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SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE RS 

STALIŠČA 
Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi gradiva »Znanstvenoraziskovalna in 
tehnološko-razvojna politika Slovenije«  

Skupščina Republike Slovenije je na se- 
ji Družbenopolitičnega zbora, Zbora ob- 
čin in Zbora združenega dela, dne 22. 5. 
1991, obravnavala gradivo: »Znanstve- 
no raziskovalne in tehnološke razvojne 
politike Slovenije« in sprejela 

STALIŠČA 
I. 

Skupščina Republike Slovenije ocenjuje 
dokument »Znanstveno raziskovalna in 
tehnološko razvojna politika Slovenije« 
kot dobro in sprejemljivo razčlembo naj- 
pomembnejšega dela celotne slovenske 
razvojne strategije - to je produkcije no- 
vih znanj in njihove uporabe za hitrejši 
gospodarski in družbeni razvoj. S tem je 
podana podlaga za smotrno ukrepanje 
Skupščine Republike Slovenije, Izvršne- 
ga sveta Skupščine Republike Slovenije, 
pa tudi drugih dejavnikov v smeri kako- 
vosti znanosti, razvoja vrhunskega ra- 
ziskovalnega potenciala ter intenzivira- 
nja tega potenciala za razvoj tehnologij, 
boljše upravljanje družbe in uveljavljanje 
slovenske identitete v evropskem združe- 
valnem procesu. 

II. 
Skupščina Republike Slovenije bo vztra- 
jala pri vzpostavitvi in razvijanju norma- 
tivnega sistema ter podpiranju razvojne 
in ekonomske politike, ki bosta omogoči- 
li, da bodo prišli do polne veljave kvalitet- 
ni razvojni dejavniki, med njimi še pose- 
bej znanje oziroma inovativnost. 

III. 
Zastanek Slovenije za razvojem razisko- 
valne dejavnosti in tehnologije v svetu je 
teba čimprej premostiti. V ta namen bo 
Skupščina Republike Slovenije poveče- 
vala proračunska vlaganja na tem po- 
dročju ob hkratnih vzpodbudah, da bodo 
temu sledili tudi gospodarski subjekti. 

IV. 
Raziskovalna dejavnost in tehnologija 
sta področji maksimalnega odpiranja 
Slovenije v svet. Glede na pomembne 
vloge, ki jim imajo Slovenci v mednarod- 
nem znanstvenem in tehnološkem razvo- 
ju, obstaja priložnost, da se z njihovim 
sodelovanjem in neposrednim vključeva- 
njem, razvoj Slovenije bistveno pospeši. 

To mora biti stalnica zunanje politike in 
prednostna skrb raziskovalnih zavodov 
pri navezovanju mednarodnega sodelo- 
vanja. 

V. 
Hitrejši razvoj raziskovalne dejavnosti in 
tehnologije in njuna družbena koristnost 
sta odvisna od mnogih drugih področij, 
še posebej pa od izobraževalnega siste- 
ma in spodbujanja podjetništva. Nastaja- 
nje in razvoj podjetništva je ključnega 
pomena za komercializacijo in aktivira- 
nje raziskovalnih dosežkov in kadrov. Za- 
to je potrebno razviti vzpodbujevalno 
davčno politiko, javno podpreti svetoval- 
ne in druge infrastrukturne mreže za ino- 
vacije in vpeljati rizična sredstva za raz- 
voj podjetništva. 
Skrb za kvalitetno mednarodno primerlji- 
vo šolo je nesporna dolgoročna naložba 
v razvoju. Nujen pa je trajnejši sistem 
formiranja razvojnih in raziskovalnih ka- 
drov, kar narekuje razširitev podiplom- 
skega, doktorskega in podoktorskega 
študija z angažiranjem vsega mentorske- 
ga potenciala, ki je na voljo v visokem 
šolstvu pa tudi v raziskovalnih zavodih. 

SKLEP 
zborov Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona 
o raziskovalni dejavnosti z osnutkom zakona  

Družbenopolitični zbor, Zbor občin in 
Zbor združenega dela so na sejah 22. 
maja 1991 obravnavali predlog za izdajo 
zakona o raziskovalni dejavnosti z osnut- 
kom zakona in sprejeli sklep, da sprejme- 

mo predlog za izdajo zakona o razisko- 
valni dejavnosti z osnutkom zakona. 
Predlog zakona naj pripravi Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije, pri pri- 
pravi tega pa naj prouči in upošteva sta- 

lišča, in pripombe skupščinskih delovnih 
teles ter stališča, predloge in pripombe 
delegatov. 

SKLEP 
zborov Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona 
o ustanovitvi Visoke pomorske in prometne šole v Piranu z osnutkom zakona 

Družbenopolitični zbor, Zbor občin in 
Zbor združenega dela so na sejah 21. in 
22., maja 1991 obravnavali predlog za 
izdajo zakona o ustanovitvi Visoke po- 
morske in prometne šole v Piranu z os- 

nutkom zakona in sprejeli sklep, da spre- 
jemajo predlog za izdajo zakona o usta- 
novitvi Visoke pomorske in prometne šo- 
le v Piranu z osnutkom zakona. 
Predlog zakona naj pripravi Izvršni svet 

Skupščine Republike Slovenije, pri pri- 
pravi tega zakona pa naj prouči in upo- 
števa stališča in pripombe skupščinskih 
delovnih teles ter stališča, predloge in 
pripombe delegatov. 

