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SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE RS 

STALIŠČA IN SKLEPI 
vseh zborov Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi varnostne situacije 
v Republiki Sloveniji ter Jugoslaviji 

Skupščina Republike Slovenije je na 
skupnem zasedanju Družbenopolitične- 
ga zbora, Zbora občin in Zbora združe- 
nega dela dne 30. januarja 1991 obrav- 
navala varnostno situacijo v Republiki 
Sloveniji ter Jugoslaviji in na podlagi 
260. člena poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije sprejela naslednja 

STALIŠČA IN SKLEPE 

1. Skupščina Republike Slovenije, 
v skladu s sprejetimi sklepi in stališči, 
pozdravlja začetne pogovore legitimnih 
predstavnikov republik o možnem spora- 
zumnem in mirnem razreševanju jugo- 
slovanske krize. Skupščina Republike 
Slovenije nalaga predstavnikom Republi- 
ke Slovenije, da intenzivno sodelujejo 
v teh pogovorih, izhajajoč iz plebiscitne 
odločitve o samostojni in neodvisni drža- 
vi Republiki Sloveniji, ki pa ne smejo 
trajati niti dneva več kot pet mesecev. Vsi 
organi v SFRJ morajo zagotavljati pogoje 
za uspeh teh razgovorov za sporazumno 
in mirno rešitev jugoslovanske krize. 

2. Skupščina Republike Slovenije pozi- 
va na mirno reševanje ustavne krize v Ju- 
goslaviji in na takojšen umik vojske iz 
političnega življenja. Jugoslovanska ljud- 
ska armada mora zaustaviti vsa dejanja 
in aktivnosti, ki prejudicirajo bodočo dr- 
žavno ali obrambno ureditev na ozemlju 
današnje Jugoslavije. Tudi zato bo Repu- 
blika Slovenija štela vsako nespoštova- 

nje ustave in pravnega reda Republike 
Slovenije s strani JLA kot odkrito agresi- 
jo in neposreden poseg in vmešavanje 
v notranje zadeve republike. 

Skupščina Republike Slovenije izraža 
zaskrbljenost nad vsesplošnim oborože- 
vanjem v Jugoslaviji in stopnjevanjem 
bojne pripravljenosti v JLA, kar povečuje 
nevarnost uvedbe izrednih razmer in raz- 
reševanja konfliktov z državljansko 
vojno. 

3. Zaradi očitnega nelegitimnega vme- 
šavanja JLA v razreševanje ustavne krize 
v Jugoslaviji, Skupščina Republike Slo- 
venije zahteva od Predsedstva SFRJ, da 
poveljuje JLA tako, da ne bo več prihaja- 
lo do novih pritiskov in ogrožanj posa- 
meznih republik s strani JLA. Predsed- 
stvo SFRJ naj prekliče vse tajne predpi- 
se, ki urejajo delovanje varnostnih orqa- 
nov v JLA. 

4. Skupščina Republike Slovenije pod- 
pira prizadevanja vodstva Republike Hr- 
vaške, da na miren način in z dialogom 
razreši notranje probleme. 

5. Skupščina Republike Slovenije 
predlaga Predsedstvu SFRJ, da proglasi 
moratorij za služenje vojaškega roka. 

6. Skupščina Republike Slovenije nala- 
ga Izvršnemu svetu Skupščine Republike 
Slovenije in Komisiji Skupščine Republi- 
ke Slovenije za ustavna vpašanja, da pri- 
pravita besedilo predloga ustavnega za- 
kona za spremembo in dopolnitev ustav- 
nega zakona za izvedbo amandmajev 96 

in 97 k ustavi republike Slovenije, s kate- 
rim bi se zagotovila pravna podlaga za 
pristojnost Republike Slovenije nad vse- 
mi obvezniki oboroženih sil v Republiki 
Sloveniji. 

7. Skupščina Republike Slovenije zah- 
teva, da pristojni organi federacije ustavi- 
jo premeščanje vojakov državljanov Slo- 
venije, ki služijo vojaški rok v enotah JLA 
na ozemlju Republike Slovenije izven ob- 
močja Republike Slovenije in da vojake, 
ki so bili v zadnjih dneh že premeščeni, 
vrnejo v njihove matične enote. 

8. Skupščina Republike Slovenije ugo- 
tavlja, da je predsednik Predsedstva 
SFRJ dr. Borisav Jovič prekoračil poo- 
blastila, ko je z majorizacijo izsilil ukaz 
o odvzemu orožja, saj SFRJ ni bila ogro- 
žena. Zvezni sekretar za ljudsko obram- 
bo generalpolkovnik Veljko Kadijevič pa 
je celo prekoračil pooblastila iz ukaza 
Predsedstva SFRJ o odvzemu orožja, ko 
je povečal bojno pripravljenost enot JLA 
brez ukaza Predsedstva SFRJ. Zaradi te- 
ga Skupščina Republike Slovenije zahte- 
va, da Predsedstvo SFRJ začne postopek 
ugotavljanja odgovornosti in takojšnje 
razrešitve s položaja zveznega sekretarja 
za ljudsko obrambo. 

Član Predsedstva SFRJ iz Republike 
Slovenije dr. Janez Drnovšek in predsed- 
nik Republike Slovenije Milan Kučan naj 
te sklepe in stališča uveljavljata na seji 
Predsedstva SFRJ in o doseženem obve- 
stita Skupščino Republike Slovenije. 

SKLEP 
vseh zborov Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi varnostne situacije 
v Republiki Sloveniji ter Jugoslaviji 

Skupščina Republike Slovenije je na 
skupnem zasedanju Družbenopolitične- 
ga zbora, Zbora občin in Zbora združe- 
nega dela dne 30. januarja 1991 obrav- 
navala varnostno situacijo v Republiki 
Sloveniji ter Jugoslaviji in na podlagi 

260. člena poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije sprejela naslednji 

SKLEP 

Član Predsedstva SFRJ iz Republike 

Slovenije dr. Janez Drnovšek naj na na- 
slednji seji Skupščine Republike Sloveni- 
je poroča o vsebini in načinu sprejema- 
nja ukazov Predsedstva SFRJ v Jugoslo- 
vanski ljudski armadi. 

SKLEP 
Zbora občin Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi varnostne situacije 
v Republiki Sloveniji ter Jugoslaviji 

Zbor občin Skupščine Republike Slo- 
venije je na skupnem zasedanju vseh 
treh zborov Skupščine Republike Slove- 
nije dne 30. januarja 1991 ob obravnavi 
varnostne situacije v Republiki Sloveniji 
ter Jugoslaviji na podlagi 260. člena po- 
slovnika Skupščine Republike Slovenije 
sprejel 

SKLEP 

Medrepubliška dogovarjanja o razreši- 
tvi ustavne krize v Jugoslaviji in prihod- 
njem oblikovanju odnosov med posa- 
meznimi republikami lahko temeljijo sa- 
mo na sprejeti Deklaraciji o suverenosti 
države Republike Slovenije, sprejeti ple- 
biscitarni odločitvi o samostojnosti in ne- 
odvisnosti slovenske države, sprejetih 

stališčih o dobrih namenih Republike 
Slovenije in drugih sprejetih stališčih 
Skupščine Republike Slovenije. O pogo- 
vorih s posameznimi republiškimi dele- 
gacijami mora delegacija Republike Slo- 
venije poročati na prvem njenem zaseda- 
nju. Sestavo delegacije Republike Slove- 
nije za posamezne pogovore z delegaci- 
jami drugih republik imenuje Skupščina 
Republike Slovenije. 



STALIŠČA glede vojne v Zalivu 
vseh zborov Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi kriznih žarišč v svetu ter 
njihov vpliv na položaj Slovenije 

Skupščina Republike Slovenije je na 
skupnem zasedanju Družbenopolitične- 
ga zbora, Zbora občin in Zbora združe- 
nega dela dne 30. januarja 1991 obrav- 
navala krizna žarišča v svetu ter njihov 
vpliv na položaj Slovenije in na podlagi 
260. člena poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije sprejela 

STALIŠČA 
glede vojne v Zalivu 

1. Skupščina Republike Slovenije se 
odločno zavzema za spoštovanje načela 

suverenosti in ozemeljske nedotakljivosti 
držav ter načela mirnega reševanja spo- 
rov brez uporabe sile. Skupščina Repu- 
blike Slovenije obsoja iraško invazijo na 
Kuvajt, ki je žal izzvala vojno v Zalivu. 

2. Skupščina Republike Slovenije pod- 
pira resolucije Varnostnega sveta Orga- 
nizacije Združenih narodov v zvezi s kri- 
zo v Zalivu in poziva Irak, da jih spoštuje. 
Ob tem pričakuje spoštovanje vseh reso- 
lucij Organizacije Združenih narodov 
v zvezi s kriznimi žarišči na Bližnjem 
Vzhodu. 

3. Ob izbruhu vojne v Zalivu Skupščina 
Republike Slovenije z veliko zaskrblje- 

nostjo spremlja stopnjevanje vojaškega 
spopada v Zalivu. Skupščina Republike 
Slovenije meni, da diplomatska sredstva 
v zalivski krizi niso v celoti izčrpana, zato 
poziva k prekinitvi spopada in pogaja- 
njem. Podpira tudi pobudo za sklic med- 
narodne konference o Bližnjem Vzhodu. 

4. Skupščina republike Slovenije pod- 
pira prizadevanja mednarodnih sil, da za- 
gotovijo spoštovanje Resolucije Varnost- 
nega sveta Organizacije Združenih naro- 
dov št. 678, v tem okviru pa tudi nuđenje 
humanitarne pomoči. Slovenija bo nudila 
pomoč tudi preko Mednarodnega Rdeče- 
ga križa. 

STALIŠČA glede dogodkov v Pri bal tiku 
vseh zborov Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi kriznih žarišč v svetu ter 
njihov vpliv na položaj Slovenije 

Skupščina Republike Slovenije je na 
skupnem zasedanju Družbenopolitične- 
ga zbora, Zbora občin in Zbora združe- 
nega dela dne 30. januarja 1991 obrav- 
navala krizna žarišča v svetu ter njihov 
vpliv na položaj Slovenije in na podlagi 
260. člena poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije sprejela 

STALIŠČA 
glede dogodkov v Pribaltiku 

1. Skupščina Republike Slovenije po- 
novno zahteva spoštovanje pravice do 
samoodločbe kot temeljnega načela 
mednarodnega prava in s tem tudi pravi- 
ce pribaltiških narodov, da sami odločajo 
o povezavah z drugimi narodi, oziroma 
o svoji popolni samostojnosti in ponavlja 
svoja stališča, zapisana v Resoluciji o ne- 
odvisnosti baltiških držav, ki jo je Skupš- 
čina Republike Slovenije sprejela 16. ma- 
ja 1990. 

2. Zato Skupščina Republike Slovenije 
obsoja poseg sovjetske vojske v Litvi in 
Latviji ter z zaskrbljenostjo opazuje do- 
gajanje v večnacionalni Sovjetski zvezi 
ter možne povezave s položajem Repu- 
blike Slovenije v Jugoslaviji. 

3. Skupščina Republike Slovenije izra- 
ža svoje prepričanje, da sedanji dogodki 
v baltiških državah predstavljajo veliko 
nevarnost za mir in sodelovanje v Evropi 
in v svetu. 

DODATNI SKLEP 
vseh zborov Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi kriznih žarišč v svetu ter 
njihov vpliv na položaj Slovenije 

Skupščina Republike Slovenije je na 
skupnem zasedanju Družbenopolitične- 
ga zbora, Zbora občin in Zbora združe- 
nega dela dne 30. januarja 1991 obrav- 
navala krizna žarišča v svetu ter njihov 
vpliv na položaj Slovenije in na podlagi 
260. člena poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije sprejela 

DODATNI SKLEP 

Spričo odprtih kriznih žarišč v svetu, ki 
lahko usodno vplivajo na položaj Repu- 
blike Slovenije, Skupščina Republike 
Slovenije meni, da je potrebno vse poli- 
tične stranke, zastopane v Skupščini, 
sproti in enakopravno obveščati o aktual- 

nem mednarodnopolitičnem položaju 
v svetu in o korakih, ki jih organi Republi- 
ke Slovenije predvidevajo v zvezi s tem. 

DODATNI SKLEP 
Družbenopolitičnega zbbra Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi predloga 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, da se začne postopek za 
spremembo ustave Republike Slovenije 

Družbenopolitični zbor Skupščine Re- 
publike Slovenije je na 11. seji 23. 1. 
1991 ob obravnavi predloga Izvršnega 
sveta Skupščine Republike Slovenije, 
da se začne postopek za spremembo 
ustave Republike Slovenije na podlagi 
270. člena poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije sprejel v naslednjem be- 
sedilu. 

DODATNI SKLEP 

Zbor nalaga Komisiji za ustavna vpra- 
šanja, da pripravi ustavni zakon o spre- 
membi ustavnega zakona za izvedbo 
ustavnih amandmajev XCVI in XCVII 
k ustavi Republike Slovenije na področju 
ljudske obrambe, ki bo uvedel moratorij 
na pošiljanje nabornikov iz Republike 

Slovenije v JLA do sprejema nove ustave 
Republike Slovenije oziroma do morebit- 
ne sklenitve konfederalne pogodbe 
z drugimi republikami v SFRJ. 
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SKLEP 
vseh zborov Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi mnenja Komisije za 
urejanje skupnih interesov in odnosov v Jugoslaviji s predlogom sklepa 
o podaljšanju mandata delegatov Skupščine Republike Slovenije v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ 

Družbenopolitični zbor Skupščine Re- 
publike Slovenije je 29. januarja 1991, 
Zbor občin in Zbor združenega dela pa 
sta 30. januarja 1991 ob obravnavi mne- 
nja Komisije za urejanje skupnih intere- 
sov in odnosov v Jugoslaviji s predlo- 
gom sklepa o podaljšanju mandata de- 
legatov Skupščine Republike Slovenije 
v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ na podlagi 260. člena poslovnika- 
Republike Slovenije sprejeli naslednji 

SKLEP 

Sedanja delegacija Skupščine Repu- 
blike Slovenije v Zboru republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ nadaljuje delo v tem 
zboru. 

Delegacija naj deluje tako, da bo omo- 
gočeno tekoče najnujnejše delovanje 
vseh tistih zveznih organov, ki morajo 
delovati v prehodnem obdobju. Nima pa 
nikakršnih pooblastil in pristojnosti za 

dogovarjanje v zveznih organih o bodo- 
čih odnosih Republike Slovenije z ostali- 
mi v Jugoslaviji. 

Delegacija naj pri usklajevanju in daja- 
nju soglasij k predlogom posameznih ak- 
tov postopa v skladu s sklepi in poobla- 
stili Skupščine Republike Slovenije k tem 
aktom. 

DODATNI SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi mnenja 
Komisije za urejanje skupnih interesov in odnosov v Jugoslaviji s predlogom 
sklepa o podaljšanju mandata delegatov Skupščine Republike Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ 

Družbenopolitični zbor Skupščine Re- 
publike Slovenije je na nadaljevanju 11. 
seje dne 29. 1. 1991 ob obravnavi mne- 
nja Komisije za urejanje skupnih intere- 
sov in odnosov v Jugoslaviji s predlo- 
gom sklepa o podaljšanju mandata de- 
legatov Skupščine Republike Slovenije 
v Zboru republik in pokrajin Skupščine 

SFRJ na podlagi 260. člena poslovnika 
Republike Slovenije sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 

Družbenopolitični zbor sprejema pred- 
log, da se na skupnem zasedanju vseh 
treh zborov Skupščine Republike Slove- 

nije obravnava problematika bodočih od- 
nosov v Jugoslaviji in v skladu z 82. čle- 
nom poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije predlaga tako Zboru združene- 
ga dela kot Zboru občin, da sprejmeta 
tak sklep. Izvršni svet naj za to sejo pri- 
pravi ustrezna stališča. 

SKLEP 
Skupščine Republike Slovenije, da ne da soglasja k nekaterim zveznim zakonom 

Na podlagi 3. točke amandmaja XCVI 
k ustavi Republike Slovenije je Skupšči- 
na Republike Slovenije na sejah Druž- 
benopolitičnega zbora dne 29. 1. 1991, 
Zbora občin dne 24. 1. 1991 in Zbora 
združenega dela dne 30. 1.1991 spreje- 
la naslednji 

SKLEP 

Skupščina Republike Slovenije ne daje 
soglasja k: 

1. zakonu o podaljšanju veljavnosti 
dela družbenega plana Jugoslavije za ob- 
dobje 1986-1990 in posameznih določb 
zveznih zakonov, ki urejajo financiranje 
družbenih in drugih služb v republikah 
oziroma avtonomni pokrajini, ki ne more- 
jo s svojimi sredstvi financirati teh služb 
(Uradni list SFRJ, št. 84/90). 

2. zakonu o sprememebah in dopolni- 
tvah zakona o izplačilu osebnih dohod- 
kov, sredstev za neposredno skupno po- 
rabo in sredstev za prehrano delavcev 

med delom (Uradni list SFRJ, št. 84/90), 
3. zakonu o začasnem financiranju 

potreb federacije za leto 1991, za katere 
se sredstva zagotavljajo v proračunu fe- 
deracije (Uradni list SFRJ, št. 84/90), 

4. zakonu o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o službi družbenega knjigo- 
vodstva (Uradni list SFRJ, št. 84/90). 

SKLEP 
Skupščine Republike Slovenije, da ne da soglasja k nekaterim zveznim zakonom 

Na podlagi 3. točke amandmaja XCVI 
k ustavi Republike Slovenije je Skupšči- 
na Republike Slovenije na sejah Druž- 
benopolitičnega zbora, Zbora občin in 
Zbora združenega dela dne 30. 1. 1991 

sprejela naslednji 

SKLEP 

Skupščina Republike Slovenije ne daje 
soglasja k: 

1. zakonu o zagotavljanju stanovanj 

v JLA (Uradni list SFRJ, št. 84/90), 
2. zakonu o spremembah in dopolni- 

tvah zakona o izvrševanju proračuna fe- 
deracije za leto 1990 (Uradni list SFRJ, št. 
84/90), 

3. zakona o temeljih sistema javnega 
obveščanja (Uradni list SFRJ, št. 84/90), 

4 poročevalec 



ODLOČBA 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti 62. člena zakona 
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 

Ustavno sodišče Republike Slovenije 
je v postopku za oceno ustavnosti 62. 
člena zakona o urejanju naselij in dru- 
gih posegov v prostor na seji dne 10/ 
1-1991 ugotovilo: 

Določbe 62. člena zakona o urejanju 
naselij in drugih posegov v prostor 
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86) 
so dne 21/6-1990 prenehale veljati. 

Obrazložitev: 
Na podlagi prvega odstavka 412. člena 
ustave Republike Slovenije je ustavno 
sodišče z odločbo št. U-l-30/89-7 
z dne 14/12-1989 (Uradni list SRS, št. 43/ 

89 z dne 30/12-1989), ki jo je Skupščina 
Republike Slovenije prejela dne 21/ 
12-1989, ugotovilo, da v izreku te odloč- 
be navedene zakonske določbe niso 
v skladu z ustavo. Skupščina Republike 
Slovenije je te določbe uskladila z ustavo 
s sprejetjem in uveljavitvijo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona 
o urejanju naselij in drugih posegov 
v prostor (Uradni list RS, št. 26/90 z dne 6/ 
7^1990), torej že po izteku šestmesečne- 
ga roka za uskladitev, ki je potekel dne 
21. junija 1990, zato so s potekom tega 
dne te določbe prenehale veljati. Ustavno 
sodišče odločbe, s katero to ugotavlja, ni 
moglo sprejeti pred omenjeno uskladitvi- 

jo zakona z ustavo, ker zaradi nepopolne 
sestave v tem času ni moglo odločati. 

Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo 
na podlagi 412. člena ustave in druge 
alinee tretjega odstavka 25. člena zakona 
o postopku pred Ustavnim sodiščem SR 
Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/ 
76). 

Ustavno sodišče Republike Slovenije 
je to odločbo sprejelo v sestavi: sodnik, 
ki nadomešča predsednika, Janko Čes- 
nik in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. 
Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, Sta- 
ne Markič, dr. Anton Perenič, dr. Janez 
Šinkovec in Ivan Tavčar. 

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

POROČILO 
Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo k analizi uresničevanja zakona o ukrepih za 
zagotavljanje prireje, predelave in oskrbe z mlekom in mlečnimi izdelki 

Odbor Skupščine Republike Slovenije za kmetijstvo in goz- 
darstvo je na 7. seji dne 23. 1.1991 obravnaval analizo uresni- 
čevanja zakona o ukrepih za zagotavljanje prireje, predelave 
in oskrbe z mlekom in mlečnimi izdelki, ki jo je v obravnavo 
predložil Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije. 
(OPOMBA: Analiza je bila objavljena v 1. števili Poročevalca, 
ki je izšel 7. januarja 1991.) 

Predstavnik Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
je poudaril, da so se stvari, od sprejetja analize na Izvršnem 
svetu dne 18. 12. 1990 do danes, precej poslabšale. Izjemen 
problem predstavlja plačevanje; od 30-50% presežkov je 
namreč prodanih po Jugoslaviji (Na Hrvaško in BiH) za katere 
pa ni nobenih plačil. Mlekarne so od RS za kmetijstvo, goz- 
darstvo in prehrano zahtevale, da leta poskuša problem razlo- 
žiti slovenskim živinorejcem. Dogovorjeno je, da se pripravi 
celovita analiza in dostavi podpredsedniku Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije ter navedenemu resornemu 
organu. Če se bodo zaloge kopičile, bo potrebno zaostriti 
pogoje za kakovost mleka pri rejcih ali proučiti možnosti 
uvedbe kontingentov. 

Predstavnik Zadružne zveze Slovenije pa je člane odbora 
seznanil, da se ob obravnavi analize niso osredotočile samo 
na mleko in mlečne izdelke, temveč na celotno kmetijstvo; 
nelikvidnost, zaostajanje izplačil v Republiki Sloveniji (za 
obresti za kredite, izvozne stimulacije za mesno industrijo) so 
povezovalni faktorji, ki vplivajo na stanje v mlečni industriji. 
Predlagal je, da Izvršni svet organizira razgovor z Izvršnima 
svetoma Hrvaške in BiH, kjer se naj razčistijo vzroki za nepla- 
čevanje mleka Republiki Sloveniji. Analiza jasno kaže, da smo 
s ceno mleka zaostajali za maloprodajnimi cenami, ter da smo 
zadnje štiri mesece v letu 1990 zadrževali odkupno ceno 
mleka. Poudaril je, da se ne strinjajo z uvanjanjem kontingen- 
tov ter da pred mlekarne postavljajo zahtevo za transforma- 
cijo. 

V razpravi člani odbora niso podprli možnosti uvedbe konti- 
gentov, menili pa tudi so, da mlekarne ne morejo krojiti 

kmetijske politike. Vprašali so se, kaj je z analizo produktivno- 
osti mlekarn, ki je nujno potrebna in bi pokazala, kje so 
morebitne rezerve, ki se iščejo. Opozorili so tudi na obnašanje 
trgovine, ki bi na podlagi dogovora lahko znižala cene izdel- 
kom nekaj dni pred potekom roka uporabnosti (mleko, siri, 
širni namazi ipd.). 

Član odbora, zaposlen v Ljubljanskih mlekarnah, se ni stri- 
njal s trditvami, da je mlekarnam vseeno, kako je s prirejo 
doma. Nekatere mlekarne so res služile tudi z uvozom; kljub 
dolgovom (samo v decembru imajo prodanih in neplačanih za 
120 mio din izdelkov) še vedno dajejo prednost odkupu in 
plačevanju doma prevzetega mleka ter zagotavljanju osebnih 
dohodkov svoji delavcem. Strinjal se je s tem, da so pov- 
prečno produktivni, vendar v vrhu jugoslovanskega mlekar- 
stva. Odkupovali so vse mleko, tudi tisto, ki ga druge mle- 
karne niso bile sposobne plačati, pa so jim ga ponujale in so 
ga prevzemali in predelovali. 

Po razpravi so bili sprejeti naslednji sklepi: 
1. Odbor sprejema in podpira analizo uresničevanja zakona 

o ukrepih za zagotavljanje prireje, predelave in oskrbe z mle- 
kom in mlečnimi izdelki ter ocenjuje, da o tej problematiki ni 
potrebno razpravljati na sejah zborov Skupščine Republike 
Slovenije. 

2. V analizi naj se 2. točka sklepov preoblikuje tako, da bo, 
glede obstoječe zakonske ureditve določanja odkupnih cen 
mleka in notranjih odnosov v mlečni produkciji jasno raz- 
vidno, da morajo odkupne cene mleka v prihodnje slediti 
modelnim izračunom Kmetijskega inštituta Slovenije. Malo- 
prodajne cene pa naj se tem odkupnim cenam prilagajajo. 

3. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije naj opravi 
razgovor z Izvršnima svetoma Republike Hrvaške in BiH glede 
problematike plačila in izvoza mlečnih izdelkov v te republike. 

4. Glede na neugodnost trendov v zadnjih dveh mesecih naj 
Odbor za mleko pri Izvršnemu svetu Skupščine Republike 
Slovenije prouči razmerja notranjih odnosov v mlečni repro- 
dukciji ter opravi ustrezne korekcije. 
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Predlog za izdajo zakona o dopolnitvah zakona o SKLADU SKUPNIH 

REZERV s predlogom zakona - ESA 275 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 54. seji 
dne 24. 1. 1991 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O DOPOLNITVI 
ZAKONA O SKLADU SKUPNIH REZERV S PREDLOGOM 
ZAKONA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266., 267. in 312. člena poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena 
začasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 

Z navedenim zakonom se določa, da podjetja - zave- 
zanci za združevanje sredstev rezerv v sklade skupnih 
rezerv v republiki in občinah v letu 1991 ne združujejo 
sredstev rezerv v te sklade. Takšna rešitev se predlaga 
glede na sprejete ustavne amandmaje k republiški ustavi 
in nove zakone, po katerih ni več predvideno obvezno 
združevanje sredstev pravnih oseb in ki določajo druga- 
čen način reševanja dela dosedanjih nalog skladov skup- 
nih rezerv. Izvršni svet predlaga Skupščini Republike Slo- 
venije, da sprejme zakon po skrajšanem postopku in ga 

uvrsti na prve seje zborov Skupščine Republike Slovenije, 
ker mora biti le-ta sprejet do konca februarja 1991. 

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

- dr. Marko KRANJEC, član Izvršnega sveta in republi- 
ški sekretar za finance, 

- mag. Stanko DEBELJAK, namestnik republiškega 
sekretarja za finance, 
- Drago KOLMAN, svetovalec Izvršnega sveta v republi- 

škem sekretariatu za finance, 
- Zvonko DRAKSLER, svetovalec Izvršnega sveta 

v Republiškem sekretariatu za finance, 
- Sinila MITROVIČ, pomočnik republiškega sekretarja 

za finance. 

Predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o skladu skup- 
nih rezerv s predlogom zakona bodo obravnavali Družbenopoli- 
tični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zakonodajno- 
pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi Odbor za proračun in 
javne finance kot matično delovno telo. 

