 

varstva v zavodih, ki so odvisne predvsem od narave in stop- 
nje invalidnosti, pa tudi od sodelovanja družine, če jo invalid 
ima. 

Pravico do nadomestila, ki znaša 35% povprečnega meseč- 
nega čistega osebnega dohodka na zaposlenega v Republiki 
Sloveniji v minulem letu, pridobijo invalidi z dopolnjenim 18. 
letom starosti oziroma z dnem ugotovitve invalidnosti, če je 
bila ta ugotovljena kasneje. 

Invalid, ki mu je za osnovne življenjske potrebe nujna stalna 
pomoč in postrežba drugega, ima poleg nadomestila pravico 
do dodatka za tujo nego in pomoč, in sicer najmanj 20 in 
največ 30% čistega osebnega dohodka, če potrebuje pomoč 
za opravljanje vseh življenjskih potreb, in najmanj 10, največ 
pa 20% čistega osebnega dohodka, če potrebuje pomoč za 
opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb. 

Nadomestilo in dodatek za tujo pomoč in postrežbo se 
valorizirata v skladu z rastjo čistih osebnih dohodkov. 

Zveza slepih in slabovidnih Slovenije ugotavlja, da s temi 
pravicami ni zagotovljena dovolj visoka socialna varnost tem 
invalidom, kar je delno posledica temeljnega izhodišča 
o zagotavljanju socialne varnosti z lastnim delom, pa tudi 
nedosledno urejenega in izvajanega sistema poklicnega 
usposabljanja in zaposlovanja invalidnih oseb. Vendar polo- 
žaj ni tako slab. Iz poročila o ceni stanja in doseženih rezulta- 
tih na področju invalidskega varstva v Sloveniji, ki ga je 
v januarju 1990 pripravil Republiški sekretariat za zdravstveno 
in socialno varstvo, so razvidni naslednji podatki: 
- v vzgojnovarstvene organizacije je vključenih 506 raz- 

vojno motenih otrok, od teh 439 v 69-tih razvojnih oddelkih, j 
-v oblike izobraževanja in usposabljanja je vključenih 6.970 j 

razvojno motenih otrok, 
- status invalidne osebe po zakonu o usposabljanju in j 

zaposlovanju invalidnih oseb je v preteklem letu pridobilo 522 
oseb, ki so bile napotene na usposabljanje, «• I 

- pravice iz zakona o družbenem varstvu duševno in telesno! 
prizadetih oseb uživa 5.350 upravičencev. 

Izvršni svet Republike Slovnije bo imenoval komisijo zf 
invalidsko varstvo, ki bo v okviru svojih nalog in pristojnost^ 
obravnavala tudi letne in srednjeročne programe invalidskih; 
organizacij. Pri tem bo komisija upoštevala sprejeto končen 
pcijo razvojne strategije invalidskega varstva, kjer je oprede-t 
Ijena tudi vloga invalidskih organizacij kot izvajalcev posa-] 
meznih programov s področja invalidskega varstva. Ker bodof 
imele invalidske organizacije v komisiji za invalidsko varstvo; 
dva svoja predstavnika, bodo svoje interese in pobude lahko' 
usklajevale tudi prek navedenega organa Izvršnega svetal 
Skupščine Republike Slovenije. 1 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravil Repu- 
bliški sekretariat za zdravstveno in socialno varstvo. 
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