POVZETEK 

S tem zakonom se določa, da podjetja - zavezanci za 
združevanje sredstev rezerv v sklade skupnih rezerv 
v republiki in občinah v letu 1991 ne združujejo sredstev 
rezerv v te sklade. Takšna rešitev se predlaga glede na 
sprejete ustavne amandmaje k republiški ustavi in nove 

zakone, po katerih ni več predvideno obvezno združeva- 
nje sredstev pravnih oseb in ki določajo drugačen način 
reševanja dela dosedanjih nalog skladov skupnih 
rezerv. Vprašanje nadaljnje usode skladov skupnih 
rezerv oziroma način prenosa njihovih pravic, obvezno- 
sti in sredstev na druge subjekte, bo urejeno s posebnim 
zakonom, ki bo predložen v postopek med letom. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o dopolnitvah zakona o skladih skupnih rezerv 

I. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga za sprejetje zakona je utemeljena 

v naslednjih določbah Ustave Republike Slovenije in ustavnih 
amandmajih k republiški Ustavi: 

- prvem odstavku 15. točke amandmana XIII k Ustavi Repu- 
blike Slovenije, s katerim je določeno, da 14. točka istega 
amandmana nadomešča četrti in peti odstavek 34. člena 
Ustave Republike Slovenije; z nadomestitvijo petega odstavka 
34. člena je ukinjena možnost, da se z zakonom lahko določi 
obveznost združevanja sredstev za potrebe financiranja pre- 
kvalifikacij in prezaposlovanja, če zaradi tehnoloških ali dru- 
gih izboljšav delavčevo delo v temeljni organizaciji združe- 
nega dela ni več potrebno; 
- drugem odstavku 15. točke amandmana XIII k Ustavi 

Republike Slovenije, s katerim je bil razveljavljen 25. člen 
Ustave SR Slovenije, ki je določal, da se z zakonom lahko 
začasno omeji razpolaganje z delom sredstev družbene 
reprodukcije v temeljnih organizacijah združenega dela ozi- 
roma določi obvezno združevanje dela sredstev družbene 
reprodukcije za financiranje posameznih nujnih potreb druž- 
bene reprodukcije; 

- 3. točki amandmana XX. k Ustavi Republike Slovenije, 
s katero je bil nadomeščen 89. člen ustave, ki je določal, da se 
sme z zakonom naložiti obvezna združitev sredstev družbene 
reprodukcije, če s samoupravnim sporazumom med organi- 
zacijami združenega dela ali drugimi samoupravnimi organi- 
zacijami ali skupnostmi ni bilo mogoče zagotoviti sredstev za 
izvršitev določenih nujnih nalog v družbeni reprodukciji; 

- 12. člen Ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amand- 
majev, ki je izjemoma, do 31. decembra 1990, omogočal 
združevanje dela sredstev družbene reprodukcije za gospo- 
darsko infrastrukturo. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJETJE ZAKONA 
Veljavni republiški zakon o skladih skupnih rezerv predpi- 

suje med drugim združevanje sredstev rezerv v sklade skup- 
nih rezerv v občinah in republiki. Po dikciji zakona so zave- 
zanci za združevanje temeljne organizacije združenega dela 
s področja gospodarstva. Svojo obveznost obračunavajo od 
osnove, predpisane v prvem odstavku 6. člena zakona in po 
stopnji, določeni v samoupravnem sporazumu o združevanju 
sredstev rezerv v sklade. Zakon tudi določa, da za nepodpis- 
nike samoupravnega sporazuma obveznost združevanja 
določi zakon oziroma odlok občinske skupščine. Obračunano 
obveznost lahko posamezni zavezanec zmanjša za del sred- 
stev rezerv, ki jih je namenil v tekočem letu za pokrivanje 
nekritih izgub drugih temeljnih organizacij. 

Navedena ureditev združevanja sredstev rezerv je z nekate- 
rimi spremembami in dopolnitvami v veljavi od leta 1979. 
Praktično v vseh letih je bila z republiškim zakonom predpi- 
sana obveznost združevanja sredstev rezerv v republiški sklad 
skupnih rezerv. Podobno so s svojimi odloki storile tudi 
občinske skupščine. Z zakonom o združevanju sredstev 
rezerv v letu 1990 je bila sprejeta posebna ureditev za leto 
1990, izhajajoč iz spremembe zveznega zakona o sredstvih 
rezerv in novega obračunskega sistema. Z navedenim zako- 
nom je bila obveznost združevanja sredstev rezerv v republi- 
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ški sklad skupnih rezerv določena za vse zavezance, ne glede 
na to, ali so sprejeli samoupravni sporazum o združevanju 
sredstev rezerv v sklad ali ne. Zavezanci so na podlagi zakona 
obveznost obračunali po stopnji 3% od predvidene osnove, 
poleg tega pa še 40% sredstev rezerv, razporejenih po zak- 
ljučnem računu za leto 1989. 

Po 16. členu republiškega zakona se sredstva rezerv, zdru- 
žena v sklade skupnih rezev uporabljajo za izplačilo z zako- 
nom zajamčenih osebnih dohodkov za izplačilo osebnih 
dohodkov v organizacijah, ki imajo neporavnane dospele 
obveznosti do upnikov do zakonsko predpisane višine in za 
prekvalifikacije ter zaposlovanja delavcev. Navedena ureditev 
je izhajala iz določb republiške ustave, zlasti njenega 34. 
člena, in zakona o združenem delu. 

Ureditev, določena z republiškim zakonom, je v osnovnih 
rešitvah povzeta po zveznem zakonu o sredstvih rezerv. Glede 
na spremembe v gospodarskem sistemu Jugoslavije, uveljav- 
ljene zlasti z zakonom o podjetjih, ki posledice gospodarskih 
odločitev prepuščajo podjetjem, je Zvezni izvršni svet v janu- 
arju 1990 predlagal Skupščini SFRJ, da zakon o sredstvih 
rezerv preneha veljati 31. 10. 1990. Skupščina Republike Slo- 
venije se je s predlogom za prenehanje veljavnosti omenje- 
nega zakona strinjala, vendar ta zakon v Skupščini SFRJ ni bil 
sprejet. Tako je še vedno v veljavi zvezni zakon o sredstvih 
rezerv, ki med drugim vsebuje tudi določbe o skladih skupnih 
rezerv družbenopolitičnih skupnosti. 

S sprejetjem amandmajev k ustavi Republike Slovenije in že 
sprejeto zakonsko ureditvijo, zlasti na davčnem področju in 
področju zaposlovanja in zavarovanja za primer nezaposleno- 
sti, so bile na družbenopolitične skupnosti, zlasti na repu- 
bliko, prenešene naloge sofinanciranja programov prekvalifi- 
kacij in prezaposlovanja delavcev. Tudi sicer se je za te 
namene na ravni republike, bodisi prej v skupnosti za zapo- 
slovanje oziroma sedaj v republiškem proračunu zagotavljal 
bistveno večji obseg sredstev kot v skladih skupnih rezerv. 
Delno je k majhnemu obsegu v skladih skupnih rezerv združe- 
nih sredstev rezerv prispevala v republiškem zakonu o skladih 
skupnih rezerv predpisana olajšava v obliki medsebojnega 
pokrivanja izgub zainteresiranih podjetij. V pomembni meri 
pa so k manjšemu obsegu združevanja prispevali poslabšan 
gospodarski položaj in izgube podjetij. 

Neugodne gospodarske razmere v letu 1990, ki jih označu- 
jejo izgube in nelikvidnost podjetij, bi bistveno vplivale na 
obseg združevanja sredstev rezerv v sklade skupnih rezerv. 

V devetih mesecih leta 1990 je od 5.352 podjetij, ki so predlo- 
žila periodični obračun za navedeno obdobje, 1956 ugotovilo 
izgubo. Največ izgube, tako po številu podjetij kot zneskih, je 
v podjetjih s področja industrije in rudarstva. Gledano glo- 
balno je bilo v lanskih devetih mesecih za 12.052 mio din 
izgub in 2.191 mio din akumulacije v slovenskih podjetjih. 
Gospodarska gibanja v lanskem zadnjem trimesečju ne omo- 
gočajo izboljšanja tega neugodnega razmerja, iz česar je moč 
z gotovostjo sprejeti trditev, da bo število podjetij z izgubami 
še višje. 

Po veljavni ureditvi podjetje z izgubo, glede na predpisano 
obračunsko osnovo, ne združuje sredstev rezerv v sklade 
skupnih rezerv. Potemtakem je možno zaključiti, da v sklade 
skupnih rezerv ne bo združen omembe vreden znesek rezerv 
še zlasti, ker »potencial« za združevanje tvorijo t. i. srednja in 
velika podjetja po klasifikaciji obračunskega zakona, iz teh pa 
je tudi največ podjetij z izgubami. 

Spremembe v sistemski ureditvi in slabe gospodarske raz- 
mere v večini slovenskih podjetij zato narekujejo, da se po 
letnem obračunu za leto 1990 ne združujejo sredstva rezerv 
v sklade skupnih rezerv. 

III. POGLAVITNE REŠITVE PREDLAGANE UREDITVE 
S tem zakonom predlagamo, da se v letu 1991, na podlagi 

obračuna poslovanja za leto 1990, ne združujejo sredstva 
rezerv podjetij in drugih organizacij s področja gospodarstva 
v sklade skupnih rezerv v občinah in republiki. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE PREDLAGANE 
UREDITVE 

S predlagano ureditvijo bo del sredstev rezerv, ki bi jih 
morala podjetja, ki bi po letnem obračunu poslovanja za leto 
1990 izkazala obveznost za združevanje svojih rezervnih sred- 
stev, zadržan v teh podjetjih. To za takšna podjetja pomeni 
tudi izboljšanje likvidnosti v obsegu zadržanih sredstev. S tem 
ne bo odpravljena možnost medsebojnega pokrivanja izgub 
po končnem obračunu poslovanja za leto 1990, ne bo pa je 
možno - ker ne bo obveznega združevanja - uveljavljati kot 
olajšavo. 

V sklade skupnih rezerv se torej v letu 1991 ne bodo zdru- 
žila sredstva rezerv, svojo funkcijo pa bodo ti skladi, sicer 
v zmanjšanem obsegu, opravljali iz vrnjenih sredstev, ki so jih 
iz združenih sredstev rezerv plasirali v prejšnjih letih. 

PREDLOG ZAKONA o dopolnitvah zakona o skladih skupnih rezerv 

1. člen 
V zakonu o skladih skupnih rezerv (Uradni list SRS, št. 11/ 

79, 23/81, 6/84 in 18/85) se za 31. a členom doda novi 31. 
b člen, ki se glasi: 

»31. b člen 
V letu 1991 zavezanci ne združujejo sredstev rezerv v sklade 

skupnih rezerv po 4. do 14. členu tega zakona.« 

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

listu Republike Slovenije 

OBRAZLOŽITEV: 

Po republiškem zakonu o skladih skupnih rezerv združujejo 
podjetja del svojih sredstev rezerv v sklade skupnih rezerv 
v republiki in občinah. Višina te obveznosti se določi s samou- 
pravnim sporazumom, če samoupravni sporazum ni sklenjen, 
pa se to določi z interventnim zakonom oziroma odlokom 
občinske skupščine. Sredstva skladov skupnih rezerv se upo- 
rabljajo za izplačilo z zakonom zajamčenih osebnih dohod- 
kov, za izplačilo osebnih dohodkov v organizacijah, ki imajo 

neporavnane obveznosti do upnikov ter za prekvalifikacije in 
zaposlovanje delavcev. 

V postopku je priprava sprememb zveznih predpisov, ki se 
nanašajo na sistem sredstev rezerv. V tem okviru bo urejeno 
tudi vprašanje nadaljnje usode skladov skupnih rezerv v repu- 
bliki in občini. S sprejetjem novih amandmajev k republiški 
ustavi in novih predpisov na področju zaposlovanja za primer 
nezaposlenosti se določene naloge sedanjih skladov oprav- 
ljajo na drug način (preko organov republike in občin). Poleg 
tega v novih ustavnih amandmajih ni več podlage za obvezno 
združevanje sredstev pravnih oseb. 

Zato predlagamo dopolnitev veljavnega zakona o skladih 
skupnih rezerv v tem smislu, da podjetja v letu 1991 ne bi 
združevala svojih sredstev v sklade skupnih rezerv v republiki 
in občinah. 

Med letom bo pripravljen republiški zakon, ki bo uredil 
vprašanje nadaljnjega izvajanja nalog, ki jih zdaj opravljajo 
skladi skupnih rezerv. Predvideno je, da bodo ti skladi uki- 
njeni in da bo zakon uredil prenos njihovih pravic in obvezno- 
sti na druge subjekte oziroma način izpolnjevanja prevzetih 
obveznosti in nalog skladov. Do takrat bodo skladi opravljali 
svoje naloge še naprej, vendar ne več na podlagi novih prime- 
rov sredstev iz podjetij kot zavezancev za združevanje, temveč 
na podlagi sredstev, ki so jih skladi plasirali v prejšnjih letih in 
jih bodo uporabniki vrnili v letu 1991. 
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Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA SKUPNE DRUŽBENE POTREBE 

V LETU 1990 IN O PORAČUNU DOLOČENIH OBVEZNOSTI IZ DOHODKA 

ZA SKUPNE IN SPLOŠNE DRUŽBENE POTREBE ZA LETO 1989 - 

ESA 250 

Odbor Skupščine Republike Slovenije za splošno 
gospodarske zadeve je na korespondenčni seji dne 1/2- 
1991 določil besedilo: 

-PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA 
SKUPNE DRUŽBENE POTREBE V LETU 1990 IN O PORA- 
ČUNU DOLOČENIH OBVEZNOSTI IZ DOHODKA ZA 
SKUPNE IN SPLOŠNE DRUŽBENE POTREBE ZA LETO 
1989. 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 266. in 267. 
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi 
z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije. 

Odbor Skupščine Republike Slovenije za splošno 
gospodarske zadeve je določil, da bodo kot njegovi pred- 
stavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 
- Franc Grašič, delegat v Zboru združenega dela, 
- Zvonko Ivanušič, delegat v Zboru občin, 
- Janez Kocijančič, delegat v Družbenopolitičnem zboru 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o zagotavljanju sredstev za skupne družbene potrebe 
v letu 1990 in o poračunu določenih obveznosti iz 
dohodka za skupne in splošne družbene potrebe za leto 
1989 bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin 
in Zbor združenega dela ter Zakonodajno-pravna komisija. 
Obravnaval ga bo tudi Odbor Skupščine Republike Slove- 
nije za proračun in javne finance. 

Predlog o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju 
sredstev za skupne družbene potrebe v letu 1990 in o poračunu 
določenih obveznosti iz dohodka za skupne in splošne druž- 
bene potrebe za leto 1989 bodo obravnavali Družbenopolitični 
zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zakonodajno- 
pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi Odbor za proračun in 
javne finance kot matično delovno telo. 

PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev 
za skupne družbene potrebe v letu 1990 in o poračunu določenih obveznosti iz 
dohodka za skupne in splošne družbene potrebe za leto 1989 

1. člen 
V zakonu o zagotavljanju sredstev za skupne družbene 

potrebe v letu 1990 in o poračunu določenih obveznosti iz 
dohodka za skupne in splošne družbene potrebe za leto 1989 
(Uradni list RS, št. 41/89, 11/90 in 24/90) se v tretji alinei 
drugega odstavka 19. člena številka »50%« nadomesti s šte- 
vilko »75%«. 

V drugem odstavku 19. člena se doda 5. alinea, ki se glasi: 
- del akumulacije, ki se obvezno izdvajajo za financiranje 

gospodarske infrastrukture: 

- za elektrogospodarstvo in premogovništvo 
- za naftno-plinsko gospodarstvo 
- za železniški promet 
- za luško infrastrukturo 
- za cestno gospodarstvo in letališko infrastrukturo 
- za ključne infrastrukturne objekte na področju RTV. 

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

listu Republike Slovenije in se uporablja za dokončen obra- 
čun davkov in prispevkov za leto 1990. 

OBRAZLOŽITEV: 

Skupščina Republike Slovenije je na sejah zborov dne 26. in 
27/12-1990 ter 30/1-1991 obravnavala predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju 
sredstev za skupne družbene potrebe v letu 1990 in o pora- 
čunu določenih obveznosti iz dohodka za skupne in splošne 
družbene potrebe za leto 1989 z osnutkom zakona. Zbori so 
sprejeli predlog za izdajo zakona in se strinjali z združitvijo 
prve in druge faze zakonodajnega postopka. Zbori so Odboru 
Skupščine Republike Slovenije za splošne gospodarske 
zadeve kot predlagatelju naročili, da pripravi predlog zakona 
in da pri pripravi predloga prouči in ustrezno upošteva pred- 
loge in pripombe delovnih teles skupščine ter pripombe 
poslancev na sejah zborov. 

Predlog zakona je pripravljen na podlagi osnutka zakona, 
saj predlogov in pripomb v skupščinski razpravi ni bilo. Odbor 
predlaga le spremembo 2. člena zakona, da namreč zakon 

začne veljati naslednji in ne osmi dan po objavi v Uradnem 
listu, s čimer se premošča časovna stiska, ki bi nastala zaradi 
obveznosti predložitve zaključnih računov do 28/2-1991. 

Glede na to, da so bile predlagane rešitve že pojasnjene ob 
predlogu za izdajo zakona in osnutku zakona, jih v skladu 
s skupščinskim poslovnikom ne ponavljamo v obrazložitev 
tega predloga zakona. 
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Predlog zakona o PREOBLIKOVANJU POZD - ESA 162 

PREDLOG ZAKONA o preoblikovanju POZD 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 56. seji 
dne 31. 1. 1991 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O PREOBLIKOVANJU POZD, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve aliriee 

215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začas- 
nega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 

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

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

- Viktor BREZAR, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za drobno gospodarstvo, 

- Irena DOBRAVC-TATALOVIČ, svetovalka republi- 
škega sekretarja za drobno gospodarstvo, 

- Maja ŠUBIC, svetovalka republiškega sekretarja za 
drobno gospodarstvo. 

Predlog zakona o preoblikovanju POZD bodo obravnavali 
Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter 
Zakonodajno-pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi Odbor 
skupščine za podjetništvo in obrt kot matično delovno telo. 

1. člen 
S tem zakonom se določajo način in pogoji za preoblikova- 

nje pogodbenih organizacij združenega dela (v nadaljevanju: 
POZD) v podjetje, v skladu z zakonom o podjetjih ter način 
ponovnega vrednotenja vložkov ustanoviteljev in delavcev 
zaposlenih v POZD. 

2. člen 
Ustanovitelji POZD oziroma njihovi pravni nasledniki lahko 

v skladu s tem zakonom zahtevajo ponovno vrednotenje vlož- 
kov ustanoviteljev in delavcev zaposlenih v POZD v roku 
enega leta po uveljavitvi tega zakona. 

3. člen 
POZD se preoblikuje v eno od pravnoorganizacijskih oblik, 

ki jih določa zakon o podjetjih. Preoblikovanje POZD 
v podjetje se izvede na način in po pogojih, ki veljajo za 
ustanovitelje podjetja po zakonu o podjetjih, s spremembami 
in dopolnitvami sedanje ustanovitvene pogodbe ali s posebno 
pogodbo o preoblikovanju POZD v podjetje. Pogodbo skle- 
nejo v pisni obliki ustanovitelj in delavci zaposleni v POZD na 
podlagi odločitve organa upravljanja, določenga s statutom 
POZD. 

4. člen 
V POZD, v katerih ni bila izvedena revalorizacija vseh vlože- 

nih sredstev ustanovitelja v skladu z zakonom in pogodbo 
o ustanovitvi POZD, se lahko s pogodbo oziroma s spremem- 
bami in dopolnitvami pogodbe o ustanovitvi opravi revaloriza- 
cija vseh vloženih sredstev ustanovitelja in delavcev zaposle- 
nih v POZD ne glede na vrsto sredstev stvari, denarna sred- 
stva, pravice) ter temu ustrezno določi učinek na strani virov 
sredstev. , 

5. člen 
Revalorizacija vloženih sredstev ustanovitelja in delavcev 

zaposlenih v POZD po prejšnjem členu se opravi naknadno 
v skladu s pogodbo o ustanovitvi POZD oziroma njenimi 
spremembami in dopolnitvami na podlagi uradno ugotovlje- 
nih statističnih podatkov o gibanju cen na drobno v Republiki 
Sloveniji, za obdobje, od vložitve sredstev do dneva ugotovi- 
tve revalorizirane vrednosti oziroma sklenitve sprememb in 
dopolnitev pogodbe. 

6. člen 
Ustanovitelj ugotovi novo letno revalorizirano vrednost pre- 

moženja tako, tako da k ustanovitvenemu deležu prišteje vsa 
ponovna vlaganja in odšteje vsa vračila, ki jih je ustrezno 
revaloriziral (vlaganja in vračila) za dobo, ko so bila vključena 
v poslovni proces. 

Razlika med celotnim prevrednotenim premoženjem POZD 
in revalorizirano knjižno vrednostjo premoženja ustanovitelja 
predstavlja kapitalski vložek delavcev. 

7. člen 
V POZD se v skladu s pogodbo o ustanovitvi POZD opravi 

zaradi popravkov v virih sredstev iz 6. člena tudi popravek 
delitve dobička v bilancah uspeha POZD, za obdobje od 
vložitve sredstev do uveljavitve tega zakona. 

Kriterij udeležbe ustanovitelja v dobičku POZD v skladu 
s pogodbo je lahko ta, da ustanoviteljeva udeležba v dobičku 
v posameznem letu ne sme presegati 50% dobička razen 
v primeru, če tako ugotovljen delež dobička ne dosega dva- 
krtne višine obresti na dolgoročno vezane hranilne vloge. 

Ustanovitelj lahko uporablja pri revalorizaciji ustanovitve- 
nega in drugih vložkov tisti kriterij, ki ga je uporabil v posa- 
meznem poslovnem obdobju. 

8. člen 
Pri popravku delitve dobička in vračila vloženih sredstev 

ustanovitelja POZD se vračilo vloženih sredstev opravi tako, 
da se za znesek vrnjenih sredstev zmanjša v aktivi denarna 
sredstva in v pasivi obveznosti POZD do vloženih sredstev 
ustanoviteljev POZD. 

9. člen 
V skladu s 'popravki na strani virov sredstev opravljeno 

revalorizacijo vloženih sredstev ustanovitelja in sredstev 
POZD ter v skladu s popravki delitve dobička v bilancah 
uspeha POZD, se s pogodbo o ustanovitvi POZD oziroma 
spremembami in dopolnitvami te pogodbe določi udeležbo 
ustanovitelja in POZD v premoženju POZD. 

10. člen 
Del premoženja POZD, ki v skladu z 9. členom pripada 

delavcem, v skladu z ustanovitveno pogodbo, se dodeli delav- 
cem POZD v sorazmerju z izplačanimi bruto osebnimi 
dohodki in prejemki, ki imajo značaj osebnih dohodkov. 

11. člen 
Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati drugo poglavje 

obrtnega zakona s členi od 23. do 57. ter šesti odstavek 7. 
člena, 147. člen, četrti odstavek 148. člena, 151., člen ter 
določba 155. člena v delu, ki se nanaša na POZD. 

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

Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV: 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na svoji seji dne 
20. 11. 1990 določil besedilo predloga za izdajo zakona o pre- 
oblikovanju POZD z osnutkom zakona ter ga dne 21. 11. 1990 
posredoval v obravnavo in sprejem Skupščini Republike Slo- 
venije. 

V Skupščini Republike Slovenije so zakonodajno gradivo 
obravnavali Odbor za podjetništvo in obrt ter Zakonodajna- 
pravna komisija, ki sta v celoti podprla zakonsko vsebino, pri 
tem pa opozorila predlagatelja naj pri pripravi predloga 
natančneje določi način in kriterije za prevrednotenje ustano- 
vitvenega in ostalih vlaganj ustanovitelja ter upošteva tudi 
prispevek živega dela delavcev pri preverjanju premoženja 
POZD. 

Zbor združenega dela, Zbor občin ter Družbenopolitiči zbor 
so obravnavali predlog za izdajo zakona o preoblikovanju 
POZD z osnutkom ter ga sprejeli na svoji seji dne 27. 11. 1990. 

Predlagatelj je v pripravah zakonskega predloga proučil 
v postopku skupščinske obravnave podana mnenja in pred- 
loge ter jih v celoti upošteval, tako da je: 

- na novo določil vrednotenje ustanovnega in drugih vla- 
ganj ustanovitelja (3. in 9. člen) ter pri ponovnem vrednotenju 
premoženja POZD upošteval tudi prispevek delavcev POZD 
(10. člen), 

- prav tako je upošteval tudi predlog Odbora za podjetni- 
štvo in obrt naj bo predlagani zakon v celoti neodvisen od 
drugega zakona ter tako iz zakonske vsebine izključil nave- 
zavo na zakon o privatizaciji podjetij. 

K1. členu 
Po predlagani določbi se s tem zakonom določajo pogoji za 

preoblikovanje obstoječih POZD v eno od organizacijskih 
oblik podjetij v mešani lastnini v skladu z določili zakona 
o podjetjih (Ur. I. SFRJ, št 77/88, 46/90). Z zadnjimi spremem- 
bami in dopolnitvami zakona o podjetjih (Ur. I. SFRJ, št. 46/90) 
je ukinjen institut pogodbenega podjetja (POZD), kar je tudi 
smiselno saj ta oblika v praksi ni nikoli zaživela. Vsa obstoječa 
pogodbena podjetja naj bi se v roku enega leta organizirala in 
delovala kot podjetja v mešani lastnini. 

K 2. členu 
V tej določbi so opredeljeni upravičenci (ustanovitelji POZD 

in njihovi pravni nasledniki), ki lahko zahtevajo prevrednote- 
nje vložkov ustanoviteljev POZD ter rok za uveljavljanje pre- 
vrednotenja stroškov. 

K 3. členu 
POZD se mora preoblikovati v podjetja v mešani lastnini 

v skladu z določili zakona o podjetjih ter vpisati kot vse druge 
pravne osebe v sodni register. Preoblikovanje POZD 
v podjetje se izvede s spremembami in dopolnitvami sedanje 
ustanovitvene pogodbe ali s posebno pogodbo o preoblikova- 
nju POZD v podjetje. Pogodbo sklene v pisni obliki ustanovi- 
telj in POZD na podlagi odločitve organov upravljanja določe- 
nega s statutom POZD. 

K 4. členu 
Zaradi pomanjkljive zakonodaje in pogodbenih določil ter 

tudi zaradi neustreznih tolmačenj so evidence stanja POZD in 
obračuni poslovanja POZD neustrezni. Zato je potrebno na 
osnovi tega zakona s spremembami in dopolnitvami pogodb 
o ustanovitvi POZD omogočiti revalorizacijo vseh vloženih 
sredstev ustanovitelja POZD in to ne glede na vrsto vloženih 
sredstev (strojna oprema, drobni inventar, material, denarna 
sredstva, pravice). Revalorizacija vloženih sredstev ustanovit- 
Ijev POZD se izvrši neknadno in to za vsako leto na podlagi 
uradno ugotovljenih statističnih podatkov o gibanju cen na 
drobno v Republiki Sloveniji za ustrezno leto in to za obdobje 
od vložitve sredstev ustanovitelja POZD do dneva sklenitve 
spremembe in dopolnitve pogodb o ustanovitvi POZD. 

K 5. členu 
Vsebina tega člena določa možnosti, da ustanovitelj lahko 

opravi revalorizacijo vloženih sredstev tudi naknadno 

v skladu z določbo ustanovitvene pogodbe POZD oziroma 
z njenimi spremembami in dopolnitvami. Višina oziroma stop- 
nja revalorizacije se določa na podlagi kriterija uradno ugo- 
tovljenih statističnih podatkov o gibanju cen na drobno 
v Republiki Sloveniji. Doba za katero je možno izvesti revalori- 
zacijo je določena in sicer od dneva vložitve sredstev v POZD 
do dneva ugotovitve revalorizirane vrednosti sredstev ozi- 
roma do sklenitve spremembe in dopolnitve k pogodbi o usta- 
novitvi POZD. 

K 6. členu 
Vsebina 6. člena določa način ponovnega ovrednotenja 

vložkov v POZD tako od ustanoviteljev kot tudi delavcev 
zaposlenih v POZD. Osnovno merilo za revaloriziranje premo- 
ženja je stopnja inflacije, v dobi, ko so bila sredstva uporab- 
ljena v poslovnem procesu. Formula za izračun prevrednote- 
nja vložkov ustanovitelja je ustanovitveni kapital krat stopnja 
revalorizacije plus ponovna vlaganja krat stopnja revaloriza- 
cije minus dvigi krat stopnja revalorizacije je revalorizirana 
vrednost premoženja. 

Razlika med celotnim prevrednotenim premoženjem POZD 
in revalorizirano vrednostjo premoženja ustanovitelja POZD 
je kapitalski vložek delavcev. 

K 7. in 8. členu 
i Vsebina teh členov določa, da se je za vsako leto od 
podpisa pogodbe o ustanovitvi POZD in do podpisa spre- 
memb in dopolnitev pogodb o ustanovitvi POZD možno izve- 
sti popravke na virih sredstev POZD in sicer na vloženih 
sredstvih ustanovitelja POZD in v lastnih trajnih virih POZD. 
Na osnovi tako izvedenih sprememb v virih sredstev POZD je 
potrebno tudi za vsako leto izdelati novi obračun o delitvi 
dobička iz skupnega poslovanja, i/se spremembe v virih sred- 
stev in delitvi dobička je potrebno opraviti le na osnovi poseb- 
nih obračunov in evidenc, ki se v knjigovodskih evidencah 
POZD evidentirajo šele v otvoritvenih bilancah po transforma- 
ciji POZD v podjetje v mešani lastnini. Predlagana rešitev 
vsebuje novi obračun delitve dobička za vsako leto posebej. 
Znesek vrnjenih sredstev torej ne bi bil več odbitna postavka 
pri ugotavljanju dobička iz skupnega poslovanja, ki je pred- 
met delitve. 

V zakonu predlagatelj ohranja v veljavi obe možnosti izra- 
čuna udeležbe ustanovitelja na dobičku POZD, vendar mora 
ustanovitelj pri revalorizaciji upoštevati isti način, kot ga je 
izbral v posameznih poslovnih obdobjih (poslovno leto). Tako 
se zagotovi objektivnost pri ugotavljanju revalorizacije seda- 
njega premoženja ustanovitelja POZD in delavcev zaposlenih 
v POZD. 

Predlagatelj je proučil obe varianti izračuna in ugotovil, da 
so takšni izračuni zelo različni glede na kriterij, ki se uporabi. 
V nekaterih primerih je prišlo do takih odstopanj, da je izra- 
čun pokazal, da je delež živega dela delavcev POZD pri 
ustvarjanju novih vrednosti enak nič, kar zagotovo kaže na 
nerealno oceno in rezultate. 

K 9. členu 
Ta člen opredeljuje način kako s popravki na virih sredstev za 
vsako leto upoštevati tudi novo delitev dobička za vsako leto. 
Na osnovi posebnih obračunov in evidenc se ugotovi dejan- 
sko premoženje ustanovitelja POZD in premoženje (poslovni 
sklad) POZD. Na osnovi tako ugotovljenega razmerja se 
s spremembo in dopolnitvijo pogodbe o ustanovitvi POZD iz 
podatkov knjižnega stanja trajnih virov sredstev določi nova 
višina sredstev ustanovitelja POZD in poslovnega sklada 
POZD. Za tako zagotovljene spremembe v virih sredstev 
POZD je potrebno v bilanci stanja opraviti tudi knjigovodske 
spremembe. 

K10. členu 
V 10. členu se dokončno določi lastnika tistega dela seda- 

njega premoženja POZD, ki preostane po tem, ko se v skladu 
s predlaganim zakonom na novo ugotovi delež ustanovitelja 
POZD v premoženju POZD. Ker so pri nastanku premoženja 
POZD prispevali le ustanovitelj POZD z vloženimi sredstvi in 
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vodenjem poslovanja POZD ter delavci POZD s svojim delom 
in opravljanjem POZD, ni razlogov, da bi preostanek lastnih 
sredstev POZD morali ustanovitelj in delavci POZD odkupiti 
v skladu s predvidenimi načeli, ki jih bo določal zakon o priva- 
tizaciji podjetij. 

K11. členu 
V tem členu je določeno, da prenehajo veljati vse določbe 

obrtnega zakona, ki se nanašajo na ustanavljanje in poslova- 
nje POZD in, ki so v nasprotju s tem zakonom. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o funkcionarjih 

v državnih organih — ESA 218   

DANIJEL STARMAN 
Poslanec Zbora občin 
SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

4 
Na podlagi 354. člena Ustave Republike Slovenije in 38. čl. 

Poslovnika Skupščine Republike Slovenije, sklepov vseh treh 
zborov občine Republike Slovenije k osnutku zakona, predla- 
gam v sprejem 

PREDLOG ZAKON 
o spremembah in dopolnitvah zakona 
o funkcionarjih v državnih organih 

1. člen 
V Zakonu o funkcionarjih v državnih organih (Ur. list RS št. 

30/90) se 1. odstavek 6. člena spremeni in dopolni tako, da 
glasi: 

»Osnova za obračun osebnega dohodka je 70 odstotkov 
povprečnega osebnega dohodka na delavca, izplačan 
v gospodarstvu Republike Slovenije za pretekli mesec po 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o funk- 
cionarjih v državnih organih bodo obravnavali Družbenopoli- 
tični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zakonodajno- 
pravna komisija. Obravnavala ga bo tudi Komisija za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve kot matično delovno telo. 

uradnih podatkih Zavoda Republike Slovenije za statistiko, ki 
je lahko zmanjšan največ za 10 odstotkov. Zmanjšanje določi 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije glede na prora- 
čunske možnosti. 

Zmanjšanje osnove za obračun osebnega dohodka, ki ga 
določi Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, ne velja za 
obračun osebnih dohodkov sodnikov rednih sodišč in sodišč 
združenega dela v Republiki Sloveniji.« 

Drugi, tretji in četrti odstavek, 6. čl. postanejo tretji, četrti in 
peti odstavek tega člena. 

2. člen 
Ta zakon začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV: 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je pripravil 
v skladu s sklepi zborov Skupščine Republike Slovenije spre- 
jetimi ob obravnavi osnutka zakona naslednje: 

- primerjalen pregled položaja sodnikov ter način določa- 
nja in višino plač v sosednjih državah; 

- osebni dohodki v državnih organih in družbenih dejavno- 
stih; 

- tabelarni pregled čistih osebnih dohodkov za oktober 
1990 za posamezne skupine funkcij oz. delovnih mest v orga- 
nih, ki se financirajo iz republiškega proračuna; 

- tabelarni pregled čistih osebnih dohodkov funkcionarjev 
in delavcev v občinah, izplačanih za mesec oktober 1990; 

- tabelarni pregled čistih osebnih dohodkov v družbenih 
dejavnostih za oktober 1990. 

Iz teh pregledov in analiz izhajajo zlasti naslednje ugoto- 
vitve: 

Sodstvo v sosednjih državah je samostojna in od sleherne 
oblasti neodvisna veja oblasti. Sodno funkcijo opravljajo 
neodvisni sodniki, ki so glede nagrajevanja vezani na zakon 
ali parlament oziroma sodni svet, nikoli pa ne na vlado. 
Soglašam s sklepno ugotovitvijo iz primerjalnega pregleda 
Izvršnega sveta, da morajo temelji za samostojno in neod- 
visno sodstvo biti dani v novi ustavi. Na teh temeljih mora biti 
grajen celovit sistem napredovanja sodnikov, strog disciplin- 
ski režim in bistveno večje razlike v osebnih dohodkih med 
sodniki. Nobene zakonske ovire pa ni, da bi že v obdobju pred 
sprejemom nove ustave ne določali osnove za nagrajevanje 
sodnikov v samem zakonu in da Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije za redno sodstvo in sodišča združenega dela 
nima pristojnosti glede na proračunske možnosti tekoče zni- 
ževati osebnih dohodkov, saj je to v nasprotju s temeljnim 
načelom o neodvisnosti sodnikov. 

Novi sistem nagrajevanja državnih funkcionarjev (koefici- 
enti in osnove), ki velja od 1.9. 1990 dalje, je povzročil številne 
neskladnosti, ki že zato terjajo spremembe in dopolnitve. 
Vprašljivo je že, ali je določanje znižane osnove osebnega 
dohodka v absolutnem znesku (od septembra do decembra 
1990 2.605,00 din - 41,90% povprečnega osebnega dohodka, 

odi. 1. 1991 pa 2.980,00 din - 48% povprečnega OD) v skladu 
z določbo 6. čl. Zakona o funkcionarjih v državnih organih, ko 
je povprečni osebni dohodek na delavca lahko zmanjšan le za 
odstotek, torej se osnova osebnega dohodka določa tekoče, 
glede na povprečni osebni dohodek delavca v gospodarstvu 
za pretekli mesec. 

Po priloženem poročilu razširjene obče seje Vrhovnega 
sodišča Republike Slovenije (štev. SU 19/90-21 z dne 28. 12. 
1990) je bil Zakon o funkcionarjih v državnih organih za 
mesec oktober 1990 za sodnike.temeljnih sodišč uresničen le 
s 37%, za sodnike vrhovnega sodišča Republike Slovenije pa 
40,5%; nasprotno pa je iz tabelarnih pregledov razvidno, da 
so nekatere občine zakon realizirale kar 100 odstotno, večje 
število občin pa je prekoračilo znižanje osnov, ki jo je določil 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije za osebne 
dohodke na republiški ravni. 

Ob znanih gospodarskih težavah in utemeljenih zahtevah 
poslancev, da je potrebno splošno porabo znižati, je težko 
pričakovati, da bi v nekaj naslednjih letih lahko uresničili 100 
odstotno osnovo osebnega dohodka po 6. čl. zakona. Realno 
in utemeljeno je zato predlagati znižano osnovo za obračun 
osebnih dohodkov na 70 odstotkov povprečnega osebnega 
dohodka na delavca v gospodarstvu. Izvršnemu svetu pa je ob 
tako znižani osnovi omejiti pooblastilo za nadaljnje znižanje 
osnove, glede na proračunske možnosti za največ 10 odstot- 
kov, razen seveda za sodnike rednih sodišč in sodišč združe- 
nega dela. 

S predlagano spremembo in dopolnitvijo zakona bi določili 
realnejšo osnovo obračuna osebnih dohodkov funkcionarjev 
v državnih organih, zmanjšali nesorazmerja v nagrajevanju na 
občinskih in republiškem nivoju, zlasti pa bi storili pomemben 
korak k ustvarjenju pogojev za samostojno in neodvisno sod- 
stvo. 

Samostojnost in neodvisnost sodstva je bistvenega pomena 
za legitimnost, zakonitost in pravičnost pravne ureditve in 
pogoj za varstvo človekovih pravic. 

S tem je predlog za spremembo in dopolnitev zakona ute- 
meljen. 
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Vrhovno sodišče Republike Slovenije je imelo dne 19. 12. 
1990 razširjeno občno sejo, na kateri so poleg sodnikov in 
predsednice tega sodišča, bili navzoči tudi vsi predsedniki 
temeljnih in višjih sodišč v Sloveniji. 

Navzoči so bili seznanjeni z vsebino razgovora z gospodom 
dr. Francemtom Bučarjem dne 10. 12. 1990, katerega so se 
udeležili trije predsedniki sodišč, z zagotovili gospoda Lojzeta 
Peterleta, da bo problematika osebnih dohodkov sodnikov 
obravnavana na eni od prihodnjih sej Izvršnega sveta, sklepi 
zborov skupščine v zvezi z obravnavo predloga poslanca 
Daniela Starmana, z aktivnostjo Republiškega sekretariata za 
pravosodje in upravo, s stališči Odbora za pravosodje in 
upravo in o tem, da je problematiko osebnih dohodkov že 
večkrat obravnaval tudi Sodni svet. 

Na občni seji so predsedniki na sodiščih opozorili na 
izredno kritično stanje v sodstvu. Nezadovoljstvo med sodniki 
zaradi nizkih osebnih dohodkov povzroča odhajanje sodnikov 
iz sodstva in to predvsem izkušenih sodnikov kar bo povzro- 
čilo težave pri sojenju in torej vplivalo na kvaliteto in kvanti- 
teto sojenja, po drugi strani taka situacija pomeni nekonku- 
renčnost sodstva za dobre in izkušene pravne strokovnjake iz 
drugih področij. V nekaterih okoljih so razmere že takšne, da 
sodniki celo napovedujejo stavko, ča na področju ureditve 
osebnih dohodkov ne bo takoj bistvenih sprememb in odloči- 
tev organov, pristojnih za izvajanje Zakona o funkcionarjih 
v državnih organih. 

Predsedniki sodišč so predlagali, da se razširjena občna 
seja Vrhovnega sodišča Republike Slovenije opredeli do te 
problematike in pristojne organe o tem ponovno obvesti ter 
zahteva ukrepanje. 

Občna seja je podprla aktivnosti skupščinne v zvezi s spre- 
membami Zakona o funkcionarjih v državnih organih po 

hitrem postopku na podlagi pobude poslancev gospoda Dani- 
ela Starmana, čeprav bo sodstvo tudi vnaprej dosledno zahte- 
valo, da je potrebno odločanje o osebnih dohodkih sodnikov 
dejansko prenesti na skupščino. 

Soglasno je bilo izraženo mnenje, da je potrebno takoj 
urediti stanje na področju osebnih dohodkov do 1. 9. 1990 
dalje, ko naj bi se zakon začel uporabljati in sicer tako, da 
bodo glede na proračunske možnosti vsi državni organi, 
financirani iz proračuna v enakem položaju in tako republiški, 
kot tudi občinski. 

Občna seja to zahteva zato, ker je Zakon o funkcionarjih 
v državnih organih različno realiziran, v nekaterih občinah kar 
100 %-tno, v sodstvu pa tako, da po zadnjih podatkih temelj- 
nega sodišča le 37 %-tno, sodnika vrhovnega sodišča 40,5 %- 
tno realizacijo, torej je sodstvo diskriminirano. Zato naj Izvršni 
svet Republiške Slovenije, če meni, da proračunske možnosti 
tega ne dopuštajo, določi zmanjšanje osnove za obračun 
osebnega dohodka in to za vse funkcionarje enako od 1. 9. 
1990 dalje. 

Občna seja je tudi ugotovila, da se neenakost kaže tudi 
v zagotavljanju sredstev za delovno uspešnost oziroma za 
dodatno delovno obremenjenost. Kljub temu, da je Komisija 
republiške skupščine za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve odločila, da se vsem organom oziroma funkci- 
onarjem zagotavljajo sredstva v enakem odstotku, temu ni 
tako, saj se funkcionarjem odobravajo različni odstotki, neka- 
terim so bili osebni dohodki valorizirani, nekaterim k osnovi 
osebnega dohodka izplačani nominalni zneski, sodstvo pa je 
spet v najslabšem položaju. 

Proti takšnemu ravnanju, ki pomeni neenako obravnavanje, 
je zato izražen protest razširjene občne seje Vrhovnega 
sodišča Republike Slovenije. 

Skupaj s predlogom zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o funkcionarjih v državnih or- 
ganih objavljamo informacijo o osebnih dohodkih 
v državnih organih in družbenih dejavnostih s ta- 
belami in primerjalni pregled položaja sodnikov 
ter načina določanja in višine plač sodnikov v so- 
sednjih državah kot to zahtevajo sklepi zborov 
Skupščine Republike Slovenije, sprejeti 5. in 11. 
decembra 1990. Informacijo je pripravil Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije. 

Informacija o osebnih dohodkih v državnih organih in družbenih dejavnostih 

i. 
1. Informacije je pripravljena glede na večkratne pobude 
delegatov v Skupščini Republike Slovenije, da se pripravi 
pregled osebnih dohodkov tako v državnih organih, kakor 
tudi v družbenih dejav nostih. Dana je bila tudi pobuda, da se 
ti osebni dohodki preračunajo na pogojno nekvalificiranega 
delavca. Kategorija pogojno nekvalificiranega delavca je bila 
uvedena v sistem spremljanja osebnih dohodkov z uvedbo 
panožnih sporazumov. Ta način prikazovanja osebnih dohod- 
kov pa je bil iz metodoloških razlogov kmalu opuščen, zato 
tudi ni podatkov, ki bi omogočali preračun sedanjih osebnih 
dohodkov na pogojno nekvalificiranega delavca. Hkrati pa so 
podatki, zbrani za to informacijo, služili Izvršnemu svetu 
Skupščine Republike Slovenije tudi za določitev osnove za 
obračun osebnih dohodkov za funkcionarje in delavce 
v državnih organih. 
2. Osebne dohodke delavcev in funkcionarjev v državnih 
organih urejata zakon o delavcih v državnih organih in zakon 
o funkcio narjih v državnih organih. Zakona določata, da se 
osebni dohodek določi tako, da se osnova za obračun oseb- 
nega dohodka pomnoži s koeficientom za določanje osebnih 
dohodkov in poveča za odstotek za vrednotenje delovnih 
izkušenj ter za odstotek za vrednotenje delovne uspešnosti. 
- Osnovo za obračun osebnih dohodkov po obeh zakonih 
določi Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, in sicer 

tako, da ugotovljeni povprečni osebni dohodek na delavca, 
izplačan v gospodarstvu Republike Slovenije za pretekli 
mesec, zmanjša za ustrezen odstotek, upoštevaje proračun- 
ske možnosti. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije na 
tak način določi osnovo za obračun osebnih dohodkov za vse 
državne organe, tako na ravni republike kakor tudi občin in 
posebnih družbenopolitičnih skupnosti. Pri tem je mesečni 
povprečni osebni dohodek na delavca v gospodarstvu Repu- 
blike Slovenije uporabljen zgolj kot primerjalna statistična 
kategorija, saj je to edini uradni podatek, ki se mesečno 
spremlja. 
- V obeh navedenih zakonih so določeni koeficienti za posa- 
mezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, ki v skupni 
lestvici zajemajo razpon od 0,8 do 6,5. Koeficiente za delovna 
mesta v okviru posamezne skupine določi Izvršni svet Skupš- 
čine Republike Slovenije, za funkcije pa organ, pristojen za 
imenovanje oziroma od njega pooblaščeno delovno telo. 
Tako je Komisija Skupščine Republike Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve v mesecu novembru 
1990 razvrstila funkcije in določila koeficiente za funkcije 
v Skupščini Republike Slovenije, Izvršnem svetu Skupščine 
Republike Slovenije, Ustavnem sodišču Republike Slovenije, 
v pravosodnih organih in družbenem pravobranilcu samou- 
pravlja nja. Komisija je razvrstila občine in posebne družbeno 
politične skupnosti v skupine glede na njihovo družbeno in 
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gospodarsko razvitost ter določila koeficiente za najvišje 
vrednoteno funkcijo v posamezni skupini (sklepi objavljeni 
v Uradnem listu RS, št.42/90). Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije pa je v skladu z zakonom o delavcih v državnih 
organih določil koeficiente za delovna mesta v okviru posa 
mezne skupine. 
- Delovna doba, tako delavcev kakor tudi funkcionarjev, se 
vrednoti tako, da se osebni dohodek, ki je določen za posa 
mezno delovno mesto oziroma funkcijo, poveča za 0,5 % za 
vsako začeto leto delovne dobe (za ženske po 25. letu delovne 
dobe za 0,75), vendar največ za 20 %. 
- Sredstva za delovno uspešnost oziroma za dodatno 
delovno obremenjenost je treba določiti v proračunu v deležu 
od sredstev, ki se namenjajo organom za osebne dohodke. 
Oba zakona sta torej vzpostavila enoten sistem za določanje 
osebnih dohodkov funkcionarjev in delavcev v državnih orga- 
nih na republiški in občinski ravni, ki temelji na enotni lestvici 
koeficientov in enotni osnovi za obračun osebnih dohodkov, 
ki upoštevata možnosti proračunov - torej globalni obseg 
sredstev za splošno porabo v republiki. 
Novi sistem torej ne veže več ravni osebnih dohodkov v držav- 
nih organih na povprečne osebne dohodke v občini ali na 
raven primerljivih delovnih mest v drugih dejavnostih. 
3. Podatki o osebnem dohodku posameznega delavca ozi- 
roma funkcio narja kot osebni podatki po zakonu niso javni, 
zato je ta informacija pripravljena le na podlagi globalnih 
podatkov o osebnih dohodkih in podatkov za posamezne 
skupine delovnih mest oziroma funkcij. 
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo je s posebno 
anketo zbral podatke o izplačanih osebnih dohodkih v občin- 
skih organih, ki so prikazani v tabeli 1. Ti podatki so bili zbrani 
meseca decembra 1990 in zajemajo osebne dohodke za 
mesec oktober 1990. V anketi so bili podatki zbrani po meto- 
dologiji, ki omogoča primerjave, saj so bili izrecno zahtevani 
podatki, ki izključujejo subjektivne elemente (kot je povečanje 
zaradi odstotka za delovne izkušnje - delovno dobo). S tem, 
ko so bili zahtevani podatki o osebnem dohodku za določeni 
mesec, so bile iz primerjave izvzete tudi morebitne razlike 
osebnih dohodkov za več mesecev, izplačane v tem mesecu. 
Novembrskih osebnih dohodkov ni bilo mogoče zajeti, ker 
v času izvedbe ankete osebni dohodki za mesec november še 
niso bili izplačani. V nekaterih občinah namreč osebnih 

; dohodkov za tekoči mesec ne izplačujejo konec meseca, 
ampak šele v prvi polovici naslednjega meseca. V informaciji 
torej niso zajete morebitne spremembe osebnih dohodkov, ki 
so jih občine izvedle v mesecu novembru in decembru. 
4. V tabeli 1 so zajeti podatki o osebnih dohodkih brez % za 
delovno dobo posameznih kategorij funkcionarjev in delav- 
cev v občinah. V tabeli 2 pa so prikazani osebni dohodki 
funkcionarjev in delavcev v organih, ki se financirajo iz repu- 
bliškega prora čuna. 
Zbrani podatki kažejo, da je raven osebnih dohodkov za iste 
izobrazbene skupine kljub razlikam v zahtevnosti dela v posa- 
mez nih občinah višja od ravni osebnih dohodkov v republi- 
ških upravnih organih. (Tabela 1 in 2). Tako so npr. v nekate- 
rih občinah osebni dohodki delavcev z višjo izobrazbo enaki 
ali celo višji od osebnih dohodkov delavcev z visoko izo- 
brazbo v republi ških upravnih organih. V posameznih obči- 
nah pa celo osebni dohodki delavcev s srednjo izobrazbo 
dosegajo osebne dohodke delavcev z visoko izobrazbo 
v republiških upravnih organih. 
Prav tako kot med osebnimi dohodki v republiških organih in 
osebnimi dohodki v občinskih organih obstoje tudi znatne 
razlike med osebnimi dohodki iste kategorije v občinah. Pri 
najnižjem osebnem dohodku znašajo te razlike tudi do 2.100 
din, pri visoki izobrazbi pa tudi do 5.000 din. Tudi te razlike 

J opozarjajo na neusklajenost osebnih dohodkov za primerljiva 
delovna mesta, še zlasti, ker individualno vrednotenje delovne 
uspešnosti oziroma dodatne delovne obremenjenosti kot 
sistem v smislu zakona ni bilo uveljavljeno v vseh občinah. 
5. Do začetka leta 1990 so se osebni dohodki v občinskih in 
republiških organih usklajevali z enakim odstotkom. Ta 
odstotek je določila Komisija podpisnikov družbenega dogo- 
vora o skupnih osnovah in merilih za oblikovanje in delitev 
sredstev za osebne dohodke funkcionarjev v SR Sloveniji. 
V letu 1990 je ta Komisija prenehala delovati, poleg tega pa 
sta bila za urejanje osebnih dohodkov delavcev in funkcionar- 
jev v državnih organih sprejeta posebna zakona, zato se 

osebni dohodki niso več določali na podlagi družbenega 
dogovora oziroma samoupravnih sporazumov. V tem času pa 
so začele občine usklajevati osebne dohodke glede na 
finančne možnosti občinskih proračunov, čeprav za to ni bilo 
pravne podlage. Uresničitev zakonov je bila namreč po vse- 
binski plati pogojena z razvrstitvijo občin in funkcij ter določi- 
tvijo koeficientov (pristojnost Komisije za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve). Šele na tej podlagi je bilo možno 
ustrezno določiti tudi koeficiente za delovna mesta delavcev 
(pristojnost republi škega izvršnega sveta). Z materialnega 
vidika pa je uresničitev zakonov pogojena z deležem sredstev, 
ki bodo v proračunih namenjena za osebne dohodke. Zaradi 
navedenih okoliščin uresni čitev zakonov ni bila možna pred 
januarjem 1991. Občine, ki so kljub priporočilom republiških 
organov ob septembrski valorizaciji osebnih dohodkov 
v družbenih dejavnostih in državnih organih (za 20 %) poveče- 
vale osebne dohodke, za to v zakonu niso imele formalne 
opore, saj je določitev enotne osnove za vse funkcije in 
delovna mesta na republiški in občinski ravni v pristojnosti 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije. 
Čeprav sta sistem določanja osebnih dohodkov iz leta 1990 
(število in vrednost točke) in novi sistem (koeficienti in 
osnova) različna, je na podlagi primerjave mogoče kot 
ustrezne šteti osebne dohodke v tistih občinah, kjer global 
sredstev izplačanih osebnih dohodkov od septembra dalje ni 
bistveno presegel globala sredstev, izračunanega na podlagi 
koeficientov, odstotka za delovno dobo, osnove, ugotovljene 
za organe, ki se financirajo iz republiškega proračuna (2.605 
din), in 10 % sredstev za delovno uspešnost. 
6. Dejstvo, da so nekatere občine povečevale osebne 
dohodke hitre je, kot so se povečevali osebni dohodki v repu- 
bliških državnih organih, je porušilo ustaljena razmerja med 
osebnimi dohodki za posamezne funkcije oziroma delovna 
mesta. Osebni dohodki so se povečevali, ko še ni bila dolo- 
čena osnova za obračun osebnih dohodkov in ko še niso bili 
določeni koeficienti za najvišjo funkcijo v občini, kar kažejo 
podatki o izplačilih za oktober 1990. Pri tem so se ravnale 
bodisi po ravni osebnih dohodkov v občini bodisi po globalu 
sredstev, ki so bila za te namene predvidena v proračunih. Še 
posebej so te razlike povzročale negodovanje v pravosodnih 
organih. Medtem ko je bil prej osebni dohodek sodnika 
temeljnega sodišča izenačen z osebnim dohodkom člana 
izvršnega sveta občine, kjer je sedež temeljnega sodišča, je 
sedaj to razmerje v osebnem dohodku bistveno porušeno 
v škodo sodnikov, čeprav je v lestvici koeficient za sodnika 
temeljnega sodišča določen v pravilnem razmerju do koefici- 
entov za druge funkcije, tudi na občinski ravni. Podobni 
problemi pa nastopajo tudi v republiški upravi. 
7. Raven osebnih dohodkov v državnih organih, ki se financi- 
rajo iz republiškega proračuna se od septembra dalje ni 
spreminjala. Če upoštevamo to raven osebnih dohodkov 
lahko ugotovimo, da je znašala v organih, ki se financirajo iz 
republiškega proračuna, od septembra do decembra 1990 
osnova za obračun osebnih dohodkov 2.605 dinarjev, kar je 
41,9 % povprečnega osebnega dohodka na delavca, izplača- 
nega v gospodarstvu Republike Slovenije za mesec oktober 
1990 (osnova 2.605 din je ugotovljena na podlagi vredno sti 
najvišje funkcije - 1000 točk - po prejšnjem sistemu in 
vrednosti točke 16,93 din neto, kar po novem sistemu pred- 
stavlja koeficient 6,5). Republiški proračun je zagotavljal 
v letu 1990 za nagrajevanje delovne uspešnosti delavcev in 
funkcionarjev v državnih organih v globalu 10 % od sredstev 
za osebne dohodke, s tem, da so se ta sredstva diferencirano 
delila med organe. Sredstva za delovno uspešnost se delijo na 
posamezne delavce oziroma funkcionarje selektivno, zato 
v posameznih primerih dosegajo znaten delež celotnega 
osebnega dohodka. Pri delitvi teh sredstev je udeleženih 
v republiških upravnih organih praviloma do 50 % vseh delav- 
cev z različnimi odstotki oziroma zneski. 

II. 
1. Način zagotavljanja sredstev za osebne dohodke v državnih 
organih in družbenih dejavnostih ni enak. Medtem ko se 
državnim organom iz republiškega proračuna zagotavljajo 
zaenkrat sredstva za osebne dohodke na podlagi kvalifikacij- 
ske strukture, točkovnih vrednosti in števila delavcev v posa- 
meznem mesecu (glavarina) je v družbenih dejavnostih še 
vedno uveljavljen princip financiranja programov. Državnim 
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organom se tudi zagotavljajo sredstva za njihovo delovanje 
namensko za osebne dohodke, skupno porabo, materialne 
stroške in posebne namene. Prav tako je tudi poraba teh 
sredstev strogo namenska in organi ne morejo prelivati sred- 
stev med posameznimi nameni, kar je možno v družbenih 
dejavnostih. 
2. Iz primerjave globalnih podatkov o osebnih dohodkih, ki jih 
je zbral Zavod Republike Slovenije za družbeno planiranje 
(Tabela 3), izhaja, da so glede dinamike in nivoja osebni 
dohodki v družbenih dejavnostih in osebni dohodki v držav- 
nih organih na nivoju republike med seboj dokaj usklajeni, saj 
so se sredstva za osebne dohodke za vse porabnike republi- 
škega proračuna usklajevala z enakimi odstotki. Posamezna 
manjša odstopanja pa so odraz sprememb oziroma različne 
kvalifikacijske strukture v posameznem organu. Tako se npr. 
povečanje števila funkcionarjev v republiški skupščini, ki 
poklicno opravljajo svojo funkcijo, odraža v večjem porastu 
povprečnega osebnega dohodka kot pri drugih organih. Prav 
tako je odstopanje povprečnega osebnega dohodka v javnih 
tožilstvih od povprečnega osebnega dohodka v rednih sodiš- 
čih le navidezno in je odraz različne kvalifikacijske strukture. 
V javnih tožilstvih namreč predstav Ijajo delavci in funkci- 
onarji z visoko izobrazbo cca 58 % vseh zaposlenih v teh 
organih, v rednih sodiščih pa le 30 %. 
Prav tako globalni podatki o osebnih dohodkih kažejo na 
večja odstopanja navzgor pri osebnih dohodkih v občinskih 
skupščinah, občinskih izvršnih svetih in občinskih upravnih 
organih, kar potrjujejo tudi podatki, zbrani z anketo. 
3. S telefonsko anketo so v sekretariatih za izobraževanje in 
telesno kulturo, kulturo ter zdravstvo in socialno varstvo pri- 
dobili podatke o izplačanih osebnih dohodkih v svojih dejav- 
nostih v mesecu oktobru. Zaradi primerljivosti s podatki 
o osebnih dohodkih v državnih organih, so prikazani osnovni 
osebni dohodki (brez dodatka za minulo delo in brez dodat- 
kov, katerih osnova so nadure ali drugi predpisi - Tabela 4). 
Razlike med osebnimi dohodki v okviru iste izobrazbene 
stopnje so med različnimi dejavnostmi in med občinami 
takšne velikosti, da na splošno še ne bi mogli trditi, da so 
v dejavnostih obravnavani posamezni profili bistveno boljše 
ali bistveno slabše. Nekoliko izstopa osnovna šola, ki ima za 
dani profil višje osebne dohodke, kot jih imajo srednje šole in 
tudi kulturne ustanove. 
Največje razlike znotraj ene dejavnosti so pri istem profilu 
v kulturi. Najmanjše razlike med profili v isti izobrazbeni 
stopnji in med izobrazbenimi stopnjami so v osnovnem šol- 
stvu. 
Glede na pravilo, da se osebni dohodki v družbenih dejavno- 
stih usklajujejo z osebnimi dohodki v gospodarstvu občine pa 
ugotavljamo, da je poenotenje osebnih dohodkov v družbenih 
dejavnostih med občinami veliko večje kot bi pričakovali 
glede na zgoraj omenjeno pravilo. 
V primerljivih skupinah tudi ni bistvenih razlik z osebnimi 
dohodki v državnih organih po občinah, iz česar je mogoče 
sklepati, da je samoiniciativno usklajevanje osebnih dohod- 
kov v družbenih dejavnostih na nivoju občine povzročilo tudi 
ustrezno usklajevanje osebnih dohodkov v občinskih uprav- 
nih organih. 

III. 
Razkorak med osebnimi dohodki v državnih organih in druž- 
benih dejavnostih, ki se financirajo iz republiškega prora- 
čuna, in osebnimi dohodki teh organov in dejavnosti, ki se 
financirajo iz občinskih proračunov, terja uskladitev ravni 
osebnih dohodkov tako med občinami, kakor tudi med obči- 
nami in republiko. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 51. seji dne 
10/1-1991 določil:- koeficiente za določanje osebnih dohod- 
kov za delovna mesta v državnih organih v Republiki Slove- 
niji,- osnovo za obračun osebnih dohodkov v višini 4.831 din 
bruto oziroma 2.980 din neto. 
Ta osnova, ki znaša 48 % povprečnega OD v gospodarstvu 
Republike Slovenije za oktober 1990 se uporablja od 1. janu- 
arja dalje. Pri tem je Izvršni svet upošteval materialne možno- 
sti proračunov glede na nujno omejevanje splošne porabe na 
vseh ravneh. Čeprav povprečni osebni dohodek na delavca, 
izplačan v gospodarstvu Republike Slovenije, (ki je primer- 
jalna kategorija) iz meseca v mesec narašča, pa to naraščanje 
v pretežni meri ni odraz povečevanja individualnih osebnih 

dohodkov v gospodarstvu, saj omejitev za osebne dohodke 
velja za vse, razen za uspešne organizacije. V dvigu povpreč- 
nega osebnega dohodka se v večji meri odražajo strukturni 
premiki, saj se zaradi stečajev in presežnih delavcev znižuje 
število delavcev z nizkimi osebnimi dohodki. Zato nezmanj- 
šani povprečni osebni dohodek v gospodarstvu, ne glede na 
druge razloge, ne more predstavljati osnove za obračun oseb- 
nih dohodkov v državnih organih, saj ne odraža splošne ravni 
osebnih dohodkov in drugih prejemkov. 
Z določitvijo koeficientov za obračun osebnih dohodkov in 
enotne osnove, ki velja za vse državne organe, je dana mož- 
nost, da se odpravijo neupravičene razlike med osebnimi 

1 dohodki v občinskih državnih organih in osebnimi dohodki 
v republiških državnih organih. 
Prav tako bo potrebno v proračunih zagotoviti sredstva za 
delovno uspešnost oziroma večjo delovno obremenjenost. To 
je namreč edini instrument, ki omogoča diferenciacijo oseb- 
nih dohodkov glede na večjo delovno obremenitev v okviru 
iste funkcije oziroma delovnega mesta. Pri tem pa je treba 
upoštevati, da je Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve v skladu z zakonom že sprejela sklep, da se 
sredstva za delovno uspešnost oziroma dodatno obremenje- 
nost zagotovijo organom v enakem odstotku. Zato je Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije sklenil, da se sredstva za 
delovno uspešnost delavcev in funkcionarjev v organih, ki se 
financirajo iz republiškega proračuna določijo v višini 10% od 
sredstev za osebne dohodke torej v enakem odstotku, kot jih 
je za te namene zagotovil proračun v preteklem letu. Pri tem je 
seveda znotraj istovrstnih skupin organov (kot je npr. republi- 
ška uprava) možna diferenciacija. Izvršni svet je priporočil 
izvršnim svetom skupščin občin, naj tudi v občinskih proraču- 
nih določijo sredstva za nagrajevanje delovne uspešnosti 
največ v višini 10 % od sredstev za osebne dohodke. 
Iz republiškega proračuna se financira večji del državnih 
organov in družbenih dejavnosti, raven osebnih dohodkov teh 
organov oziroma dejavnosti pa je v globalu medsebojno 
usklajena. Zato se morajo tem možnostim prilagoditi tudi tiste 
občine, ki so doslej izplačevale višje osebne dohodke, upošte- 
vajoč skupno osnovo, ki jo je za vse državne organe določil 
republiški izvršni svet. 
Na sestanku dne 14/1-1991 so bili predsedniki izvršnih svetov 
skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti 
seznanjeni z ugotovitvami iz te informacije, določitvijo koefi- 
cientov za delavce in osnovo za obračun osebnih dohodkov. 
Posebej je bilo poudarjeno, da pravnih sankcij zaradi kršitev 
obeh zakonov oziroma na njuni podlagi izdanih aktov sicer ni, 
vendar pa so izvršni sveti politično odgovorni za izvajanje 
politike, ki jo določijo skupščine, in za izvrševanje zakonov in 
morajo torej nositi vso odgovornost za morebitna odstopanja 
in kršitve. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije bo 
spremljal izvajanje navedenih zakonov in na njihovi podlagi 
izdanih aktov ter po potrebi ukrepal. 

IV. 
Zbori Skupščine Republike Slovenije so na sejah dne 5. in 11. 
decembra 1990 sprejeli osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o funkcionarjih v državnih organih, ki ga 
je predložil delegat Zbora občin Danijel Starman. Po predla- 
ganem zakonu naj bi bila za predsednike in sodnike rednih 
sodišč in sodišč združenega dela osnova za določanje oseb- 
nih dohodkov povprečni osebni dohodek na delavca v gospo- 
darstvu Republike Slovenije, brez zmanjšanja, ki ga za druge 
funkcionarje glede na proračunske možnosti določi Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije. 
Zbori so predlagani zakonski osnutek sprejeli kljub nasproto- 
vanju Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki je 
v svojem mnenju opozoril, da bi se s tako spremembo poru- 
šila razmerja, ki so bila z zakonom vzpostavljena glede ravni 
osebnih dohodkov funkcionarjev v vseh državnih organih. Po 
tem predlogu bi se namreč osebni dohodki sodnikov v primer- 
javi z enako vrednotenimi funkcijami v drugih državnih orga- 
nih povečali za več kot 100 %. Ne glede na materialne možno- j 
sti republiškega proračuna tak predlog ni sprejemljiv iz vse- 
binskih in pravnosistemskih razlogov, saj tako razlikovanje ni 
sprejemljivo niti ob upoštevanju vseh specifičnih elementov 
sodne funkcije v primerjavi z zakonodajno oziroma izvršilno 
funkcijo. 
Zbori Skupščine so odločanje o predlogu navedenega zakona 
pogojevali s primerjalnim pregledom položaja sodnikov in 
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določanja njihovih plač v sosednjih državah (gradivo je 
sočasno predloženo v obravnavo), kakor tudi s pregledom 
ravni osebnih dohodkov v vseh dejavnostih, ki se financirajo 
iz proračunov, kar je predmet te informacije. 

Ugotovitve iz te informacije potrjujejo stališče, ki ga je Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije zavzel že ob osnutku 
navedenega zakona, da izjemno obravnavanje osebnih 
dohodkov sodnikov ni sprejemljivo, saj bi ustvarilo nesoraz- 
merje med osebnimi dohodki v državnih organih in družbenih 
dejavnostih. Raven osebnih dohodkov primerljivih kategorij 
v teh organih in dejavnostih, ki se financirajo iz republiškega 
proračuna, je dokaj izenačena, nesorazmeren dvig osebnih 

dohodkov ene kategorije funkcionarjev pa bi povzročil hude 
odpore v vseh drugih dejavnostih, za kar pa Izvršni svet ne 
more prevzeti odgovornosti. 
Zato bi bil Izvršni svet v primeru, če bi bila predlagana zakon- 
ska sprememba sprejeta, prisiljen takoj predlagati spre- 
membo navedenega zakona tako, da bi bila osnova za obra- 
čun osebnih dohodkov funkcionarjev v državnih organih 
omejena na največ 60 ali 70 % povprečnega osebnega 
dohodka na delavca v gospodarstvu. Seveda pa bi tudi v tem 
primeru moralo Izvršnemu svetu ostati pooblastilo, da to 
osnovo zmanjša glede na proračunske možnosti. Zmanjšanje 
bi v tem primeru veljajo za vse zaposlene v državnih organih 
- tako funkcionarje kot delavce - razen za sodnike. 
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Tabela 2 

PREGLED ČISTIH OSEBNIH DOHODKOV ZA 
OKTOBER 1990 ZA POSAMEZNE SKUPINE 
FUNKCIJ OZIROMA DELOVNIH MEST V ORGA- 
NIH, KI SE FINANCIRAJO IZ REPUBLIŠKEGA 
PRORAČUNA 

Skupina funkcij oz. delovnih mest Čisti osebni doho- 
po zahtevnosti dek brez vrednote- 

nja delovne dobe in 
delovne uspešnosti* 

Funkcionarji 
najvišje vrednotene funkcije 
sodniki Ustavnega sodišča RS 
podpredsednik Skupščine RS, predsed- 
niki zborov 
člani Izvršnega sveta 
predsedniki komisij in odborov Skupšči- 
ne RS 
predsedniki temeljnih sodišč 
sodniki višjih sodišč 
sodniki temeljnih sodišč, namestniki te- 
meljnih javnih tožilcev 
II. Višji upravni delavci 
svetovalci Izvršnega sveta 
podsekretarji 
pomočniki predstojnika 
svetovalci predstojnika 
III. Upravni in strokovno tehnični delavci 
program za pridobitev visoke strokovne 
izobrazbe in program za usposabljanje 
oziroma za izpopolnjevanje; delovne iz- 
kušnje pet let (npr. samostojni svetova- 
lec, inšpektor) 
a) dela in naloge: 
- priprava zakonov in drugih predpisov, 
analiz in drugih gradiv za Skupščino RS 
in IS Skupščine RS, 
- izdelava zelo zahtevnih računalniških 
programov in druga zelo zahtevna dela in 
naloge v zvezi z AOP 
b) naloge inšpekcijskega nadzorstva 
in druga dela in naloge upravnega nad- 
zorstva, 
c) druga dela in naloge 

program za pridobitev visoke strokovne 
izobrazbe; delovne izkušnje od 1 do 3 let 
(npr. svetovalec, strokovni sodelavec, 
analitik, upravni referent) 
a) dela in naloge: 7.857 
- priprava izvršilnih predpisov in sploš- 
nih aktov organa ter informacij o posa- 
meznih problemih 
b) druga dela in naloge 7.534 
program za pridobitev višje strokovne iz- 
obrazbe in program za usposabljanje ozi- 
roma izpopolnjevanje; delovne izkušnje 
tri leta (npr. inšpektor, upravni referent, 
finančni referent, tehnični sodelavec, 
programer) 
a) dela in naloge: 6.782 
- vodenje upravnega postopka 
- priprava finančnih aktov 
- priprava programov za avtomatsko ob- 
delavo 
b) druga dela in naloge 6.627 

program za pridobitev višje strokovne iz- 
obrazbe; delovne izkušnje devet mese- 
cev (npr. programer, tajnica predstojni- 
ka, strokovni sodelavec, analitik, debatni 
stenograf, upravni referent, finančni so- 
delavec) 

a) dela in naloge: 5.958 
- zbiranje in obdelava podatkov po vna- 
prej določeni metodologiji 
- tajniška opravila za predstojnika or- 
gana 
b) druga dela in naloge 5.814 

program srednjega izobraževanja (štiri 
leta); delovne izkušnje od 6 mesecev do 
2 let 
a) dela in naloge (miličnik, paznik) 5.373 
- operativni delavec ONZ in PUO v KPD 
b) druga dela in naloge (npr. tehnik, so- 
delavec, programer, knjigovodja, blagaj- 
nik, arhivar) 5.146 

program srednjega izobraževanja (tri le- 
ta); brez delovnih izkušenj (npr. strojepi- 
sec, šofer, kuhar, monter) 4.334 

program srednjega izobraževanja (dve 
leti); brez delovnih izkušenj (npr. admini- 
strativni manipulant, kuharski pomočnik) 3.522 

program za usposabljanje oziroma skraj- 
šan program srednjega izobraževanja; 
brez delovnih izkušenj (npr. razmnoževa- 
lec, kurjač, hišnik) 2.985 

osnovna šolska izobrazba, program za 
usposabljanje; brez delovnih izkušenj 
(npr. snažilka, kurir) 2.806 

* DELOVNAUSPEŠNOST V LETU 1990 
Organom, ki se financirajo iz republiškega proračuna, so se 
sredstva za delovno uspešnst oziroma dodatno delovno obre- 
menjenost zagotavljala v deležu od sredstev za osebne 
dohodke, v globalu 10 %. 
A V sklopu republiške uprave so se ta sredtva delila organom 
diferencirano od 4 - 10 %; tudi znotraj organov je bila delitev 
diferencirana. 
Od septembra 1990 dalje je predstavljal v OD delež za 
dodatno delovno obremenjenost: 
- pri članih IS od 23 - 32 %, 
- pri namestnikih (.redstojnikov RUO od 6 - 28 %, 
- pri višjih upravnih delavcih od 0 - 30 %, 
- pri drugih delavcih od 0 - 15 %. 
B Skupščini RS so se zagotavljala sredstva v višini 23 % za 
funkcionarje, za strokovne službe pa 10 %. 
C Pravosodnim organom so se zagotavljala sredstva v višini 
7 % za funkcionarje in delavce. 

16.930 
15.406 

15.237 
14.560 - 15.068 

13.375 - 14.391 
12.867 - 13.205 

12.528 

11.597 

12.525 - 13.731 
11.570 - 12.430 
11.009 - 11.773 
10.125 - 11.116 

8.668 

8.513 

8.358 
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TABELA 
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE , 
ZA DRU2BEN0 PLANIRANJE 

Tabela : PRIMERJAVA OBRAČUNANEGA MESECNE3A OSEBNESA DOHODKA NA ZAPOSLENEGA MED GOSPODARSTVOM IN DRU2BENIMI DEJAVNOSTMI 
KOT IZHODIŠČE V PLANU 86-90, KOT IZHODIŠČE V ZVEZNEM INTERVENCIJSKEM ZAKONU TER ZA OBDOBJE JANUAR - OKTOBER 90 
IN ZA MESEC OKTOBER 90 ( raven gospodarstva = 10? ) 

Povprečna Povprečni OD za obdobje Povprečni OD za obdobje Povprečni OD za sesec 
raven decenber 89 - aaj 90 januar - oktober 90 . oktober 90 

1979 v din raven v din ; raven v din raven 

SKUPAJ 10.3 

GOSPODARSTVO 100 

NEGOSPODARSTVO 122 

Izobraževanje in kultura 128 
- Izobraževanje 126 

- osnovno 113\ 
- srednje 137 
- .višje 169 
- visoko 148 

- Znanstveno razisk.dej. 139 
- Kultura, iiastnost,infor 130 

- dej. in var.kult.dob. 111 
- kultura, izobraževanj 115 
- usetniške dejavnosti 130 

- Telesna kultura, šport 102 

Zdravstveno in soc. varstv ' 111 
- Zdravstvena zaščita 120 

- preventiva, saniteta 118 
- aabulanta,zdrav.zašči 127 
- stacionarna zaščita 115 
- zobozdr. zaščita 125 
- lekarne 126 

- Socialno varstvo 90 
- družbeno varstvo otro ■ 88 
- socialno varstvo otro 118 
- socialno var. odrasli 90 
- socialno delo 133 

DPS, itd (dejavnost 14) 
- Organi DPS 

od tega: 
- skupščine rep. ter 

izvrš. organi rep. 
- obč. skupščine ter 

'njihovi izvr. org. 
- republiški upr.organi 
- občinski upr. organi 
- redna sodišča 
- javna tožilstva M 

4,697 

4,462 

5,86-1 

5,929 
5,907. 
5,573 
6,066 
8,102 
7,203 
6,161 
5,954 
6,086 
5,708 
5,602 
4,822 

5,606 
6,211 
6,308 
6,385 
6,048 
6,475 
6,365 
4,537 
4,451 
5,473 
4,333 
6,019 

6,228 
6,263 

7,496 

6,019 
6,471 
5,263 
5,805 
7,549 

105 

131 

133 
132 
125 
136 
182 
161 
138 
133 
136 
128 
126 
108 

126 
139 
141 
143 
136 
145 
143 
102 
100 
123 

97 
135 

140 
140 

168 

135 
145 
113 
130 
169 

5,415 

5,135 

6,788 

6,929 
6,795 
6,416 
6,973 
9,168 
8,293 
7,291 
7,277 
7,072 
6,597 
6,519 
5,808 

6,323 
6,925 
7,321 
7,001 
6,739 
6,998 
7,247 
5,280 
5,164 
6,330 
5,090 
6,893 

7,435 
7,465 

8,871 

7,074 
7,417 
6,203 
6,660 
8,790 

105 

100 

132 

135 
132 
125 
136 
179 
161 
142 
142 
133 
123 
127 
113 

123 
135 
143 
136 
132 
136 
141 
103 
101 
123 

99 
134 

145 
145 

173 

138 
144 
121 
130 
171 

6,608 

6,215 

8,499 

8,649 
8,386 
7,967 
8,627 

11,591 
9,976 
8.872 
9,562 
8,538 
8,363 
8,070 
7,377 

7,727 
3,383 
9,100 
8,313 
8,278 
8,305 
9,007 
6,572 
6,345 
8,319 
6,412 
8,484 

9,812 
9.873 

11,654 

9,034 
9,223 
3,335 
8,330 

106 

100 

137 

139 
135 
123 
139 
187 
161 
143 
154 
137 
135 
130 
119 

124 
135 
146 
134 
133 
134 
145 
106 
102 
134 
103 
137 

153 
159 

145 
143 
134 
1 7 i Ju 
1 PA 
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Primerjalni pregled položaja sodnikov ter način določanja in višina plač sodnikov 
v sosednjih državah     — 

I. UVOD 
V skladu s sklepi Zbora občin Skupščine Republike Slovenije, 
sprejetimi ob osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o funkcionarjih v državnih organih, je Republiški 
sekretariat za pravosodje in upravo pripravil primerjalni pre- 
gled položaja sodnikov v sosednjih državah s poudarkom na 
načinu določanja njihovih plač. Pregled zajema ureditev 
v Republiki Italiji, Republiki Avstriji, Zvezni republiki Nemčiji 
in Republiki Hrvatski. 

II. UREDITEV V REPUBLIKI ITALIJI 
Po določbah ustave Republike Italije je sodstvo samostojen in 
od sleherne oblasti neodvisen red. Pravosodno funkcijo 
opravljajo sodniki, ki jih postavlja predsednik Republike na 
predlog Pravosodnega sveta (Consiglio superiore della magi- 
stratura, v naših prevodih imenovan tudi Višji sodni svet). 
Pravosodni svet, katerega sestava je določena z ustavo in ki 
mu (formalno) predseduje predsednik Republike, je pristojen 
odločati tudi o imenovanjih, namestitvah in premestitvah ter 
o napredovanjih in disciplinskih ukrepih, ki se tičejo sodni- 
kov. Zakonodaja pa mu daje tudi pristojnost določanja sodni- 
ških plač. Pravosodni svet ima 33 članov, po položaju sta 
člana predsednik Vrhovnega kasacijskega sodišča in najvišji 
državni tožilec, 20 članov izvolijo sodniki med seboj, ostalih 
10 pa izvoli parlament izmed univerzitetnih profesorjev in 
uglednih odvetnikov. 
Potrebna sredstva za delo sodišč določa parlament v letnem 
proračunu, pri čemer se posebej določi obseg sredstev za 
plače. Predlagatelj je pravosodni minister. Pravosodni svet pa 
je pristojen določiti fiksne zneske kot plače posameznih kate- 
gorij sodnikov. Sedanje plače veljajo že nekaj časa (nimamo 
natančnih podatkov, kdaj nazadnje jih je Pravosodni svet 
določil, vendar so v veljavi že vsaj tri leta). Pri tem je treba 
upoštevati, da se sodniška plača povečuje z daljšanjem sodni- 
škega staža in z napredovanjem, ki velja kot pravilo. Hkrati 
velja seveda natančno izdelani disciplinski režim, izrečeni 
disciplinski ukrepi ovirajo napredovanje. Delo sodnika se 
spremlja dveletno na podlagi obsežnega poročila, ki ga 
v končni fazi pripravi pravosodni minister. 
Tako znaša po odbitku prispevka za socialno zavarovanje in 
davkov mesečna plača sodnega pripravnika 2 mio LIT, plača 
sodnika s petimi leti dela (dve kot pripravnik in tri kot sodnik) 
cca 3 mio LIT, sodnika s 13 leti staža, ki s prvim napredova- 
njem (po 11 letih) pridobi naziv pritožbenega sodnika, cca 
4 mio LIT, sodnika z 22 leti staža ,ki je po naslednjih 7 letih že 
drugič napredoval in ima naziv kasacijskega sodnika, pa cca 
5 mio LIT. Sodnik pred upokojitvijo zasluži od 6,5 do 7 mio LIT 
mesečno po odbitih davkih (cca 40 %) in prispevku za soci- 
alno zavarovanje (cca 10%). Ob tem dobivajo sodniki tudi 
nekatere posebne dodatke, kot npr. dodatek na nevarnost, 
terenski dodatek, če je premeščen zunaj kraja svojega biva- 
lišča ipd., vendar gre za manjša sredstva, npr. cca 30.000 LIT 
mesečno za posamezni dodatek (ki po podatkih, ki jih imamo, 
ne podleže obdavčitvi). 

III UREDITEV V REPUBLIKI AVSTRIJI 
Po ustavnih določbah Republike Avstrije je pravosodje ločeno 
od uprave na vseh stopnjah. Sodnike imenuje na predlog 
zvezne vlade zvezni predsednik ali po njegovem pooblastilu 
pristojni zvezni minister (to pooblastilo je ministru za pravo- 
sodje dano za imenovanje sodnikov okrajnih in deželnih 
sodišč) na podlagi predlogov posebnih personalnih senatov, 
ki se oblikujejo pri sodiščih. Personalni senati so sestavljeni iz 
članov po položaju (predsednik in podpredsednik sodišča) ter 
izvoljenih članov, ki jih volijo sodniki izmed sebe tajno. 
V Republiki Avstriji so sodniške plače določene v zakonu 
v fiksnih zneskih. Sodniki so razvrščeni v tri plačilne skupine, 
znotraj njih pa je 16 plačilnih stopenj, predsedniku višjega 
deželnega sodišča (67.152 ATS), podpredsedniku (67.152 
ATS) in predsedniku (74.693 ATS) vrhovnega sodišča pa pri- 
pada nespremenljiva plača. V prvo plačilno skupino, kjer 
znašajo plačilni zneski od 18.486 do 51.720 ATS, spadajo 
sodniki in predsedniki okrajnih, deželnih, trgovskih (gospo- 
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darskih), okrožnih, mladinskih, delovnih in socialnih sodišč, 
v drugo skupino, ki se začne na ravni 8. stopnje prve skupine 
od 34.183 ATS do 58.563 ATS, spadajo sodniki višjega dežel- 
nega sodišča, senatni predsednik višjega deželnega sodišča 
in podpredsednik Višjega deželnega sodišča ter predsednik 
tega sodišča (s fiksno plačo). V tretji skupini, ki se začne 
z ravnijo 9. stopnje prve skupine od 39.136 ATS do 61.301 
ATS, so dvorni svetnik vrhovnega sodišča in senatni predsed- 
nik Vrhovnega sodišča ter podpredsednik in predsednik tega 
sodišča (oba s fiksno plačo). Plača sodniškega pripravnika 
znaša 17.132 ATS. Gre za mesečne prejemke, od katerih 
sodniki plačujejo davke in prispevek za socialno zavarovanje. 
Določitev plačilne stopnje v okviru plačilne skupine je odvisna 
od tega, ali sodnik redno napreduje. Sodnik je imenovan 
praviloma prvič v I. skupino, s tem da doseže plačilno stopnjo 
8 (to je 33.999 ATS) le, če dosega najmanj svoji službeni dobi 
(praviloma so napredovanja vezana na štiriletno časovno 
obdobje) ustrezno povprečje storilnosti. Na plačo vpliva dej- 
stvo, da sodnik zaradi določenih razlogov ne napreduje in 
dejstvo, da se zaradi disciplinskih razlogov lahko znižajo 
mesečni prejemki. Zakon podrobneje tudi določa omejitve pri 
prehajanju v najvišje stopnje skupine za posamezne katego- 
rije sodnikov, kdaj ima sodnik pravico do dodatka po službe- 
nih letih ter določa odstotke za posamezne kategorije sodni- 
kov, ki pripadajo kot službeni dodatek, s katerim se poplača 
količinsko in časovno povečana storilnost. Ti odstotki so 
zakonsko določeni in se za vse kategorije sodnikov določajo 
v odstotku od 1. stopnje I. plačilne skupine, torej od zneska 
18.486 ATS. Za sodniškegapripravnika znaša ta odstotek od 
6,1 do 9,2 (odvisno od tega, ali ima izpit), za sodnike, ki sodijo 
v i. plačilno skupino in do 13. plačilne stopnje II. skupine, 
znaša ta odstotek 31, za sodnika II. plačilne skupine po 13. 
stopnji 47,5, za sodnike III. plačilne skupine do vključno 12. 
stopnje 58,4, od 13. stopnje 69,4, za predsednike višjih dežel- 
nih sodišč in podpredsednika vrhovnega sodišča 80,3 in za 
predsednika vrhovnega sodišča 91,3 %. Od zneskov, ki_ jih 
sodniki prejmejo na vseh navedenih podlagah, plačajo 
ustrezne prispevke za socialno zavarovanje (cca 14 %) in 
davke (cca 17 %). 
IV UREDITEV V ZVEZNI REPUBLIKI NEMČIJI s 
Položaj sodstva v Zvezni Republiki Nemčiji določajo ustava • 
Zvezne Republike in deželne ustave. Po njihovih določbah • 
pripada sodna oblast sodnikom, ki so neodvisni in samo f 
zakonu podvrženi. O imenovanju sodnikov zveznega sodisca, ; 
zveznega upravnega sodišča, zveznega finančnega dv°r_a, . 
zveznega delovnega in zveznega socialnega sodišča odloča 
za posamezno strokovno področje pristojni zvezni minister^ 
skupaj z odborom za volitev sodnikov, ki ga sestavljajo za; 
posamezno strokovno področje pristojni deželni ministri in< 
enako število članov, ki jih izvoli zvezni zbor. Sodnike drugih, 
sodišč (po določbah deželnih ustav, ki semed seboj bistveno \ 
vsebinsko ne razlikujejo) imenujejo ali deželne vlade, s tem da 
predsednike višjih deželnih sodišč voli na predlog vlade 
poslanski dom, imenuje pa jih vlada (npr. Berlin), ali jih voli 
odbor, sestavljen iz članov vlade, deželnega predstavniškega 
telesa in sodnikov (npr. Bremen), ali jih imenuje deželna vlada 
na predlog odbora za volitev sodnikov, ki ga sestavljajo elani-, 
vlade, državljani, sodniki in odvetniki (npr. Hamburg), ali pa; 
o postavitvi odloča pravosodni minister skupaj z odborom za 
volitev sodnikov (npr. Hessen). Za vse velja, da se poklicni 
sodniki rednega sodstva imenujejo doživljenjsko, da sf 
(lahko) postavljajo začasno zaradi ugotovitve, da s svojo 
osebnostio in sodniško dejavnostjo dajejo jamstvo, da so 
dorasli nalogam službe. Premeščeni SOdn'S ® 
službe so lahko samo na podlagi sodniške odlocitve_ 
Sodniške plače v Zvezni Republiki Nemčiji določa za vs; , 
leto (tako kot za druge državne uradnike) posebej v z"eskl^ 
zvezni (deželni) parlament na podlagi razvrstitve sodnikov 
v različne plačilne skupine, ki so določene z uredbei z za 
sko močjo. Sodniki so razvrščeni v deset plačilnih skupinr 
V prvi skupini so sodniki okrajnih in deželnih specializirani^ 
sodišč ter prvostopnih sodišč, v drugo do peto skupino s^ 
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razvrščeni sodniki okrajnih in deželnih sodišč in prvostopnih 
specializiranih sodišč (ki imajo npr. status vodje oddelka) ter 
Podpredsedniki in predsedniki teh sodišč, odvisno od veliko- 
sti sodisc. V šesto skupino so razvrščeni sodniki zgoraj nave- 

, sodišč in predsedniki največjih prvostopnih (z 
- u i - 7 Planiranimi sodniškimi mesti) sodišč ter manjših deze'ni.h. sodišč. V osmo skupino so razvrščeni sodniki 

riJ*t? h S0 Predsedniki senatov, predsedniki višjih deželnih sodisc in podpredsedniki zveznih sodišč v deseti 
skupini pa so predsedniki zveznih sodišč. 
Za sodnike v prvi plačilni skupini je bila za leto 1990 določena 
p aca od 3.806,82 DEM do 6.239,97 DEM, pri čemer najnižja 
placa pripada sodniku z 31 leti starosti, potem pa se vsaki dve 
leti povečuje za 270,35 DEM. Enako velja tudi za sodnike iz 

Plača6 4 4U£'q4 Snru rn V tei skupini kot nain'žja določena P'a„a 4.453,94 DEM. Place od tretje do desete skupine so 
l le e,v,flksmh seskih, s tem da je bila plača za tretjo skupino določena na 7.518,61 DEM, za šesto 9.133,10 DEM in 
za deseto 13.610,13 DEM. Ti zneski predstavljajo osnovno 
mesečno plačo. Poleg tega pripadajo sodnikom (vendar raz- 
Ncno od razvrstitve v plačilne skupine) ustrezni dodatki. Pose- 
ben dodatek (Ortszuschlag) pripada sodnikom, odvisno od 
osebnega statusa (samski, poročen, otroci) in sicer za prvi 
dve skupini od 781,45 do 1.055,67 DEM (ki se glede na število 
otrok povečuje), za sodnike tretje do desete skupine pa znaša 
ta dodatek od 926,36 DEM do 1.200,58 DEM. Predsednikom in 
podpredsednikom sodišč (razen predsednikom zveznih 
sodisc) pripada poseben dodatek na položaj, ki za prve tri 
skupine znaša 246,35 DEM, za podpredsednike Zveznega 
sodisca pa 492,63 DEM. Skupno ti prejemki predstavljajo 
mesečno plačo, ki podleže obdavčitvi. Davčne stopnje pa so 
zelo različne. Po podatkih, s katerimi razpolagamo, plača npr 

c o'™ ^ prvl skupini in Je star 39 let ter ima plačo v višini cca 5.800 DEM, med 1.000 ibn 1.500 DEM davka. Prispevkov 
za zdravstveno, socialno in pokojninsko zavarovanje sodnik 
ne plačuje, ker nima statusa delojemalca, morebitne stroške 
ki mu npr. nastanejo zaradi zdravljenja, pa krije država Plača 

starmSt?wairnpyV\nika|Zna^a 1-534 DEM (oziroma po 26. letu 
osebni status ^ P3 mU pripada še dodatek glede na 
V. UREDITEV V REPUBLIKI HRVATSKI 

LR
t
e,^blik!J

HrVftSki Se P°ložai sodnikov zaenkrat ne razlikuje 
n^lv, ■ položaja sodnikov v naši republiki, kar zadeva ustavno in zakonsko ureditev. Na podlagi novele hrvaškeoa 
n?il0na ,° ce<ilmh ®odiščih' sprejete spomladi letos, vse sod- 
tdteJ i! h°i ?epubllke Hrvatske na predlog delovnega elesa, ki ga določa poslovnik. Za vse funkcionarje, ki jih voli 
Sabor, je vpeljan vsebinsko enak način določanja plač, kot po 
našem zakonu o funkcionarjih v državnih organih in sicer 
tako, daje Sabor določil koeficiente za vse funkcije in med 

Rom'hrl s°dniske, osnovo za obračun pa določa vlada Republike Hrvatske. Na teh podlagah znaša čisti mesečni 

nfifi5n'i50"0aeK sođnika občinskega sodišča 14 355 din sod- 
stdlšča 2°1ZSi49diSn0di?Ča Vi26 din in sodnika vrhovnega 
ta S r n' s tem da b0 za sodnike občinskih sodišč 

VI. SKLEPNO 
Zaradi primerljivosti navajamo ponovno sicer že znane 
podatke o plačah sodnikov v Sloveniji, ki za tri temeljne 
kategorije sodnikov znašajo 11.600 din za sodnika temeljnega 
sodisca, 12.530 din za sodnika višjega sodišča in 13.207 din za 
sodnika vrhovnega sodišča, medtem ko znaša plača predsed- 
nika vrhovnega sodišča 15.577 din. Gre za čiste mesečne 
osebne dohodke. 
Ob primerjanju položaja sodnikov v Sloveniji s sosednjimi 
državami lahko, kar zadeva položaj v Republiki Hrvatski, ugo- 
tovimo, da je le-ta sistemsko in vsebinsko enak, razlika je 
v sami višini, ki je v sosednji republiki višja. Kvalitetnejša 
primerjava pa je zlasti z vidika položaja sodstva možna, če 
primerjamo položaj sodstva v Italiji in Avstriji, pri čemer je po 
našem mnenju ob takšni primerjavi potrebno upoštevati vsaj 
dvoje. Prvo zadeva vsebinsko ureditev položaja sodnikov 
katere temelji morajo biti dani že v ustavi. Uveljavitev katere- 
gakoli od režimov sosednjih držav, bodisi določitev plač 
v zakonu v fiksnih zneskih, bodisi prepustitev določanja plač 
posebnemu organu, ki ni odvisen od zakonodajne, zlasti pa 
ne od izvršilne oblasti, terja hkratno drugačno ureditev 
postavljanja sodnikov, izdelan sistem napredovanja (ob seda- 
njem sistemu je plača sodnika začetnika na temeljnem 
sodišču malenkostno različna od plače sodnika tega sodišča 
z dolgoletnimi izkušnjami, ker ni izdelan sistem napredova- 
nja) in strog disciplinski režim, torej drugačno vsebinsko 
opredelitev položaja sodnikov. S tem postane tudi dejstvo na 
kakšen način se določajo sodniške plače in kdo je tisti, ki je 
pristojen določati njihovo višino, le eden od elementov teaa 
položaja. M 

Kompletna ureditev sodne veje oblasti v navedeni smeri bo 
mogoča po sprejemu nove ustavne ureditve 
In drugo, kar,je po našem mnenju potrebno upoštevati ko are 
za primerjave glede višine plač, je dejstvo, da v teh primež 
absolutne primerjave zneskov niso mogoče, prav tako pa tudi 
ne primerjave le ene od kategorij državnih funkcionarjev. Pri 
primerjanju visine plač bi morali upoštevati tudi obstoječa 

nifTtnr3 drugih državnih funkcij, ki na primer tudi v sosed- 
vižini • T - J1' obstajaJO, vrednostno primerjavo med višinami plac pa bi dala v pravi sliki primerjava ravni kupne 

ronomS"6 aVStrUSke (kl Je ZnaŠala po °ceni Inštituta za 
Sta 1990 £ i«n Utq° m pro?nozo v Mariboru za mesec april '®aJ, 15-180 ATS po davčnih odbitkih) in italijanske (ki je znašala po oceni istega inštituta v istem času 1,4 mio LIT po 
davčnih odbitkih), ter plače v Sloveniji. P 



VPRAŠANJA DELEGATOV 

družbenopolitični zbor 

Ponovno o HE Golica-Koralpe 

Dr. DRAGO PLEŠIVČNIK, delegat Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine Republike Slovenije prim. dr. DRAGO PLE- 
ŠIVČNIK je na seji Družbenopolitičnega zbora 11. 12. 1990 
dal v zvezi z HE Golico-Koralpe naslednji delegatski vpra- 
šanji: , , 

1 Ali je res, da v predloženem obsegu zajezitev akumula- 
cijskega jezera Golica-Koralpe niti ni toliko potrebna za 
obratovanje hidroelektrarne, kakor za razvoj turizma na 
njegovih obalah? 

2. Zakaj se strokovnjaki za varstvo okolja ne udeležujejo 
sej o nadaljnji usodi obratovanja hidroenergetskega 
sistema Golica-Koralpe, kakor je bilo izraženo mnenje na 
odboru za varstvo naravne dediščine 7. 11. 1990. 

Odgovor na delegatski vprašanji: 
Na podlagi razprav in postopkov, ki so bili vodeni v okviru 

Stalne jugoslovansko-avstrijske komisije za Dravo od 1979. 
leta do danes, je hidroelektrarna Golica-Koralpe projektirana 
in izvedena kot proizvodni objekt za pokrivanje konic porabe 
električne energije. Tako obratovanje in proizvodnja sta 
manjša zaradi razmeroma velikega akumulacijskega bazena 
ter zasnove objekta kot visokotlačne hidroelektrarne. Po teh- 
ničnih podatkih znaša koristna vsebina akumulacijskega 
bazena 16.230.000 m3, kar naj bi omogočilo 1745 h letnega 
obratovanja elektrarne z instalirano močjo 50 MW, pri čemer 
ie delež Slovenije 20% oziroma 10 MW. Polnjenje akumulacije 
e predvideno od začetka aprila do druge polovice junija. 

V tem času«ni predvideno obratovanje hidroelektrarne. Poleg 
neposredne proizvodnje HE Golica oziroma našega 20/o 
deleža v njej pa bo obratovanje tega objekta prispevalo tudi 
k povečanju variabilne proizvodnje verige hidroelektrarne na 
Dravi med delovanjem HE Golica. 

Iz tehničnih podatkov ter izdanih soglasij in dovoljen), zlasti 
vodopravne odločbe, ki jo je izdala Republika Avstrija 
- Zvezno ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo 14 novem- 
bra 1990, je razvidno, da je v obdobju od maja do srede 
oktobra omejeno nihanje vodostaja v akumulacijskem bazenu 
HE Golica na 1 m. V preostalem času pa so glede na obratova- 
nje nihanja vodostoja občutno večja, kar kaže, da je mogoče 
akumulacijski bazen HE Golica uporabiti tudi v turistične 
namene, vendar to iz nam dostopne dokumentacije ni raz- 
Vi<Glede udeležbe naših strokovnjakov na sejah organov, ki 
obravnavajo problematiko hidroenergetskega sistema Golica- 
Koralpe velja ugotovitev na podlagi dokumentacije s katero 
razpolagamo, da so strokovnjaki z različnih področij dejavno- 
sti stalno ali občasno sodelovali vse od 1979. leta dalje pri 
delu Stalne jugoslovansko-avstrijske komisije za Dravo ali kot 
strokovnjaki za posamezna vprašanja. 

Tudi sedaj posamezni strokovnjaki in institucije sodelujejo 
pri pripravi strokovnih podlag za oceno varnosti jezu in zajez- 
nega prostora kakor tudi za oceno odškodninskih zahtevkov 
in upravičenj. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor na delegatsko 
vprašanje pripravil Republiški sekretariat za varstvo okolja 
in urejanje prostora. 

Kakšna je zakonska osnova za izplačevanje OD 
delavcev občine za nazaj ter kakšne so omejitve? 

IVAN PUČNIK, delegat Družbenopolitičnega zbora, je 
postavil naslednje delegatsko vprašanje: »Zadnje dni |e 
preko sredstev javnega obveščanja zlasti v Podraviu bilo 
slišati komentarje, ki so izzvali med prebivalstvom ogorče- 
nje zaradi velikega povišanja osebnih dohodkov delavcev 

občine Slovenska Bistrica in to tudi za nazaj. Zato sprašu- 
jem, kakšna je zakonska osnova za izplačevanje osebnih 
dohodkov delavcev občine in tudi za nazaj ter kakšne so 
omejitve?« 

Na delegatsko vprašanje dajemo naslednji odgovor: 
Osebne dohodke delavcev in funkcionarjev v državnih orga- 

nih urejata Zakon o delavcih v državnih organih (Uradni list 
RS št. 15/90) in Zakon o funkcionarjih v državnih organih 
(Uradni list RS, št. 30/90). Zakona določata, da se osebni 
dohodek določi tako, da se osnova za obračun osebnega 
dohodka pomnoži s koeficientom za določanje osebnih 
dohodkov in poveča za odstotek za vrednotenje delovnih 
izkušenj ter za odstotek za vrednotenje delovne uspešnosti. 

Koeficiente za določanje osebnih dohodkov za posamezne 
funkcije določi s svojim sklepom organ, ki je pristojen za 
izvolitev oziroma imenovanje funkcionarjev. Pri tem pa so 
občinski organi vezani na odločitve Komisije Skupščine 
Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve, ki je v skladu z 12. členom zakona o funkcionarjih 
v državnih organih razvrstila občine v skupine glede na nji- 
hovo družbeno in gospodarsko razvitost ter določila koefici- 
ente za najvišje vrednoteno funkcijo v posamezni skupini 
(Uradni list RS, št. 42/90). 

Določitev koeficientov za delovna mesta delavcev v držav- 
nih organih je v pristojnosti Izvršnega sveta Skupščine Repu- 
blike Slovenije. Po drugem odstavku 64. člena zakona 
o delavcih v državnih organih namreč Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije določi v skladu z nomenklaturo nazivov 
za skupine delovnih mest koeficiente v okviru skupin, za 
katere zgornjo mejo že določa zakon. Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije torej določi koeficiente za vse državne 
organe tako na republiški kot na občinski ravni. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 51. seji dne 
10. 1. 1991 sprejel sklep, s katerim je določil te koeficiente. 
Sklep bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Osnovo za obračun osebnih dohodkov po obeh zakonih 
določi Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije in sicer 
tako, da ugotovljeni povprečni osebni dohodek na delavca, 
izplačan v gospodarstvu Republike Slovenije, zmanjša za 
ustrezen odstotek, upoštevajoč proračunske možnosti. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije na tak način 
določi osnovo za obračun osebnih dohodkov za vse državne . organe tako na ravni republike kakor tudi občin. j 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 51. seji dne 
10. 1. 1991 določil osnovo za obračun osebnih dohodkov, ki 
znaša 4.831 din bruto oziroma 2.980 din neto in se uporablja 
od 1. januarja 1991 dalje. T a osnova velja tako za delavce kot 
za funkcionarje v vseh državnih organih. 

Ker je bila osnova za obračun osebnih dohodkov določena j 
šele z veljavnostjo od 1. januarja 1991, je možen izračun , 
osebnih dohodkov po obeh prej navedenih zakonih sele , 
z mesecem januarjem. Poračun osebnih dohodkov glede na 
oba zakona torej ni bil možen. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je odgovor pripravil Republiški sekretariat za pravoso- 
dje in upravo. 

ZBOR OBČIN 

Kakšna zakonska ureditev pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja se pripravlja? \ 

TOMAŽ PAVŠIČ, delegat Zbora občin je podal naslednje 
delegatsko vprašanje:   ... .  
»V imenu tisočev zaposlenih v Republiki Sloveniji, ki so zdaj\ 
zbegani zaradi govoric, ki včasih prihajajo celo iz uradnih 
krogov, zahtevam jasen in takoisen odgovor od odgovornih 
dejavnikov (republiškega sekretariata za delo, Skupnosti 
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pokojninskega in invalidskega zavarovanja), kakšno novo 
zakonsko ureditev glede pokojninskih pogojev pripravljajo. 

16' 16 Velik° zaP°slenih. ki imajo že izpolnjene minimalne pogoje za upokojitev, a bi še delali, če bi vedeli 

bfmnfJn le,P:idei0 v.kr.e,mplie novemu zakonu, po katerem bi morali delati se nekaj let, cesar pa zaradi zdravstvenih in 
drugih težav ne bi več zmogli. Mimo teh je še več drugih 

^a^.nP
a

nrt^OV'1
m,L09i 86 namreč boiiio' da s®i'm Podaljša starostna doba. Ljud|e zaradi življenjske negotovosti zapa- 

nfiw hne/V0Ze' "i? noči ne spi'° a,i Pa na vse načine iščejo pravh informacij. Mnogo zaposlenih se kljub letom, ki jim še 
manjkajo do polne dobe, mrzlično odloča za predčasno 
upokojitev. Nemoralno je, da tisti, ki pripravljajo spre- 
membe, jasno ne povedo svojih načrtov in ne določijo 
datuma, do kdaj naj bi sedanja ureditev še veljala.« 

Izvrsni svet Skupščine republike Slovenije mu odgovarja' 
1. Veljavni zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
je bil sprejet v letu 1983. J 

V letu 1986 je bil na podlagi odločbe Ustavnega sodišča SR 
blovenije o tem, da je možno temeljne pravice upokojencev 
omejevat! le z zakonom, spremenjen 23. člen zakona tako da 
je odslej omejevanje najnižje pokojninske osnove oziroma 
najvišje pokojninske osnove v celoti določeno z zakonom in 

dotlejC S samoupravnlm splošnim aktom SPIZ-a kot je veljalo 
V letu 1987 so bile spremenjene določbe 14., 24., 32. in 162 
člena zakona tako, da se predvidene ugodnosti za delavce ki 
jim delovno razmerje preneha zaradi stečaja oziroma redne 
likvidacije organizacije, ali stečaja obratovalnice samostoj- 
nega obrtnika. J 

uvpi^JPon9 jeJ?" Zak°? d°P°lnie" tak°. da se tudi pokojnine, uveljavljene v drugi polovici posameznega leta, lahko izplaču- 
jejo največ do zneska najnižje pokojnine, uveljavljene v prete- 

Hnh1 Ji ledarske,T1 letu ln usklajene glede na rast osebnih dohodkov v tekočem letu. S to spremembo je bilo tudi v raz- 
merah visoke inflacije omogočeno izplačevanje ustreznih 

posameznega leta""6111' ki 56 UP°k°Jij° V dmgem polletju 

V letu 1990 je bil zakon še trikrat spremenjen. Najprej je bilo 
s crtanjem prekluzivnih rokov ponovno omogočeno dokupo- 
vanje obdobij opravljanja kmetijske ali kakšne druge samo- 
stojne dejavnosti v času pred uvedbo obveznega zavarovanja. 
Z naslednjimi spremembami je bilo v zakonu urejeno določa- 
nje osnov za obračunavanje prispevkov za kmete in druqe 
zavezance, ki opravljajo samostojne dejavnosti, ter jim ni 

[l0^UraV!iati0Sebne9a dohodka. Po teh spremembah lahko j)od enakimi pogoji, kot veljajo za ostale zavarovalce 
uveljavljajo pravice iz pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja tudi osebe, ki zaradi kakršnega koli razloga niso bile 
vključene v zavarovanje po 15. maju 1945. leta. 

Zzadnjjmi spremembami, sprejetimi v novembru 1990 je bil v republiškem zakonu urejen sistem usklajevanja pokojnin in 

n?nenZaCI'e °Se dohodkov, upoštevanih pri odmeri pokoj- 
Kljub tolikim spremembam, so v zakonu o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju še vedno nekatere pravne praznine 

področjih^ reSltV6' kl ne ustrezai° spremembam na drugih 

iQ«n^UPKŠčlna Republike Slovenije je še sredi septembra 1988 ob obravnavi poročila o izvajanju sistema pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja sprejela načelno stališče da je 
-J"0 °pravltl celovito vizijo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Ob tem je menila, da bi bilo znatno 
uveljaviti spremembe republiškega zakona obenem z uskladi- 
tvijo s takrat predvidenimi spremembami zveznih zakonov Že 
takrat je bilo sprejeto izhodišče, naj se čimveč vprašanj uredi 
V d već s samoupravnimi splošnimi akti SPIZ-a. 
snrpmlmh razPravah so bile sredi letošnjega leta sprejete spremembe in dopolnitve zveznega zakona o temeljnih pravi- 
cah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Večina teh 

vPR«n,ehI u-,ec^ adna z lnteresi zavarovancev in upokojencev 
L^P , Sloveniji, nekatere pa so le izraz centralizacije 
7atn neup°steyanJa razlik med posameznimi republikami. 
k iicd d° Z

t,Vf o,lm zakonom za izvedbo amandmajev k Ustavi Republike Slovenije določeno, da se spremembe 

Ti naj, b' Za območie cele SFR Jugoslavije na enoten način določili način zmanjšanja nadomestil zaradi dela 
s Skrajšanim delovnim časom, način upoštevanja osebnih 

dohodkov za nadurno delo pri izračunu pokojninske osnove 
metodologije za usklajevanje pokojnin, večine valorizacije 
osebnih dohodkov in prejšnjih let, ki se upoštevajo pri odmeri 
pokojnine in enoten seznam delovnih mest na katerih se 
zavarovalna doba šteje s povečanjem, v Sloveniji ne uporab- 
ljajo. Namesto teh novih določb se še vnaprej uporablja uredi- 
tev, določena v republiških predpisih. 
Skladno z deklaracijo o suverenosti Republike Slovenije in 
našim položajem, kakršen bo nastal po plebiscitu, je nujno 
v republiškem zakonu urediti. 

- temeljna načela pokojninskega in invalidskeqa zavaro- 
vanja, 

- krog obvezno zavarovanih oseb in temeljne pravice ki 
so jim zagotovljene, 
■ _i pop°'e za pridobitev in odmero pravice do starostne invalidske in družinske pokojnine, pravic na podlagi invalid- 
nosti ter pravice do denarnega nadomestila za telesno okvaro 
in definicije pojmov; 

- invalidnosti, telesne okvare, poklicne bolezni in 
poškodbe pri delu, 

- ugotavljanje pokojninske dobe. 
- uveljavljanje ter uživanje pravic iz pokojninskega in inva- 

lidskega zavarovanja, 
- pravice borcev NOV. 
- Pri urejanju navedenih vprašanj v republiškem zakonu bo 

nujno zagotoviti kar največjo mero usklajenosti z ureditvijo 
v ostalih republikah in avtonomnih pokrajinah. Upoštevati je 
nujno tudi mednarodne konvencije o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju, ki jih je ratificirala Jugoslavija, pa tudi 
druge mednarodne sporazume na področju socialne varnosti 

V sedanjem sistemu pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja je večina vprašanj v zakonih le načelno oziroma okvirno 
opredeljena, na operativni ravni pa jih ureja Skupnost pokoj- 
ninskega jn invalidskega zavarovanja s svojimi samouprav- 
nimi splošnimi akti. V statutu in drugih samoupravnih sploš- 
nih aktih SPIZ-a so urejena bistvena vprašanja kot so- 

- določitev lestvice odstotkov za odmero pokojnine, 
- določitev pogojev za priznanje in način odmere pravice 

do varstvenega dodatka k pokojnini, 
- določitev pogojev za priznanje in način odmere pravice 

do dodatka za pomoč in postrežbo, do enkratnega letnega 
zneska za rekreacijo, do povračila potnih in selitvenih stro- 
škov, do odpravnine in oskrbnine vdovi ali vdovcu in do 
dodatka k nadomestilu za čas prekvalifikacije oziroma dokva- 
lifikacije, 

- določitev pogojev za obvezno zavarovanje, ki jih morajo 
izpolnjevati delovni ljudje, ki opravljajo samostojne dejav- 
nosti, ' 

- način izvajanja zavarovanja in osnove za plačevanje pri- 
spevkov in odmero pravic za zavarovance, ki se jim ne ugotav- 
lja osebni dohodek, 
- določitev prejemkov, ki se upoštevajo pri uqotovitvi 

pokojninske osnove, 
način odmere predčasne starostne pokojnine (odstotki 

zmanjševanja), 
- določitev nekaterih primerov poškodb pri delu, 
- določitev pogojev, ki jih mora izpolnjevati delovni invalid, 

ki po nastanku invalidnosti ni obvezno zavarovan, 
- način odmere nadomestil delovnim invalidom s preostalo 

delovno zmožnostjo, 
. 7 0

1
r9.anizacija in načini izvajanja prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije in zaposlovanja delovnih invalidov, 

- določitev pogojev za pridobitev pravice do' invalidske 
pokojnine, 

- določitev odstotka telesne okvare in način odmere nado- 
mestil, 

- določitev pokojninske osnove za odmero invalidske 
pokojnine za osebe, ki niso prejemale osebnega dohodka, 

- način odmere in določitev lestvice odstotkov za odmero 
invalidske pokojnine, 

- določitev pogojev za priznanje pravice do družinske 
pokojnine na strani članov družine umrlega zavarovanca 

- določitev odmere družinskih pokojnin, 
- ureditev podaljšanega zavarovanja, 
- določanje del in nalog, na katerih se zavarovalna doba 

šteje s povečanjem, 
- urejanje postopka za uveljavljanje in varstvo pravic 
- odločanje o medletnih uskladitvah pokojnin in drugih 

poročevalec 
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pravic, itd. " 
3.Skladno z načelno opredelitvijo, da je obvezno pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje bistvena sestavina nacionalnega 
programa zagotavljanja socialne varnosti, je navedena vpra- 
šanja nujno urediti v zakonu in podzakonskih aktih. Na ta 
način bo pri njihovem urejanju upoštevana celota družbenih 
odnosov kot jo je možno predstaviti edino v republiški skupš- 
čini kot zakonodajnem organu in izvršnem svetu skupščine 
kot najvišjem izvršilnem organu. 

4. Hkrati s povzemanjem določb o ureditvi posameznih 
vprašanj pokojninskega in invalidskega zavarovanja iz zvez- 
nega zakona ter prevzemom sedanje ureditve v samoupravnih 
splošnih aktih SPIZ-a, bo ob oblikovanju novega zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju treba rešiti še 
nekatera že zdaj zastavljena vprašanja. 

Tako je nujno v zakonu nadomestiti določbe o planiranju, 
financiranju in organiziranosti pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, ki temeljijo na sistemu samoupravnih interesnih 
skupnosti in drugih, že preživelih podlagah, z ureditvijo, 
skladno z novim konceptom urejanja sistema socialne varno- 
sti državljanov in drugih zavarovancev. Odpraviti je nujno tudi 
nekatere ukrepe, s katerimi so bile zaradi udeležbe v nemški 
vojski ali zaradi nekaterih drugih politično ocenjevanih raz- 
merij, nekaterim zavarovancem zmanjšane pravice iz pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja. 

5. Glede na pomen pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja je bilo sprejeto stališče, da je treba vsako spremembo 
oziroma dopolnitev obstoječe ureditve temeljito proučiti, ugo- 
toviti in pretehtati vse možne posledice in zagotoviti varstvo 
že pridobljenih pravic. Zato je za sprejem novega zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju predviden redni 
postopek. V razpravo se bodo v posameznih fazah postopka 
sprejemanja lahko vključili vsi zainteresirani in posredovali 
svoje predloge in pripombe. Ob navedenih izhodiščih je 
očitno, da se nov zakon o pokojninskem in invalidskem zava- 
rovanju ne bi pričel uporabljati pred 1. 7. 1991. leta. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravil repu- 
bliški sekretariat za delo. 

Kaj je s telefonskimi priključki v KS Lovrenc na 
Pohorju in Cirkovcah?    

FRANC PLANINŠEK, delegat v Zboru občin, je Republiški 
sekretariat za promet in zveze vprašal, kako dolgo bo še 
PTT uživala monopol in se okoriščala s sredstvi uporabni- 
kov, obenem pa zahteval odgovor PTT Maribor o /okih 
priključitve naročnikov v KS Lovrenc na Pohorju in KS Cir- 
kovce. 

Zaradi hitrega razvoja tehnologije in uvajanja tržnih odno- 
sov so se že pred leti v zahodnih državah pojavljala razmišlja- 
nja o deregulaciji in liberalizaciji na področju PTT prometa. 
Ukrepe, ki so omogočali postopno uvajanje konkurence, so 
najprej sprejeli v ZDA in na Japonskem, sledile pa so jim 
druge zahodne države, nekatere spremembe v tej smeri pa so 
opazne tudi pri vzhodno evropskih državah. Države Evropske 
gospodarske skupnosti poskušajo ukrepe uskladiti tudi na 
tem področju in je Komisija skupnosti v ta namen izdala 
posebno »Zeleno knjigo«, v kateri so zbrani predlogi in naka- 
zane rešitve za bodoče delovanje. 

Zasledovanje tel^procesov v svetu pokaže, da gredo vse 
države v telekomunikacijah v uvajanje državnih odnosov in 
odpravljanje monopola, vendar potekajo ti procesi postopno, 
nadzorovano in diferencirano. Države popolnoma sproščajo 
trg terminalnih telekomunikacijskih naprav in telekomunika- 
cijskih storitev z dodano vrednostjo, uvajajo nadzorovano 
konkurenco na področju »manj pomembnih« telekomunika- 
cijskih storitev kot so teleks, podatkovne telekomunikacije in 
mobilna telefonija, ohranjajo pa precejšnjo stopnjo monopola 
pri osnovnem telekomunikacijskem omrežju in govorni telefo- 
niji. Le ZDA, Japonska in Velika Britanija imajo nadzorovano 
konkurenco na osnovnem telekomunikacijskem omrežju in 
aovorni telefoniji. 

Tem trendom poskušamo slediti tudi pri nas in pripravljamo 
v ta namen posebno študijo in zakonske osnove za razvojno- 
organizacijsko preobrazbo PTT. Predvidevamo, da bomo 
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v teku tega leta predlagali ustrezne rešitve Skupščini Repu- 
blike Slovenije in jih uveljavili istočasno z osamosvajanjem 
Slovenije, ker v tem primeru nismo odvisni od različnih pogle- 
dov v Jugoslaviji. 

Konkretna pojasnila in odgovore o vključevanju telefonskih 
naročnikov v KS Lovrenc na Pohorju in KS Cirkovce so 
razvidni iz priloženega dogovora PTT podjetja Maribor, kot je 
zahteval delegat. 

PTT Maribor je sklenilo v aprilu 1989 sporazum o nabavi 
telefonske centrale ISKRA 2000 in sporazum o izgradnji kra- 
jevnega telefonskega omrežja področja Lovrenc na Drav. 
polju. Po tem sporazumu je bila obveza KS tudi ureditev 
prostora za montažo telefonske centrale. Prav tako je bil 
sklenjen sporazum v januarju 1987 o gradnji objekta za ptt 
dejavnost in o nabavi telefonske centrale v letu 1990 za KS 
Cirkovce. Za izgradnjo telefonskega omrežja v Cirkovcah so 
sledili aneksi k osnovnemu sporazumu in zadnji ankes št. VI je 
bil podpisan 4/12-1990. Zaključek del na telefonskem 
omrežju, po tem aneksu, je predviden ob polletju 1991. 

Za obe KS Lovrenc na Drav. polju in KS Cirkovce je primar- 
nega pomena medkrajevni kabel za povezavo telefonskih 
central od Ptuja preko Kidričevega, Lovrenca do Cirkovc. 
Polaganje medkrajevnega kabla je obveza PTT podjetja Mari- 
bor. Do tega polaganja je bila pot zelo dolga in naporna. 
Optični kabli so iz dosežkov novejše tehnologije, pri kateri je 
pomembno za kateri tip kabla se odločiš, kdo ga bo potegnil 
in zaključil in katera cena je še sprejemljiva. Pred polaganjem 
kabla so bile velike težave že pri pridobivanju gradbenega 
dovoljenja, ki smo ga prejeli pred nekaj dnevi, to je 10/12- 
1990. Pri tem je bil še dogovor s skupščino občine Ptuj, da 
prevzame obveznost pridobivanja soglasja ob trasi kabla Ptuj- 
-Kidričevo, ker nekateri lastniki niso dovolili polaganja kabla. 

Delež 
KS PTT 

Telefonske centrale 
Cirkovce in Lovrenc na Drav. polju 30% 70 /o 
Prenosni sistem Cirkovce-Ptuj 
z optičnim kablom - 100% 
Krajevno omrežje Cirkovce in Lovrenc 100% _ 

PTT podjetje Maribor je iz svojih sistemskih virov za financi- 
ranje razvoja ptt prometa za aktiviranje navedenih investicij 
zagotavljalo 9.038.681,00 din. V navedenem znesku ni upošte- 
vano dogovorjeno financiranje dokončanja zgradbe v Cirkov- 
cah in za ostale naložbe, ki so posredno vezane na aktiviranje 
spornih investicij (razširitev VATC Ptuj ter povezavo do GATC 
Maribor). Iz naslova omenjene investicije bo PTT podjetje 
Maribor uveljavilo olajšavo v višini 1.344.880,00 din iz naslove 
investicij v manj razvita območja v letu 1990. 

Z ozirom na neugodno finančno in likvidnostno situacijo 
v PTT Maribor ni bilo mogoče zagotoviti pogojev za pričetek 
izgradnje medkrajevne povezave. Naše podjetje se je odločilo 
za nabavo optičnega kabla in polaganja po ponudbah, ko se 
je za dobavo in delo pojavilo že več konkurenčnih izvajalcev;. 
Pri zagotavljanju finančnih sredstev je bila tudi težava pr\i 
odobritvi ter zagotavljanju sredstev za razvoj manj razvitih, 
ker je to tudi eden od virov za ta del povezave telefonskilp 
central. 

Rok dokončanja medkrajevnega optičnega kabla je pogo- 
jen z izpolnjevanjem obveznosti vseh KS ob tem kablu. Pc? 
naših predvidevanjih bo medkrajevni telefonski kabel zaklji^ 
čen do polletja 1991. V tem času se bodo zaključile tudi 
kraievne in razvodne telefonske mreže v KS Lovrenc na Dravj. 
polju in KS Cirkovce. Po zaključku teh del se opravijo sf 
tehnični in občinski prevzemi tako, da je verjetnost vključeva- 
nja novih telefonskih naročnikov že ob polletju 1991. . 

PTT podjetje Maribor pripominja, da imajo ekonomsko 
upravičene investicije po izdelavi investicijskega elabora a 
prednost. V tem primeru je ta investicija za zadovoljevanje 
javnega interesa in ne ekonomsko upravičena investicija. Pf 
pregledu impulzov ugotavljamo, da opravi naročnik centrali 
Cirkovce le polovico povprečka impulzov na naročnika v PI 
podjetju Maribor. _ Aa 

Glede konkretnih obtožb v delegatskem vprašanju gospo? 
PLANINŠEK Franca pa naslednje: 
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, .JHT.'® or9anizirana tako, kot jo je družba in vlada v tei 
večj1de|eipMvaPtt de'aVCi Pf' organiziranosti tudi sedaj nimajo 

PTT S',Stem v Ju9°s|aviji je za razvoj telefonije uporabljal SKoraj enake metode. Med temi so tudi sredstva bodočih 

nPe0 iP hiin^23 razširitev Pft kapacitet. Če je bilo to okorišče- 

S^TSiffljiin dru9ih) že,eli na lak način 

i^mJP C'rk0)'ceže vedno gradi telefonsko omrežje in je komaj pred nekaj dnevi podpisala aneks k SaS, po katerem e 

DrredvidPv/0 k2|ak'jUČka omrež'a d0 'uli)a 1991 V tem roku se 
me rpntrab U medkrajevnega kabla in vključeva- nje centrale na povečane medkrajevne povezave PTT 
podjetje načrtuje zaključevanje del tam, kjer je moqoče že 
vključevan telefonske naročnike na centralo, zato je tudi 

negaUkab^n|e °S ^ prila90jen0 na zaključek medkrajev- 

knnkItniPwTT Marib0,r Je organizacija z delavci, ki opravljajo konkretna dela m naloge ter je v primerjavi z drugimi PTT 
podjetji nadpovprečno realiziralo srednjeročni plan 

0 slovenskem državljanstvu do sprejetja noveaa 
zakona a 

ALOJZ JAMNIK, delegat Zbora občin, je predlagal, da se 
prouči primernost izvajanja veljavnega zakona o državljan- 
stvu S R Slovenije glede sprejemanja državljanov drugih 
republik v državljanstvo Republike Slovenije in v zvezi s tem 
potrebo po moratoriju na izvajanje tega instituta. 

govorZaStaVli0n° dele9atsk0 vPrašanje dajemo naslednji od- 

,^°n
Q°-(?rŽaVlianstvu RePubl|ke Slovenije (Ur. I. SRS št 

bMke SlovP
CnlenH d0'?Ča' ,da 56 Spre)me v državljanstvo Repu- 

E. nnin^If 1 d.rzav|ian druge republike, če vloži prošnjo, da 
1 Ro5 i ci'n ce ima ob vložitvi prošnje stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Zakonec državljana Republike Slovenije 
se sprejme v državljanstvo Republike Slovenije ne glede na 
stalno prebivališče (10. člen zakona). Oseba, mlajša od 18 let 
dobi državljanstvo Republike Slovenije, če ga pridobita ali aa 

nriHniv? r0d!te'ia: če državljanstvo Re^ubhke šlovenMe 
h °d Staršev, ga pridobi tudi njun otrok, če s tem soglasa drugi roditelj, ki je državljan druge republike. 

Oe so izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji je treba izdati 

&Vd,0Čb0' sai zak0n ne določa9 možnost? uporabe diskrecijske pravice. Po zakonu o splošnem upravnem 
postopku je treba odločbo izdati najpozneje v roku dveh 
mesecev. Ta rok Republiški sekretariat za notranje zadeve pri 
reševanju vseh vlog dosledno upošteva. P 

drža!fiiUn 19^° ie,RePubliški sekretariat prejel 1404 prošnie državljanov drugih republik. Izdanih je bilo 550 odločb o<sta o 
vloge pa so se v postopku. Od pozitivno rešenih vloa' £ i «« 

Makedonce m9 Republike Hrvatske
9 29 SR 

S ^ ZT23' " 1987 90 ,l09'" s 
Menimo, da bi bil moratorij na izvajanje tistega dela zakona 

o'^e'f.sp:®)em državljanov drugih republik v državljanstvo Repubhke S ovenije, poseg v temeljne pravice občana. S tem 
bi bih državljani drugih republik postavljeni v slabši položaj 
kot tujci, za katere prav tako v zakonitem roku izdajamo 
odločbe o sprejemu v državljanstvo, če izpolnjujejo z zako- 
nom določene pogoje. Moratorij bi bil po našem mnenju tudi 
v nasprotju z doslej danimi pojasnili oziroma obljubami, da si 
bo Republika Slovenija prizadevala zagotoviti vse pravice 
prebivalcev Republike Slovenije pri urejanju njihovega sta- 
lusa. 

Odgovor na delegatsko vprašanje je za obravnavo v Izvrš- 
nem svetu Skupščine Republike Slovenije pripravil Republi- 
ški sekretariat za notranje zadeve. 

Kaj je z vladno komisijo za usklajevanje 
sanacije okolja in gospodarstva v Zasavju? 

JANEZ REŽUN, delegat v Zboru občin, je na Izvršni svet 
naslovil vprašanje o tem, za kaj je nastal zastoj pri delu 
komisije Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki 
naj bi usklajevala sanacijo okolja in gospodarstva v Zasavju 
in kdaj lahko pričakujejo nadaljevanje dela? 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 38. seji dne 
28. 11. 1990 imenoval posebno komisijo Izvršnega sveta, ki bo 
usklajevala delo pri sanaciji okolja in gospodarstva občin 
Zagorje, Trbovlje in Hrastnik. Že pred tem so bile opravljene 
določene dejavnosti, ki naj bi komisiji omogočile realne pod- 
lage za delo. 

Komisija se je doslej dvakrat sestala. Obravnavala je svoja 
interna pravila in se seznanila z gradivi, ki se nanašajo na 
problematiko navedenih občin. 

Komisija pripravlja ustrezna gradiva, vendar je pred obliko- 
vanjem svojih predlogov vezana še na sprejetje republiškega 
proračuna in na načrt uporabe sredstev po zakonu o interven- 
cijah v gospodarstvu, da ji bodo znane tudi materialne mož- 
nosti intervencij. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slo- 
venije je odgovor na delegatsko vprašanje pripravil Repu- 
bliški sekretariat za družbeno planiranje. 

Kdaj se bo regres za obresti uporabnikom 
v kmetijstvu redneje izplačeval? 

frELIH, delegat v Zboru občin, je odgovorne vprašal, 
kako zagotoviti rednejše plačilo pripadajočega regresa dela 
obresti za kredite, ki se uporabljajo za določene namene 
v kmetijstvu? 

S sprejetjem rebalansa zveznega proračuna za leto 1990 je 
bilo za regres za inpute v kmetijstvu (mineralna gnojila, sred- 
stva za varstvo kmetijskih rastlin in kakovostno sortno seme) 
dodatno zagotovljenih 802,1 mio din in za regres za obresti 
v kmetijstvu 891,2 mio din. Za leto 1990 je bilo s tem zaootov- 
f"'h0

2a P™ namen skupno 1.637,1 mio din in za drugi 
2.391,2 mio din. M 

cn^Zap,°t0vitvij0 dodatnih sredstva v oktobru 1990 je začela v N°vem Beogradu v breme posebnega računa pri Zvez- nem sekretariatu za kmetijstvo uporabnikom izplačevati re- 
g res. 

Izplačevanje regresa je bilo v zadnjem mesecu ponovno 
prekinjeno, saj zvezni proračun zaradi odtegovanja zveznih 
prihodkov (prometni davek, carina) s strani posameznih repu- 
blik ni mogel zagotoviti predvidenih sredstev v ta namen Iz 
teh razlogov ponovno narašča obseg neizplačanih zahtevkov 
za povračilo regresa za inpute in tudi za del obresti. Zaradi 
obstoječega stanja v Jugoslaviji ni pričakovati, da bi federa- 
cija za leto 1990 pokrila svoje zakonske obveznosti do reare- 
sov, namenjenih kmetijstvu. 

Popodatkih Zveznega sekretariata za kmetijstvo so do 17. 
12. 1990 organizacije iz Slovenije za izplačilo regresa in 
inpute vložile za 85,6 mio zahtevkov. Od teqa jih je bilo 
izplačanih 80,3 mio din oziroma 93,8%. Za Jugoslavijo je 
istega dne znašal delež povprečnega stanja izplačanih zah- 
tevkov glede na vložene 76,9%. Pri tem je treba upoštevati da 
zahtevke po obstoječih predpisih uveljavljajo proizvajalci teh 
sredstev, ki pa jih je v Sloveniji le nekaj (delež zahtevkov 
Slovenije je tega dne znašal v vseh zahtevkih Jugoslavije 

Pri regresu dela obresti za posojila v okviru prednostnih 
namenov v kmetijstvu obstajajo le podatki o deležu Slovenije 
v vseh '^Plačanih sredstvih. Do 10. 12. 1990 je bilo v Sloveniji 
izplačanih 172,6 mio din oziroma 9,3 vseh izplačanih sredstev 
na ravni Jugoslavije. 

Po informacijah iz Zveznega sekretariata za kmetijstvo SR 
Srbija ze izplačuje zahtevke kmetijskim organizacijam za 
regresiranje inputov, ki jih ni pokrila federacija, iz zadržanih 
prihodkov federacije. 
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V okviru vprašanj, povezanih z razreševanjem politične in 
aospodarske samostojnosti Republike Slovenije bo Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije predvidel tudi ukrepe za 
prenos tekoče ekonomske politike na teh področjih iz federa- 
cije v republiko. V ta namen bodo posebej proučeni kriteriji in 
nameni za posamezne ukrepe, ki bodo prilagojeni potrebam 
razvoja slovenskega kmetijstva. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor na delegatsko 
vprašanje pripravil Republiški sekretariat za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. 

Kako je z moratorijem nad sečnjo gozdov od 1. 
januarja dalje?     

MARCEL STEFANĆIČ, delegat Zbora občin, je pristojne 
vprašal kako je z moratorijem nad sečnjo gozdov. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije mu leodgovoriL 
S 1 januarjem 1991 so prenehale veljati določbe zakona 
o začasni prepovedi sečnje v gozdovih v druzbenilastnmnn 
začasni prepovedi prometa z nepremičninami v družbeni last 
nini (Uradni list RS, št. 26/90 in 43/90), ki so omejevale sečnjo 
v gozdovih v družbeni lastnini in promet s kmetijskimi zem 
liišči in aozdovi v družbeni lastnini. 

14 decembra 1990 je Republiški sekretariat za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano pozval vse gozdnogospodarske orga- 
nizacije, v program dela za leto 1991 ne vključijo secn^ 
v gozdovih, za katere je veljala prepoved po navedenem 
zakonu Ker je kljub temu GG Kranj začelo sekati v taksnih 
gozdovih, je Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano pripravil posebno gradivo z naslovom Promet in 
olastninjenje kmetijskih zemljišč in gozdov ter sečnja v goz- 
dovih v družbeni lastnini. Poslano je bilo Pre^®^?'^ 
nih svetov skupščin občin, Javnemu pravobranilstvu Repu 
blike Slovenije, Republiškemu sekretariatu za pravosodje in 
upravo, temeljnim in višjim sodiščem, Vrhovnemu sodiscu 
Republike Slovenije, Republiškemu sekretariatu za zakono- 
dajo Družbenemu pravobranilcu samoupravljanja Republike 
Slovenije in ponovno vsem gozdnogospodarskim organizaci- 
iam V njem je ponoven poziv k omejitvi sečnje, zaradi neza 
konitega prometa in privatizacije kmetlisklh.zeml'is^rt

<?a
r^" 

beni lastnini pa so predstavljene tudi vse zakonske podlage, 
vkaterih sta promet oziroma privatizacija omejena oziroma 
prepovedana. Napovedano je tudi, da Izvrsni svet Skupščine 
Republike Slovenije pripravlja tudi drugačne rešitve, s ka 
rimi bi dosegli omejitev sečnje ter prepoved prometa m priva- 
tizacije kmetijskih zemljišč in gozdov v družbeni lastnin 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na seji _ 
januarja 1991 določil predlog zakona o spremembah zakona 
o kmetijskih zemljiščih, v katerem je drugače uredil pred- 
nostno pravico do nakupa kmetijskih zemljišč in gozdov, 
promet s kmetijskimi zemljišči in gozdovi je omejil s soglas 
jem Republiškega sekretariata za kmetijstvo, gozda stvo in 
prehrano; vse pogodbe o prometu je treba Podložiti občin- 
skemu iavnemu pravobranilstvu, ki zoper pogodbe, sklenjene 
brez oziroma v nasprotju s soglasjem RePubllsl^ »ožbena 
ata za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, vjaga'ozbe na 
ugotovitev ničnosti, prepovedana je tudi privatizacija kmetij- 
skih in gozdarskih organizacij, dokler to vprašanje ne bo 

nezakonito razpolage 

bodo lahko predmet vračanja po predpisih o dena^°"® '1'; 
na ie Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije sklenil, naj 
Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in Pohrano 
pripravi poročilo o sečnji v gozdovih, ki je bila prej omeiena 
z zakonom o začasni prepovedi sečnje..., naj tekoče spremlja 
sečnjo v teh gozdovih ter pozove direktorje gozdnih gospo 
darstev, naj sečnjo izvajajo kot bi zakon o začasni prepov 
sečnie še vedno veljal. Pri tem pa je potrebno opozoriti, da 
kliub temu da'bodo Organizacije upoštevale priporočila 
Republiškega sekretariata za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano, nimajo pravice do odškodnine. Izvrsni svet Skupscin^ 
Republike Slovenije je sklenil, da je treba pospešiti delo p 
pripravi zakona o denacionalizaciji, v katerem naj se posebei 

proučijo možnosti za vračanje gozdov glede na lesno zalogo, 
ki je bila v njih ob odvzemu. Naložil je Republiškemu sekreta- 
riatu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da v skladu s svo- 
jimi pristojnostmi in pooblastili ukrene vse potrebno, da bo 
zavaroval pričakovane koristi prejšnjih lastnikov gozdov, če 
pa to ne bo mogoče, naj predlaga potrebne rešitve v sprejem 
Izvršnemu svetu in Skupščini Republike Slovenije. Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije je naložil Republiškemu 
sekretariatu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, naj cim 
prei pripravi spremembe in dopolnitve zakona o gozdovih ter 
skupaj s drugimi resorji potrebne podlage za obdavčitev Jast- 
nikov gozdov po katastrskem dohodku ter za obdavčitev 
prometa z lesom. 

Za obravnavo v izvršnem svetu skupščine Republike Slo- 
venije je odgovor pripravil republiški sekretariat za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

Sta si določbi zakona o dohodnini in predloga 
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti v nasprotju?  

RUDI MOGE, delegat Zbora združenega dela, je zastavil 
delegatsko vprašanje o koliziji 13. točke 16. člena Zakona 
o dohodnini (Ur. I. RS, št. 48/90) in 6. člena predloga zakona 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 
Delegat opozarja, da so po zakonu o dohodnini oproščeni 
plačila davka od osebnih prejemkov prejemki iz naslova 
plačila za začasno ali občasno opravljanje dela učenčev in 
študentov, prejetih preko študentskih organizaci| ljubljan- 
ske in mariborske univerze, ki imajo na podlagi pogodbe 
o koncesiji z republiškim upravnim organom, pristojnim za 
finance, pooblastilo za izvajanje strokovnih nalog posredo- 
vanja deia. . i 

6. člen predloga zakona o zaposlovanju navaja, da lahko 
republiški upravni organ, pristojen za delo s pogodbo o kon- 
cesiji pooblasti organizacijo, oziroma delodajalca, ki izpol- 
njuje kadrovske, organizacijske in druge pogoje, da izvaja 
strokovne naloge posredovanja dela. 

Delegat sprašuje, ali pogodba o koncesiji po 6. c'enu 
zakona o zaposlovanju pomeni tudi oprostitev davka od 
osebnih prejemkov študentov in dijakov. 

Na vprašanje dajemo naslednji odgovor: 
Republiški upravni organ, pristojen za delo, bo lahko 

s pogodbo o koncesiji pooblastil tudi drugo organizacijo 
oziroma delodajalca, ne le tisto, navedeno v 13. točki 6^clena 
zakona o dohodnini. Menimo, da bi bilo smiselno, da vse 
študentske in dijaške organizacije, ki bodo dobile koncesijo 
od republiškega tjjkavnega organa pristojnega za delo, uve- 
ljavljajo olajšavo po 13. točki 6. člena zakona o dohodnini. 

Obveščamo vas, da je med Republiško upravo za družbene 
prihodke Republiškim sekretariatom za finance, Republiškim 
sekretariatom za delo in Republiškim sekretariatom za vzgojo 
in izobraževanje dogovorjeno, da bo oprostitev plačila davka 
od osebnih prejemkov lahko uveljavila vsaka organizacija 
študentov oziroma dijakov, če bo pridobila pozitivno mnenje 
Univerze, iz katerega bo razvidno, da sredstva, pridobljena 
s svojo dejavnostjo posredovanja dela, vlaga v razvoj in delo 
študentske ali dijaške organizacije oziroma v dejavnost, ki je 
namenjena tej populaciji. 

Kateri dnevi v letu 1991 bodo dela prosti? 

FRANC GRAŠIČ, delegat v Zboru združenega dela, je na 
Izvršni svet naslovil vprašanje o tem, kateri dnevi bodo 
letos dela prosti. Eden od pomembnih podatkov pri izdelavi 
letneaa plana je namreč tudi letni koledar delovni. Za letoš- 
nje leto pa je ta koledar vprašljiv, saj ne vemo, katere 
praznike bomo imeli. 
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Republiški sekretariat za delo mu je odgovoril: 

V Republiki Sloveniji sta trenutno v veljavi zvezni zakon 

d0nPevihnDohJnH Z3k°n 0 praznikih -Tefa prostih dnevih. Do sedaj so se ze pojavile razne pobude alede Drazni- 

m°npn, i -llk' Sloveniii' v zvezi s katerimi sta že podala svoje 
uVTJ Sve- RePublike Slovenije in Komisija za noči n o politiko Skupščine Republike Slovenije. Oba menita da bi 

bilo potrebno v republiki celovito pregledati strukturo prazni- 

menindaeiKomisija 23 notrani° Politiko 
ni toliko stvar Qtr^ ' I prlPrava te zakonske materije 

° .?■* strokovne odločitve, temveč in predvsem 
ko bornem |ne opredelltve't0 pa bo lažje uresničljivo takrat 

^ "ovo slovensko ustavo in vse druge spremlja- joče akte. Pri tem je bilo tudi poudarjeno, da ie treba Dri 

uskladiti orazn?kpke materije uveljaviti selektiven pristop in uskladit, praznike s prazniki, kot jih imajo druge evropske 

družbenopolitični zbor 

STALIŠČE    
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 

do pobude Boruta Pahorja, delegata 
Družbenopolitičnega zbora, glede načina 
reševanja jugoslovanske krize 

Delegat Družbenopolitičnega zbora Borut Pahor ie dal 
naslednjo pobudo: 

»Skupščina Republike Slovenije, Predsedstvo Republike 
Slovenije in Izvrsni svet Skupščine Republike Slovenije naj 
razmislijo in predlagajo predstavnikom drugih jugoslovanskih 
držav, da skupaj sedejo za okroglo mizo, ki naj deluje kot 
enodomni zbor s skupno dogovorjenimi pristojnostmi Dele- 
gacije bi usklajevale interese na načelu konsenza. 

V interesu Slovenije je, da si zagotovi enakopravni pogajal- 
ski položaj pri demokratičnem in mirnem reševanju iugoslo- 

držav « 6 mozne rekonstrukcije zveze jugoslovanskih 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije glede deleoat- 

ske pobude Boruta Pahorja, delegata Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine Republike Slovenije, o načinu reševanja 
jugoslovanske krize meni, da je konstruktivna in da v sedaniih 
razmerah odpira najbolj stvarne možnosti za nadaljnji razvoi 
odnosov med jugoslovanskimi republikami. Obenem ie treba 

lta|l|^°t0VI!!l -,a J'e ,P°buda v skladu z že do sedaj izraženimi stalisci repubhske skupscine, zlasti z ugotovitvami, stališči in 

letošnjegaVe°ara k693 k0t tUdi Sk'epi iZ 12' januarja 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slo- 
venije je stalisce do pobude pripravil Republiški sekretariat 
za zakonodajo. 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobudo Rudija Šelige, delegata 
v Družbenopolitičnem zboru, v zvezi z Narodno 
galerijo v Ljubljani 

Poslanec Družbenopolitičnega zbora Rudi Šeligo je dal 
pobudo za spremembo zakonodaje o urejanju prostora v tem 
smislu, da se prenese pristojnost izdaje lokacijskih dovoljeni 
za objekte nacionalnega pomena, kakršen je po njegovem 
mi2.®n.J.4 ,udl obJekt Narodne galerije, z občin na republiko Stališče Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije do 
pobude delegata Rudija Šelige je naslednje: 

Veljavna zakonodaja o urejanju prostora - zakon o urejanju 
o! dru9lh posegov v prostor (Ur. list SRS, št. 18/84 37/ 85, 29/86, 26/90) določa v 52. členu, da lokacijsko dovoljenje 
izda za urejanje prostora pristojni občinski upravni organ. 

Lokacijsko dovoljenje za objekte in naprave ter druge 
posege v prostor, pomembne za urejanje prostora v Republiki 
Sloveniji, pa izda pristojni republiški upravni organ. Kateri so 

Rpn?fhi?i!Q c? °r' določa odlok Izvršnega sveta Skupščine 
ter rimnih ®loven,,e'to Je 0dlok 0 določitvi objektov in naprav 
i/n 1 £ posegov v prostor, za katere daje lokacijsko dovo- 
Ur Mst SURSJTtJe?«/«°^0pa Pris.t.°'ni republiški upravni organ (Ur. list SRS, st. 28/85). Po 2. členu (4. točka, 9. alinea) teaa 

sPadaJ°med ^ posege tudi posegi v območje ali objekt naravne in kulturne dediščine velikega ali izjemneaa 
pomena. To so tista območja in objekti ki jih Skuoščina 
Republike Slovenije skladno z 21. členom zakona o naravni in 
ku turni dediščini (Ur. list SRS, št. 1/81) razglasi s svo im 
aktom za znamenitost ali spomenik velikega in izjemneaa 

Šepnit k,° d0b' mnenie ali Predl°9 Zavoda Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine. 

ria i«rnHi^fi!fVna zakonodaia 0 urejanju prostora predvideva, 
kul f.rnp rtpni® V lokac/'skem Postopku za objekte naravne in vel'k.e9a al1 lziemnega pomena v pristojno- republike, če so bili predhodno opravljeni postopki za 
" ' razglasitev. Zato za tovrstne objekte sprememba pro- storske zakonodaje ni potrebna. 
Za objekte nacionalnega pomena oziroma objekte iz naci- 

kuHumeadedi^?npa' rt"'80 razglašeni za obiekte naravne ali Zrne,d!dl ćlne velikega ali izjemnega pomena, pa je odlo- čanje o lokaciji v pristojnosti občin. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije sodi da je dele- 

gatska pobuda utemeljena, in jo bo upošteval pri pripravi 

skih^predpisov Zak°n0daje ter z n'° Povezanih podzakon- 

wfn?ilbraV!IaV0 V lzvršnem svetu Skupščine Republike Slo- 
<5Pk!«tle 9°V°r "a dele9atsk0 Pobudo pripravil Republiški sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora. 

ODGOVOR "   ~ 
Republiškega sekretariata za notranje zadeve na 
mnenje Jožeta Smoleta, delegata 
v Družbenoplitičnem zboru, ob miličniskem 
zavarovanju poslopja skupščine ob protestu 
»Trendovcev« 

^i£8D9ati^,nao; skuPni delovni seji vseh treh zborov Skuoš- 
Ssss'iffisrs us,"° poBud°'w 

dem, ki so prišli mirno protestirati pred Skupščino Republike 
Slovenije v zvezi z afero Trend. Bil sem zgrožen sai kakšnih 

qknn-r°V 26 l8la nlSem Vldel in mislirr|. da to meče slabo luč na skupščino, če je pred njeno stavbo 45 miličnikov « 

TRFNn'rr™ !11 ZJ30ro ki so ga or9anizirali kupci vozil 
^odo dne 8 iT ieq'9nne ^ 1°' 1"°' 50 udel^enci sklenili da poao ane b. 11. 1990 ponovno organizirali orotp^tni 
jim republiški organi ne bodo nudili ustrezno pomoč ori 
vrnitvi vplačanega denarja ali izročitvi vozil Po zbranih infor 

s7^aziHaLbJ'n" Pr6d SkUrČin° Prišl° več tisoč Poleg'tlga so izrazili resen namen, da bodo blokirali promet na Jh 
pomembnejših cestah v Ljubljani. P 3 VSeh 

Dne 8. 111990 se je v Ljubljani nadaljevala stavka delavrpv 
lavnega podjetja SNAGA. V prostorih podjetja je potekal zbor 
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delavcev v zelo .»napetem« ozračju In obstajal je utemeijen 
sum, da bodo delavci omenjenega podjetja prišli pred Skups- 
rino R Slovenije in se pridružili kupcem vozil TRtNL). C V jutranjih u!ah, dne 8.11. 1990 so delavci TREND, Maribor 
izrazili namen da se bodo odpeljali pred Skupščino R Slove- 
nce v koTkor ne bodo zadovoljni s potekom razgovora 
7 ndnovomimi osebami SO Maribor. 

Poleg navedenega je bila ta dan 2. skupna delovna seja 
vqph treh zborov Skupščine R Slovenije. 

Vse opisane okoliščine so narekovale, da organi zanotranje 
zadeve v skladu z veljavnimi predpisi zavarujejo življenje ljudi, 
premoženje javni red in mir, ter omogočijo delegatom nemo- 
ten prihod in delo v stavbi Skupščine R Slovenije. V ta namen 
!n na podlagi opisanih okoliščin je bil izdelan nacrt preven- 
tivno varnostnih ukrepov. ,hirati nrpd 

Dne 8. 11. 1990 so se v jutranjih ijrah zbirati pred 
SkuDščino kupci vozil naročenih preko podjetja TREND, Kate 
rih smo g°edena najave pričakovali okoli 1000 vendar sej, h je 
do 10.00 ure zbralo okoli 200. Pred stavboSkupščine je> No 
razDoreieno 10 miličnikov. Ko so udeleženci protestnega 
zbora izrazili resen namen, da bodo vdrli v- stavbo Skupščine 
je bilo pred stavbo dodatno razporejeno se SOmiiicnikov.ki 
so zaaotovili, da udeleženci svojega namena niso uresničili. 

Na podlagi opisanih najav in okoliščin, v katerih se je odvija 
protestni zbor, smo mnenja, da je bila preventivna navzočnost 
miličnikov potrebna, ker so bila s tem preprečena nasilna 
dejanja, do katerih bi lahko prišlo. 

ODGOVOR . t . 
Republiškega sekretariata za industrijo in 

aradbeništvo na pobudo Janka Halba, delegata 
v Družbenopolitičnem zboru, da se v skupscini 
obravnava celovita problematika slovenskega 
gradbeništva     

Še predno je bila dana delegatska pobuda, ie Republiški 
sekretariat za industrijo in gradbeništvo ob polletnih bilanč- 
nih podatkih gradbeništva in ob blokadi Iraka avgustaJ990 
uaotovil da se gospodarsko stanje v primerjavi z ostal m 
gospodarstvom, vidno slabša. Zato je RepubMk" sekre*®"^ 
7a industrijo in gradbeništvo dal v mesecu septembru 1990 
pobudo da se izdela analiza stanja in pripravi širše ukrepe za 
sanaciio razmer v gradbeništvu. V ta namen je bila imenovana 
posebna delovna skupina strokovnjakov gradbenišWa, ki je 
'zdelala PROGRAM SANACIJE STANJA V GRADBEN^STVU IN 
UKREPE ZA UVELJAVITEV TRŽNEGA GOSPODARSTV,A- 

Program je narejen podrobno, saj zajema celotno p' 
matiko ki vpliva na gradbeništvo in tudi na celotno gospodar- 
stvo ter temelji na nespornih ugotovitvah in podatkih iz 
Dretekleaa srednjeročnega obdobja. Republiški sekretariat za 
industrijo in gradbeništvo in predstavniki gradbeništva v pro- 
aramu navajajo osnovna izhodišča, načela in cilje, k! Ji 
s programi želijo doseči na vseh segmentih, ki so posredno ali 
neDOsredno povezani z gradbeništvom in z njegovim seda 
niim stanjem V nadaljevanju programa so navedeni konkretni 
^dEaprilagajanje gradbeništva novim tržnim razmeram 
in predlagajo ukrepe za pospeševanje investicijske dejavnosti 

'nKerdje°tako nastal obsežen program.ki detaj|ne|eobravnava 

UKREPIH ZA UVELJAVITEV TRŽNEGA GOSPODARJENJA, ki 
vsebuje samo glavne značilnosti osnovnega Programa in 
Dotrebne ukrepe, brez posebnih obrazložitev in ugotovitev. 
S tem smo hote i na enostavnejši način približati program 
odgovornim osebam s tem, da lahkovsakbr^ecprebere in 
oreveri celotno vsebino v osnovnem besedilu Programa. P Po programu dela Izvršnega sveta Skupščine Repubhke 
^Inveniie za leto 1991 bo PROGRAM SANACIJE STANJA 
V GRADBENIŠTVU IN UKREPIH ZA UVELJAVITEV TRŽNEGA 
GOSPODARJENJA obravnavan v Izvršnem svetu Skupščine 
Republike Slovenije v mesecu februarju 199;I m,ga bc.po 
sprejemu posredoval v obravnavo in sprejem Skupščini Repu 
blike Slovenije. 

Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
o pobudi Boruta Šukljeta, delegata 
v Družbenopolitičnem zboru, v zvezi z idejo 
o Svetu srednje Evrope oziroma o skupnem 
političnem parlamentu srednjeevropskih držav 

Proces demokratizacije v državah Srednje in Vzhodne 
Evrooe ob političnem in vojaškem razpadu realsocialistic- 
neaa bloka postavlja tudi nova vprašanja glede razmerja sil in 
moči v tem prostoru in ponovnega oblikovanja identitete 
srednjeevropskega prostora v geopolitičnem in geostrate 

ssKJdS.sfpSss: ^v»°Pr.o, 

zat i ria evropske integracijske procese ter na institucije, kot 
StaTaEkVšniPtatudr7uSnanje%1it^Pci,ji Slovenije: članstvo 
v Svetu Evrope in priključitev Evropski skupnosti. kriii Povezovanje držav Srednje Evrope je torej lahkovfunka 

lovanja, ki je komplementarna obstoječim integracijskim pro- 
Cev°tTkšnem kontekstu podpiramo pobudo o skupnem parla- 
ment srednjeevropskih držav, pri čemer je treba upoštevat, 

na-ledaniž0e obstaja Pentagonala kot oblika sodelovanja, ki 
„o i.frti rirTave Srednie Evrope, z ambicijo širjenja se na 

d mgedržave T o sodelovanje vključuje tudi sodelovanje na 
par[aZZTlroŽr kjer nastajajo razne pobude in predlogi 
za"sodelovanje^ s ciljem iskanja novih strateških povezav, 
zaradi česar moramo naš odnos in interes za taksne oblike 
novezovanja opredeljevati zlasti z vidika dolgoročnih intere- 
sov Slovenije za vključevanje v evropske integracijske pro- 
cese v okviru Evropske skupnosti in Sveta Evrope, 

da ie treba odzivnost nato pobudo preveriti pri posamez 
nih drživah Srednje Evrope, preden bi jo javno popularizirali. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine R®Pub,"<®f 
venije je pripravil mnenje Republiški sekretariat za medna- 
rodno sodelovanje. 

POJASNILA 
Republiškega sekretariata za delo na pobudo 
Marjana Podobnika, delegata 
v Družbenopolitičnem zboru, za spremembo 
zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju    

Marjan Podobnik, delegat Družbenopolitičnega zbora, je 
v imenu poslanskega kluba Slovenske kmečke zveze - Ljud- 
ske stranke predložil naslednjo delegatsko pobudo: »Dajemo 
pobudo, da Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 
z ustrezno novelo zakona o invalidskem in pokojninskem 
zavarovanju, vrne pravice zavarovancem, ki so jim bile s spre- 
membo zakona v juliju vzete »za nazaj«. Nižje pravice naj 
imajo le tisti, ki so se od sprejetja spremembe v juliju odločili 
tudi za nižje prispevke.« 

K navedeni delegatski pobudi dajemo naslednja pojasnila.j 



kmot ^ r t pobudah za znižanje prispevkov, ki so jih kmetje dolžni plačevati za pokojninsko in invalidsko zavaro- 
vanje, je bil zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
spremenjen tako, da si kmetje lahko sami določijo osnove za 

hSilTf'6,"1 Plačevanje prispevkov. Ta osnova ne more 
a ™ nJ P°lovlce najnižjega zneska, ki zagotavlja materi- alno in socialno varnost delavca. V decembru 1990 je znašala 
ta najnižja osnova 1.415,00 din. 

2. Tudi po tej spremembi še velja pravilo, da se združeni 
kmetje zavarujejo najmanj od osnove v višini zneska najnižje 
pokojnine za polno pokojninsko dobo. Zavarovanje od nižie 

določno3! h bH° le;Zjema' Zat0 'e bil° s tem' spremembami določeno tudi, da Združeni kmetje in zavarovanci iz 9. točke 
l J. člena tega zakona nimajo pravice do odmere pokojnine od 
najnižje pokojninske osnove, če niso bili v obdobju od 1 1 
1970 vsaj 15 let zavarovani od osnove, ki ni bila nižja od 

?9a zneska najnižje pokojninske osnove oziroma naj- nizje pokojnine za polno pokojninsko dobo. 
Ker je bilo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

kmetov urejeno šeie sredi ieta1983, oziroma 1.1.1984 leta bi 
nl.h k° ?,Cba združe,ne kmete, ki se bodo upokojili v nasled- njih letih, dejansivo izločila izmed upravičencev do odmere 
pokojnine od najnižje pokojninske osnove. Zato je bila ta 
d°'ocba omiljena tako, da se v omenjeno petnajstletno obdobje štejejo obdobja prebita v delovnem razmerju in 

DredVair0,ianiQ«1a P°dla9' °Prav|janja samostojne dejavnosti pred 1. 1. 1984. leta. Za ta obdobja ne veljajo nikakšrne 
omejitve glede višine zavarovalne osnove. Zbor občin je ob 

že "snrJfpi3 , r- Z Z!?Zi Z dele9atsko P°bud° 9- Alojza Metelka ze sprejel stalisce, da se v minimalno 15-letno obdobje zava- 
rovanja od osnove, ki je bila vsaj tolikšna kot znesek najnižje 

?Q77,niaL l3 P, d0b0' štejej0 ves čas iz obdobja 
t ,e kmetu na katerikoli Podlagi priznan v zavaro- valno dobo. To pomeni, da se v navedeno obdobje šteje tudi 

doba, prebita v starostnem zavarovanju kmetov in čas oprav- 
samostojne kmetijske dejavnosti, za katero so bili 

naknadno plačani prispevki (dokup dobe). 
Tisti združeni kmetje, ki tudi z upoštevanjem obdobij zava- 

rovanja pred letom 1984, do upokojitve ne dosežejo 15 let 

nrlvir™anJa od.navedene najnižje zavarovalne osnove, imajo pravico do odmere pokojnine od najnižje pokojninske 

Je^a°V0 06 S° °C' tak®ne osnove zavarovani od 1. 1. 1984. 
3. Smoter omejevanja pravice do odmere pokojnine od 

najnižje pokojninske osnove na tiste zavarovance - kmete ki 
so najmanj 15 let prebili v zavarovanju od osnove, ki ni bila 
manjša od zneska najnižje pokojnine za polno dobo oziroma 

kme»Var(HVanJU' Je s tem lzenačeno, je odvrniti združene 
♦ 5ZaVar0Vanja od nainlžie možne zavarovalne osnove Ce bi tudi zavarovancem, ki niso niti petnajst let svoje zavaro- 

valne dobe to je toliko, kot znaša minimalna doba za sta- 
rostno upokojitev, odmerjali pokojnino od zneska najnižje 
pokojninske osnove, plačevali prispevke od osnove v višini 

Pokojnine za polno dobo, bi to predstavljalo odstopa- 
nje od načela, da je pokojnina odvisna od vplačanih prispev- 
kov^ tem primeru bi zavarovanci, ki so plačevali prispevke 
od osnove, določene v višini zneska najnižje pokojnine za 
polno pokojninsko dobo, ob enaki pokojninski dobi pridobili 
pravico do enake pokojnine kot zavarovanci, ki so plačevali za 
polovico nižje prispevke. 

not,iIiidi Za kmet.e' ki nimajo 15 let zavarovanja od navedene najnižje zavarovalne osnove, a so bili najmanj 5 let vključeni 
v starostno zavarovanje kmetov in so že dopolnili 65 let 
starosti, se uporablja tako imenovana »kmečka varovalka« 

nn£°meniL Se j,irT1 namest0 pokojnine, odmerjene glede na njihovo pokojninsko dobo ter osnove, od katerih so bili zava- 
rovan', |zp|acuje pokojnina v višini zneska kmečke starostne 
pokojnine. V decembru 1991 je znašala ta pokojnina 2.075,00 

r i t ufa* vse km ete^'' ° primerno vel'avnostte "Varovalke« razši- 

„oA„?'eCie na navedeno menimo, da ob upoštevanju temeljnih načel sedanjega sistema pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja, ne bi bilo primerno spreminjati 22. člena zakona. Pri 
pripravi novega zakona o pokojninskem in invalidskem zava- 

m^JU' L1® V p7Pravi' Pa b0 celovito proučena vsa proble- 
nre!i^=n^kojninslkega in invalidskega zavarovanja kmetov in predložene sistemske rešitve. 

ZBOR OBČIN 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 

na delegatsko pobudo Janeza Crneja, delegata 
v Zboru občin, za večjo učinkovitost republiških 
inšpekcijskih služb 

Delegat v zboru občin Skupščine republike Slovenije Janez 
Crnej je dal naslednjo pobudo: »Na prošnjo občinskih služb 
Skupščine občine Celje dajem pobudo, da uslužbenci repu- 
bliškega inspektorata s svojimi zapisniki o inšpekcijskem nad- 
zoru na območju občine Celje sproti in temeljito pisno infor- 
mirajo občinske pristojne organe. Pobudo utemeljujem 
z izkušnjami iz dosedanje prakse, ko določeni ukrepi pristoj- 
nih republiških inšpektorjev prihajajo v vednost občinskim 
upravnim organom na osnovi njihovih pisnih zahtev ali pa 
sploh ne.« K 

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

Po določbi 74. člena zakona o sistemu državne uprave in 
? 'zvrsnem Skupščine Republike Slovenije ter o republi- ških upravnih organih so inšpekcijski organi oziroma inšpek- 
torji dolžni sodelovati tudi z upravnimi organi iste in drugih 
družbenopolitičnih skupnosti in jih v skladu s 75. členom 
istegazakona na njihovo zahtevo obvestiti o svojih ukrepih- 
251. člen navedenega zakona določa obveznost republiških 
upravnih organov, da o svojih ugotovitvah obveščajo občin- 
ske skupscine oziroma njihove izvršne svete. Ta obveznost 
velja seveda tudi za republiške inšpektorate, ko opravljajo 
nadzorstvo iz svoje pristojnosti. 

Po opozorilu delegata je Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije pozval republiške inšpektorate, da o stanju in poja- 
vih, ki so jih ugotovili pri opravljanju inšpekcijskega nadzor- 

° SV0Jlh "krepih ter predlogih ukrepov obveščajo tudi izvrsne svete občinskih skupščin oziroma občinske upravne 
organe. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine republike Slove- 
nije je odgovor na delegatsko pobudo pripravil Republiški 
sekretariat za pravosodje in upravo. 

STALIŠČE "    
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do pobude Daniela Starmana, delegata v Zboru 
občin za čimprejšnji sprejem zakona o državnih 
uslužbencih 

Starman31 Z^°\a °b,č'.? skuPščine Republike Slovenije Danijel Starman je dal naslednjo pobudo: »Ideja za tole razmišljanje 

de^Zvau^'ipVJrf 'Z argumen'ov delegatov Zbora združenega 
i ol K1 nem postopku. Tam je bilo sprejeto stališče 
rim^honon 7 I0, da sP|0šna Poraba ne bo presegla 37% družbenega produkta. V tej zvezi je vprašanje stroškov 

aam^Ha 1^'slim predvsem na občinsko državo. Zato predla- 
vnTaknn n 'zv.,šnl.®vet Skupščine Republike Slovenije pripra- 
£\Taqr7 K^aV? usluzbencih. Tak zakon smo nekoč irrieli 
zakon n J® bl1 °.dPravlJe.n- Ta zakon bi tudi rešil analogno kot zakon o zavodih vprašanje reelekcije tistih, ki ooravliaio 
posebna pooblastila v današnjih upravnih organih Skratka 
dajem pobudo, da Izvršni svet ne glede na ustavni poqol 
pnprav vse potrebno za čisto nov prehod na državne usluž- 

O nAh3Hn,l - 9aCm status' od9°vorost in tako naprej « 
na?i P°budl Izvrsni svet Skupščine Republike Slovenije meni 
RS šrJie5/90aUnn

7°kdelaVC'f
h v državnih or9anih (Uradni list 

(Uradni s rV« qn/0Qm° funkconarjih v državnih organih (uradni list RS, št. 30/90) se nanašata na vse osebe ki delaio 
v državnih organih na republiški in občinski ravni Sedanja 
ustava opredeljuje občino kot temeljno družbenopolitično 
skupnost in ji daje znatne pravice tudi pri urejanju vprašani ki 

Drednklh °^'nske °'9ane, tako je v navedenemh z'akonih in predpisih, ki podrobneje razčlenjujejo njihove določbe uve- 
ljavljen enotni režim za republiške in občinske organe. Del 



izvršilnih aktov je v pristojnosti komisije Skupščine Republike 
^loveniie za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, k 
fe te akte že sprejela (razvrstitev občin in določitev koeficien- 
tov za najvišjo funkcijo v občini, koeficienti za funkcioniranje 
v Pravosodnih in republiških organih). Sklepi te komisije so 
obavljeni (Uradni list RS, št. 42/90). Drugi de teh aktov pa 
soreiema Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, ki je 
o tem odločal na seji dne 10.1.1991 (določitev koeficientov za 
delovna mesta delavcev in enotna osnova za °bračun

d
d0J°d 

kov v občinskih in republiških organih, delež sredstev za 

«*>«*> 
organizacijo upravnih organov in izvršnih svetov na javni 
republike in občine enotno urejena tudi vzakonu o si^stemu 
državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR S o ven, je 
ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, St^24/79, 
12/82, 39/85, 37/87 in 18/88). V navedenih predpisih so dolo- 
čeni tudi omejitve o ponovnem imenovanju oziroma postopki 
fn pogoji za razrešitev funkcionarjev in višjih upravnih delav- 

C6|zvršni svet Skupščine Republike Slovenije sodi, da pri- 
prava posebnega zakona o državnih uslužbencih v tej faz 
torej ni potrebna, ker so ta vprašanja v skladu z danimi 
ustavnimi možnostmi že enotno urejena. 

Pač pa bo sprememba oziroma dopolnitev teh zakonov in 
njihovih izvršilnih aktov potrebna po sprejemunoveustave^ 
ko bodo občine dobile drugačen status, na novih osnovah pa 
bo treba urediti tudi državno-republiško uprava Pnprava eh 
aktov je zajeta v program dela Izvršnega sveta Skupščine 
Republike Slovenije za to leto. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slo- 
venije stališče do pobude pripravil Republiški sekretariat za 
pravosodje in upravo. 

MNENJE t 
Republiškega sekretariata za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano do pobude Branka 
Novaka, delegata v Zboru občin, za stalno 
obnavljanje biološkega ravnotežja listavcev in 
iglavcev v gozdovih.     

Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano daje na pobudo delegata Branka Novaka, ki se nanaša 
na oronaravno gospodarjenje z gozdovi naslednje mnenje. 

Slovenko gozdarstvo na gozd ne gleda večkotnalesnopro- 
izvodni objekt, kjer naj bi rastle drevesne vrste, ki ekonomsko 
največ prinašajo. V spremenjenem zakonu bo mnog0"3™®"' 
skost aozda še poudarjena. Gozd bo obravnavan kot ekosi- 
stemska celota, zato bo tudi načrtovanje gospodarjenja 
v njem obsegalo vse njegove dele. V tem smislu bo doP°'"l®n 

tudi pravilnik o vsebini in načinu izdelave gozdnogo:sPOda - 
skih načrtov in o evidenci njihovega izvrševanja. Ze dosedanji 
oravilnik zahteva gospodarjenje v okviru naravnega razvoja 
gozdnih združb, s spremembo bo še bolj poudarjen skladen 
razvoi aozdneaa ekosistema kot celote. 

Z gozdnogospodarskimi načrti je načrtovano pronaravno 
gospodarjenje. V monokulturah smreke in v prezasmrečenih 
sestojih ie predvideno ohranjanje in pospeševanje vseh tudi 
sfabo kvalitetnih listavcev. To je naicene^a in na^ rejša 
biološka sanacija. Umetne obnove so načrtovane z rastišču 
ustreznimi vrstami - tudi z listavci. Za dosledno izvedbo 
načrtovanega bo poleg osveščanja lastnikov, ki v smreki mar- 
sikie še vedno vidijo drevo, ki največ in najhitreje da, potrebna 
tudf finančna stimulacija. Za gojitvena dela k mso v nepo- 
srednem interesu zasebnih lastnikov gozdov, so pa 
pomembna za razvoj gozdov v želeno smer, lastniki Y ekolo- 
ško osveščenih državah dobijo npr.: zastonj sadike m Povr 
njene materialne stroške za obnovo z njimi, subvencionirana 
je zaščita pred divjadjo ipd. Na soroden način bi verjetno 
doseali hitrejše spremembe sestojev v pronaravnejšo zgradbo 
fudi v slovenskih gozdovih, zato bomo takšno rešitev iskali 
tudi pri pripravi podzakonskih predpisov k spremenjenemu 
zakonu o gozdovih. 

Pobudo zato sprejemamo. 
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STALIŠČE 01 

Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do pobude Petra Jamnikarja, delegata v Zboru 
občin, za sprejetje zakona, ki bo celovito urejal 
status mesta Ljubljane.    

Deleaat zbora občin Skupščine Republike Slovenije Peter 
Jamnikar je dal naslednjo pobudo: »»Mesto Ljubljana je 
potrebno celovito obravnavati kot glavno mesto RePu^'ke 
Slovenije in upoštevati poseben odnos do ljubljanskih občin 

'"o pobudM'zvršni svet Skupščine Republike Slovenije meni 
naslednje: Po veljavni ustavi Republike Slovenije (194. člen) 
in amandmaja XLI k ustavi se vprašanja, ki urejajo»mesto 
oziroma mestno skupnost, urejajo z dogovorom občin, zdru 
Ž6V osnutku3 nove ustave Republike Slovenije (135 ^®n>.j® 
v poglavju o lokalni samoupravi predvideno, da je območje 
mesta ena občina. Torej bo ob Preobhkovanju ,Cdfs?atus 
postopku, ki ga bo določala ustava, mogoče urejati tudi status 
m?zvršniUsvet Skupščine Republike Slovenije s0^dazdaj za 
zakonsko ureditev tega vprašanja ni ustavne podlage. Meni 
Da tudi da bi kakršen koli poseg v statusna vprašanja mesta 
Ljubljane v tem času, ko se pospešeno oblikujejo novi temelji 
državne ureditve in lokalne samouprave, ne bil smotrn^ 

Po vsebini sodi pobuda tudi v sklop razprave o osnutku 
nove ustave, zato Izvršni svet Skupščine Repubhke S ovenije 
predlaga, da jo obravnava tudi ustavna komisija Skupščine 
Republike Slovenije. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slo- 
venije je odgovor pripravil Republiški sekretariat za pravo- 
sodje in upravo. 

ODGOVOR o. 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 

na pobudo Janeza Juga, delegata v zboru občin, 
za sprejem nujnih ukrepov na področju 
zdravstva         

Izvršni svet v celoti sprejema pobudo gospoda Janeza Juga; 
h posameznim točkam njegove pobude dajemo naslednje 

T'1 Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je odobril | 
dodatna sredstva za zdravstvo že v septembru 1990. Vsi trije j 
zbori Skupščine Republike Slovenije so podprli predlog, da 
se za zdravstvo namenijo še dodatna sredstva iz proračuna. 
Izvršni svet je sklenil, da bo do 15. 1. 1991 poravnal vse 
obveznosti do zdravstva za leto 1990. 

2. Z Republiško upravo za zdravstveno varstvo pripravljamo 
enotne kalkulativne elemente za obračun osebnih dohodkov 
v letu 1991 s čemer bomo odpravili razlike med posameznimi 
zdravstvenimi zavodi. Največje razlike smo deloma že odpra- 
vili s selektivno delitvijo zvišanih akontacij iz septembra 1990. 

3. V pripravi so kadrovski normativi. V prehodnem obdobju 
bomo morali uveljaviti restriktivne normative, predvsem za 
Dara-zdravstvene delavce (administracija, finančno-racuno- 
vodski sektor, vodenje). Tako se število zdravstvenih delavcev 
ne bo zviševalo, število ostalih zaposlenih v zdravstvu pa se 
bo zmanjševalo. .  , 

4 Na novo bodo ovrednoteni materialni stroski in upošte- | 
vani v pogodbah za financiranje programov zdravstvenih ( 
zavodov v letu 1991. . I 

5. V zdravstvu že v drugi polovici leta 1990 ni bilo zaposle-, 
nih novih delavcev. Odhajajoče se je nadomeščalo skrajno 
preudarno in le, če so bili v resnici finančno pokriti. Zdrav- 
stveni zavodi v letu 1990 niso razpolagali s sredstvi, s katerimi 
bi mogli dokupiti delavcem za upokojitev manjkajoča delovna 
leta. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravil Repu- 
bliški sekretariat za zdravstveno in socialno varstvo. 
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STALIŠČE ~ " 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do delegatske pobude Ervina Kokošineka in 
protestne izjave Metoda Šonca, delegatov Zbora 
občin in sklepov predsedstva SO Krško v zvezi 
s predvideno lokacijo NSRAO 

Delegata y Zboru občin Skupščine Republike Sloveniie 
Ervin Kokosinek in Metod Sonc sta posredovala v imenu 

zaselkov kTmpJii^ Mft0 občanov Gornjega Leskovca in 
narioii JI'.° na to obmocle, protestno izjavo zoper nadalje aktivnosti v zvezi z iskanjem lokacije odlaaališča 
nizko-|n srednjeradioaktivnih odpadkov v Republiki Sloveniji 

in skleDih *Sln°rWPtUhŠčine °bč'ne KrŠk° pa je v svojih stališčih 
L? , P 1 na svo)l se)l dne 18- 10- 1990, podprlo 
so rii hnH ° ?° obdelavo sedai znanih območij. Sklenili f°; da. bodo ?Protl spremljali vse aktivnosti v zvezi z izbiro 
lokacije končnega odlagališča NSRAO in bodo javnost 
občane in Skupščino sproti obveščali. 
o,!?b obravnavi navedenih pobud je Izvršni svet Republike Slovenije sprejel naslednje stališče: V Soveniji je bilo za 

skladfšte mral?inp^ktUP0'habn!!<0V zgra'eno sodobno prehodno 
fp£L D ? un ■ odPadkov v Reaktorskem centru v Podgor ci. Radioaktivni odpadki, ki so nastali po dekontami 

cneanC:,:™fl0Ške
7
9a inŠtitUta V L'ubliani 50 skladiščeni vop^š- 

vfni ^ xLVZaVratCU' Vsi NSRA0, ki nastanejo pri obrato- vanju NE Krško, pa se skladiščijo v sami elektrarni. 

rwrtVK ne nizko~ in srednjeradioaktivne odpadke je 
P°.. bno varno trajno odložiti na način, da ne bodo škodljivo plivali na človeka v sedanjem času in prihodnosti. Učinkovito 

praviLšcitenrPri lahko za90tovi z upoštevanjem osnovnih pi avil zaščite pred sevanji, s pravilnim načrtovanjem in z upo- 

odpadtov.8 met°d 23 predelavo' znanje in odlaganje 

?irtOVan'U odla93llšča moramo predvsem izbrati pri- merno lokacijo z naravnimi lastnostmi, ki preprečuje širienie 
radioaktivnosti v okolje, predelati odpadke v stabilno obliko in 
uporabiti umetne ovire, ki preprečujejo gibanje radioaktivnih 

okSlja Pa 18 pnmema izolaciia odpadkov od človekovega 
ia,fin(' varno odložitev nizko- in srednjeradioaktivnih 
v Krškem'ln'i^H^^h0 P" obra,ovanju Nuklearne elektrarne v Krškem in iz drugih virov, potekajo v Sloveniji in Hrvaški 
aktivnosti za rešitev tega vprašanja (glej Celovito informacijo 

nHn^anJU Ppraš-ani odla9anja nizko9 in srednjeradioTtfvn h odpadkov Poročevalec Republike Slovenije, št. 4/90). Za 
usklajeno delovanje med obema republikama je bil sprejet 
Skupni mrežni plan aktivnosti in na kritični poti po tem mrež- 
nem planu je iskanje lokacije za odlagališče NSRAO. 

, . 0 °pe.k ,z^I
0ra lokacii odlagališča nizko- in srednieradio- 

f h'
Vni, odpadkov (NSRAO) poteka v skladu s Smernicami za 

nHi? hl! 3C d odla9allsča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v Republiki Sloveniji, ki jih je izdala Republiška 

sUeP
STaV"niZdaeirPTok0tVary0St (Mubljana' januar 1990) in ki so sestavni del Celovite informacije o reševanju vprašanj odlaaa- 

vioh 1 m |^ednj?rad|oaktivnih odpadkov (sprejete na seji 
rili n^°r0V Sk"psćine Republike Slovenije dne 28. 3. 1990) Cilj naloge je v Republiki Sloveniji izbrati eno ali dve ustrezni 
lokaciji z naravnimi danostmi, ki preprečujejo širjenje radio- 

Hanncti !|OJ0 ,l0
l
b upoštevanju prostorskih in družbenih danosti za dobo 300 let. V dosedanjem delu je upoštevana le 

opcija plitkega zakopavanja NSRAO, čeprav v svetu rešuieio 
dokončno odlaganje NSRAO na več načinov (s pmkim zako 

Čenel'udriike) VtUn8Mh' 2 odla9anJem v suhe opuš- 

ot^°s.,0pek ,izbora lokaciie poteka v štirih stopnjah. V prvi stopnji se izločijo neprimerna področja z upoštevanjem sed- 
mih izločilnih kriterijev, tako dobimo primerna področja. 

V drugi stopnji so preostala primerna področja ovredno- 

'ako h h na d°datnih enaindvajset kriterijev druge stopnje 
V trotr"1?0 potencialne Akacije, ki so lahko rangirane V tretji stopnji se ob upoštevanju preostalih trinajst kriteri- 

šče than^ ' ustreznih metod med Potencialnimi lokacijami ,sce tri ali vec najprimernejših lokacij 

strokovni'nne.^i
t
St°Pnji SledJj0 detajlne terenske raziskave in strokovna potrditev ene ali dveh najprimernejših lokacij. 

Končni rezultati iskanja lokacije po Smernicah za izbor 

hodn'i0. od'agallsca NSRAO, ki imajo značaj resornih študij Jon°
v Postopku priprave prostorskega plana Republike Slo- venije uporabljeni kot strokovna podlaga za celovito prouči- 

tev možnosti ureditve odlagališča NSRAO v Sloveniji 
„hm

se.t0 bo potekalo ob sodelovanju in soglasju občanov iz območij, k, bodo ostala kot rezultat izbora lokacij po Smerni- 
cah kot najprimernejša. 

Izvršni svet Republike Slovenije je tudi v svoje Prooramske 
usmeritve ki so bile sprejete na seji Izvršnega sveta Republike 
Slovenije dne 26. junija 1990 in potrjene na zasedanju zborov 
Skupščine Republike Slovenije, zapisal, da bo »do leta 1992 

aktivnih ^odnaHi^ I® ,rajn°odla9an'e nizko- in srednjeradio- 
rikrl ^ l. ',k! 80 Seda) skladiščeni v začasnem skla- 
bodo p

Po!ne letSa i9e9l arni ka,6rega Zm°9'JIVOStl Pa 

Hkrati je Izvršni svet Republike Slovenije na svoji seji dne 7 
novembra 1990 sprejel sklep, da sproži pobudo za dopolnitev 
Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško 
o graditivi skupne atomske elektrarne iz leta 1970, v katerega 

fumnn3! ^ ^ repUbliki SkUP™ in S zumno reševali vprašanje odlaganja NSRAO, če pa to ne bo 
mogoče, vsaka republika prevzame polovico NSRAO ki 
nastajajo pri obratovanju skupne Nuklearne elektrarne ' Na 
omenjeno pobudo Izvršni svet Republike Slovenije še ni preiel 
odgovora Republike Hrvaške. 

nni'rohnn srednJe:adioaktivne odpadke imamo in jih je potrebno varno odložiti, zato Izvršni svet podpira aktivnosti ki 

nbotrZredie,d0 reŠi,Ve te9a vprašanja in meni da"je 
v skTariu 3 •Z lskanjem lokacije za odlagališče 
Vso deln hn nntmuCfmi 23 ' lokacije odlagališča NSRAO. Ys°del° b0 potekalo javno in s sodelovanjem oziroma vklju- cevanjem krajanov in občanov. 

4ki0«ifrI?a^°.V lzvršnem svetu ie Stališče pripravil Republi- ški sekretariat za energetiko. 

ODGOVOR " 
Republiškega sekretariata za zdravstvo in 

socialno varstvo na pobudo Daniela Starmana 
delegata v Zboru občin da se dograditev 
bolnišnice v Izoli vnese v nacionalni program 

<5knnaiU^'n k' s®kr®tariat za zdravstveno in socialno varstvo sKupaj z Republiško upravo za zdravstveno varstvo pripravlja 
pregled potrebnih investicij v zdravstvu v Sloveniji. Mednje 
sodi, kot eno večjih, tudi bolnišnica Izola. 

Sredstva za izvajanje programa zdravstvenega varstva ne 
vključujejo investicij. Takoj, ko bodo zbrane vse potrebe po 
investicijah bomo pripravili tudi predlog za njihovo financira- 
li e m ga posredovali Izvršnemu svetu Skupščine Republike 
Slovenije v obravnavo predvidoma ob koncu prvega četrtletja 

cr^Hof"'9 sekretariata je, da je potrebno zbrati in razdeliti sredstva za investicije v zdravstvu mimo sredstev za izvedbo 
pr°9ram°v zdravstvenega varstva. Vključevanje investicij 
hi£™ zdravstvenih storitev ni sprejemljivo saj bi to posle- dično pomenilo zmanjšan obseg sredstev za program zdrav- 
stvenega varstva v vsej republiki na eni strani, na drugi strani 
pa bi to zahtevalo bistveno različne cene istovrstnih zdrav- 
stvenih storitev za različne zdravstvene zavode. 

ODGOVOR " ~~~  
Izvršnega sveta Skupščine Republike Sloveniie 

na pobudo Tomaža Strumblja, delegata v Zboru 
občin,da sodeluje pri razreševanju prostorske 
stiske Narodne galerije v Ljubljani. 

dnp81PqUbi'pkiqSoenkr!,ariat za kulturo je na skupnem sestanku 
in niir!n u *' S° Se 93 udelezl11 predstavniki mestnega in občinskega izvršnega sveta Ljubljane, predstavnika Narod- 
nega doma m Narodne galerije v Ljubljani, sprejel večinsko 
Stališče vseh navzočih, da se odstopi od izvedbe načrta prof 
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Ravnikarja za razširitev Narodne galerije. Omenjeni načrt, ki 
ie po mnenju strokovnjakov izvedljiv le kot celota, je v seda- 
njih omejenih finančnih zmožnostih kot tudi zaradi ^rokovnih 
in drugih ugovorov sporen in kot tak neizvedljiv^ Taks 
odločitev ne pomeni niti odstopa od programa Narodne gale- 
rije niti razvrednotenja načrta prof. Ravnikarja Sprejet je bil 
sklep da se takoj začne razreševati predvidena izselitev 
Narodnega doma, s čimer Narodna galerija pridobi vcc kot 
1 000 m2 uporabne površine. Finančna sredstva za novo loka- 
cijo in gradnjo ob kopališču Ilirija so zagotovljena. Sočasno 
se lahko začne nadzidava in ureditev bivšega Klu^a d®'®9at°* 
po novem ali prirejenem načrtu. Problem R0V®zave.^^°d"P 
aaleriie in Kluba delegatov ostane odprt in bo resevan ob 
vsestranskem upoštevanju strokovnih, estetskih, urbanistič- 
nih in drugih predlogov. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slo- 
venije je odgovor na delegatsko pobudo pripravil Republiški 
sekretariat za kulturo. 

tevfšnegsfsveta Skupščine Republike Slovenije 
do pobude skupine poslancev Ljberalne stranke 
- Franca Golje, Vitomirja Grosa in Zvoneta _ 
Žagarja, za sprejem novega zakona o stečajnem 
postopku      

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je do te pobude 

^stečajnl'postopek'uieja ZaKon o prisilni po.a.na.i, stajala 
in likvidaciji (Uradni list SFRJ, št. 84/89). Glede ^ družbeno 
aktualnost stečajev Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije v okviru intenzivnega proučevanja celovite ^ospodars 
problematike proučuje tudi potrebne spremembe na 
področju zakonodaje o prenehanju podjetij in drugih gospo- 
darskih subjektov ter potrebne dopolnitve zakonodaje o ste- 
čajnem postopku. Predloge rešitev bo podal, cim bodo za v 
zeta enotna strokovna stališča glede nekaterih Pomembnih s 
odprtih vprašanj. Odvisno od obsega zakonodajnih spre 
memb in vsebine rešitev bo predlagal tudi ustrezno skrajšanje 
postopka. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slo- 
venje je staUšče pripravil Republiški sekretariat za pravo- 
sodje in upravo. 

ODGOVOR 
Republiškega sekretariata za energetiko na 
pobudo Kluba poslancev Zelenih Slovenije za 
izdajo zakona o prestrukturiranju energetike 
Republike Slovenije    

Klub poslancev Zelenih Slovenije je dal pobudo za izdajo 
zakona o prestrukturiranju energetike Republike s]ove™J®- 
To pobudo so v Republiškem sekretariatu za energetiko pro- 
učili in uaotavljajo, da je skladna s cilji in usmeritvami na 
področju energetike. Menijo, da je pobuda koristna in lahko 
pozitivno dopolni njihovo delovanje na tem področju. 

Obveščajo, da je v zaključni fazi izdelave zakon 0 oskrbj 
z eneraijo ki bo globalno obdelal organiziranost na Področju 
energetike Slovenije. Zakon o prestrukturiranju energetike b. 
lahko dopolnjeval zgoraj citirani zakon, oziroma podrobneje 
prebiral strategijo za dosego ciljev smotrne rabe energije ob 
Cl Za^vel^avitev^obude za izdajo zakona o prestrukturiranju 
e ne rgetfte Re p u b like Slovenije so že sprožili naslednje pro- 

* P?'Projekt priprave osnutka zakona o energetskem pre- 
^^SS^^SrSg^kega prestrukturiranja 

"^redvide^soprojektno organiziranost vseh udeležencev, ki 

jo bomo v skladu s programom izvajali. Vodenje in kontrolo 
obeh projektov, potrebnih za uresničitev zastavljenih kratko- 
ročnih ciljev, bo prevzela Agencija za energetsko prestrukturi 
ranie APE d. o. o., ki je bila na pobudo Republiškega sekreta- 
riata ustanovljena kot začasna projektna organizacija^ Po 
sprejetju zakona o energetskem prestrukturiranju Republike 
Slovenije predvidevajo oblikovanje APE d. o. o. v vladno 
aQVSkladu pripravljenim konceptom bo projekt P1 startal 
v mesecu februarju 1991. Ob upoštevanju kompleksnosti pro- 
iekta potrebi po proučitvi tujih izkušenj in normalnem času 
!?a zagon dejavnosti, ocenjujemo, da bi bil lahko osnutek 
zakona o energetskem prestrukturiranju Republike Slovenije 
pripravljen do konca meseca maja 1991. 

Izvršnegefsveta Skupščine Republike Slovenije 
do pobude Albina Kaca, delegata v Zboru občin, 
o zbiranju sredstev za vzdrževanje gozdnih cest 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je obravnaval 
pobudo o zbiranju sredstev za vzdrževanje gozdnih cest in 

•^Siir!f;io.Sfd.lag».a Albin. Kac. d. so g.Jdn, 
ceste tista nuja, brez katerih si ni mogoče zamišljati razvoja 
hribovskih predelov. Res je tudi, da je bil sedanj, sistem 
aradenj in vzdrževanja gozdnih cest učinkovit in je kljub 
temu, da jih je na območju nekaterih gozdnih gospodarstev 
že več kot 1500 km, omogočal redno vzdrževanje in tudi 
zimsko pluženje. Tak sistem naj bi veljal do spre|ema^spre- 
memb in dopolnitev zakona o gozdovih. Zavedamo se, da 
bodo z vzdrževanjem kljub vsemu težave, ker je gozdarstvo 
v celoti v nezavidljivem gospodarskem položaju, ki ga Pov- 
zroča nelikvidnost lesne industrije, nemoč, da bi z?r9anlza 

cijskimi spremembami lahko zagotovili raclonal
n

n®!s,eJ°sp0" 
darjenje in nespoštovanje veljavnega zakona o gozdov _ 

S spremembami in dopolnitvami zakona o gozdovih na bi 
bila zagotovljena sredstva za vzdrževanje gozdnih cest iz 
republiškega proračuna. Javna služba za 9ozdovepanaJ 
načrtovala odpiranje gozdov s prometnicami, oddaja a g ad 
njo in vzdrževanje gozdnih prometnic 'dajalcem - najboljšim 
ponudnikom in skrbela za nadzor nad temi del .Ce bo ak 
sistem sprejet s spremembami zakona o gozdovih, je rea'n° 
prfakovatLda nebi smela nastajati večja škoda na gozdnih 
cestah. 

★ ★ ★ 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je stališče do delegatske 
pobude pripravil Republiški sekretariat za kmeti|stvo, goz- 
darstvo in prehrano. 

STALIŠČE . 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do pobude dr. Slavka Gregurca, delegata 
v Zboru občin, za spremembo 14. in 15. člena 
zakona o kmetijskih zemljiščih.   

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je obravnaval 
pobudo za spremembo 14. in 15. člena zakona o kmetijskih zemljiščih ter sprejel naslednje stališče. ,_i,-na 

V predlogu delegata je navedeno, naj bi v 14. členu zakona 
o kmetijskih zemljiščih dopolnili četrti odstavek z besedilom, 
s katerim bi uvedli začasno spremembo namembnosti kmet^- 
skega zemljišča ali gozda, za tovrstne spremembe pa ne bi 
bilo treba plačati odškodnin. 

Tej spremembi v 14. členu naj bi sledili tudi spremembi 15. 
člena zakona o kmetijskih zemljiščih, ki se nanašata na opu- 
stitev plačila odškodnine zaradi spremembe namembnosti. 
Pobuda se utemeljuje z dejstvom, da so podjetja, ki na kmetij- 
skih zemljiščih izkoriščajo rudnine, in so dolžna po končani 
eksploataciji znova usposoboti kmetijsko zemljišče za namen, 
opredeljen v dolgoročnem planu občine, občutno bolj 



finančno obremenjena kot organizacije, ki enkrat za vselej 
odtegnejo zemljišče kmetijstvu (proizvodne organizacije 
urbanizem, gospodarska infrastruktura). 

Ob sprejemanju zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS št 9/90/ 

QnTe
aiXU h"° jS bll° P°udarien°. da se odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozda pove- 

7Pmi i^' frad; ye^,e9a ekonomskega zavarovanja kmetijskih 
Sh I 16 ^ak?nske omejitve za varovanje naj- 
nnit ^ kmetl'skl1]. zemljišč niso bile dovolj učinkovite Odškodnina zaradi spremembe namembnosti je bila tedai 
povečana različno, odvisno od kakovosti zemljišč, saj je štu- 
°!£ kl J° Je v ta nemen pripravila Biotehniška fakulteta 

,Z.r.za. agronomijo, pokazala, da najboljših kmetijskih 
n?p^JQ^hTh^°90»CeL nukoli tra'no nadomestiti z usposablja- njem slabsih kmetijskih zemljišč. Namen dopolnitve zakona je 

nekmit T zman'satl'abo najboljših kmetijskih zemljišč za 
vfliTa v«tnaTne', tem S0 Predlagatelji zakona upošte- 
rnmon H ^ me |JS poseganje na kmetijsko zemljišče pomeni degradacijo zemljišča tudi, če se po sanaciji zemljišče 
znova nameni kmetijstvu. ' ^emijisce 

sprememb in dopolnitev zakona o kmetijskih 
zemljiščih bodo proučeni učinki uresničevanja sedanjih 

anali" določil ter predlogi za spremembo zakona. Po 
rih h h"1 °Ceni -stanja bodo pripravljene nove rešitve v kate- rih bodo po možnosti upoštevani tudi predlogi dr. Gregurca. 

★ ★ ★ 
Za obravnavo v Izvršnem svetu je stališče do delegatske 

^r&Rrb",w P 



SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE za 20. februarja 1991 

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

- predlog ustavnih amandmajev XCIX in C k ustavi Repu- 
blike Slovenije; ... ,, 

- predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o skladu 
skupnih rezerv s predlogom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah indopolnitvah 
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 s predlogom za- 
kona; , „ , 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o varnosti na žičnicah in vlečnicah; 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o zagotavljanju sredstev za skupne družbene potrebe v letu 
1990 in o poračunu določenih obveznosti iz dohodka za 
skupne in splošne družbene potrebe za leto 1989; 

- predlog zakona o preoblikovanju POZD; 

- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslo- 
vanju narodnih bank republik in avtonomnih pokrajin; 

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

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

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

- predloga za izdajo zakona o spremembi zakona o izvrše- 
vanju proračuna federacije za leto 1990 s predlogom zakona, 

- predloga za izdajo zakona o spremembi zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o temeljnih pravicah iz pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja s predlogom zakona. 

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

SKLIC SKUPNE SEJE VSEH ZBOROV 
SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Skupna seja vseh zborov je sklicana za sredo, 20. februarja 
1991 v veliki dvorani Skupščini Republike Sloveniie. 
Na dnevnem redu skupne seje bodo - volitve in imenovanja. 
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