IZJAVA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije o ravnanju srbske 
policije, 14. maja 1991, v Pečanih  

Družbenopolitični zbor Skupščine Repu- 
blike Slovenije je na nadaljevanju 19. 
seje, dne 15. 5. 1991, sprejel naslednjo 

IZJAVO 
Ob poročilih o ravnanju srbske policije 

dne 14. 5. 1991 v Dečanih in drugih krajih 
na Kosovem, izraža Družbenopolitični 
zbor Skupščine Republike Slovenije svo- 
je skrajno ogorčenje in obsodbo tega 
ravnanja. Ob tem zbor ponavlja svoje na- 

čelno stališče, da brez demokracije in 
doslednega spoštovanja človekovih in 
nacionalnih pravic ni možno urediti no- 
benega problema sedanje Jugoslavije. 
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SKLEPI 
Zbora združenega dela Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi interpelacije 
v zvezi z razvojno in ekonomsko politiko Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije 

Zbor združenega dela Skupščine Slove- 
nije je na svoji 22. seji, dne 22. maja 
1991, obravnaval interpelacijo poslan- 
cev Zbora združenega dela v zvezi z raz- 
vojno in ekonomsko politiko Izvršnega 
sveta Skupščine Republike Slovenije 
sprejel naslednje 

SKLEPE 
1. Zbor združenega dela Skupščine Slo- 
venije ugotavlja, da je bila interpelacija 

namenjena predlagatelju kot opozorilo 
na težko situacijo v gospodarstvu in 
družbenih dejavnostih. 
2. Interpelacija je spodbudila koristno 
razpravo, ki nakazuje nekatere rešitve 
perečih vprašanj. 
3. Izvršni svet Skupščine Republike Slo- 
venija naj razpravo upošteva pri obliko- 
vanju ekonomske in razvojne politike (re- 
ševanja problema tečaja, izvoza, nelik- 

vidnosti, obremenitev, racionalizacij in 
dr.). Pri tem zboru poudarja pomen ure- 
ditve področja olastninjenja družbenega 
kapitala ter zakonodaje s področja druž- 
benih dejavnosti. 
4. Zbor združenega dela Skupščine Re- 
publike Slovenije bo poleg redne obrav- 
nave majske in jesenske analize po po- 
trebi še širše obravnaval problematiko 
gospodarstva in družbenih dejavnosti. 

SKLEP 
Skupščine Republike Slovenije, da ne da soglasja zakonu o spremembah in 
dopolnitvah zakona o prenehanju veljavnosti zakona o Interesni skupnosti za 
graditev in upravljanje stanovanj za delavce in funkcionarje zveznih organov 

Na podlagi 3. točke amandmaja XCVI 
k ustavi Republike Slovenije je Skupšči- 
na Republike Slovenije na sejah Druž- 
benopolitičnega zbora in Zbora združe- 
nega dela dne 21. maja 1991 ter na seji 

Zbora občin dne 22. maja 1991 sprejela 
naslednji 

SKLEP 
Skupščina Republike Slovenije ne daje 
soglasja k zakonu o spremembah in do- 

polnitvah zakona o prenehanju veljavno- 
sti zakona o Interesni skupnosti za gradi- 
tev in upravljanje stanovanj za delavce in 
funkcionarje zveznih organov (Uradni list 
SFRJ, št. 23/91). 

Predlog zakona o RAZVOJU MALEGA GOSPODARSTVA - ESA 301 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije na 87. seji dne 
25. maja 1991 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZAKONA O RAZVOJU MALEGA GOSPO- 
DARSTVA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začas- 
nega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 

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

- Viktor BREZAR, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za drobno gospodarstvo, 
- Maja ŠUBIC, pomočnica republiškega sekretarja za 
drobno gospodarstvo. 

Predlog zakona o razvoju malega gospodarstva bodo obrav- 
navali Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega 
dela ter Zakonodajno-pravna komisija. Obravnaval pa ga bo 
tudi Odbor za podjetništvo in obrt kot matično delovno telo. 

POVZETEK 

S tem zakonom se določajo ukrepi za pospeševanje 
razvoja in ustanavljanje novih enot malega gospodar- 
stva. Dana je definicija malega gospodarstva ter oprede- 
ljeni cilji, nameni in oblike pospeševanja malega gospo- 
darstva. V ta namen se oblikuje sklad, ki ima status 

pravne osebe. Sredstva za poslovanje sklada pa se 
zagotovijo iz republiškega proračuna, z najemanjem 
posojil, ter s pridobivanjem sredstev od drugih pravnih in 
fizičnih oseb. Republiški sekretariat za drobno gospo- 
darstvo opravlja v zvezi s pospeševanjem razvoja 
malega gospodarstva naloge, ki so vezane na izvajanje 
programa razvoja in izgradnjo informacijsko—svetoval- 
nega sistema. 
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PREDLOG ZAKONA o razvoju malega gospodarstva 

i. SPLOŠNI DEL 

1. člen 
S tem zakonom se določajo ukrepi za pospeševanje razvoja 

in ustanavljanje malih in srednjih podjetij, obrtnih zadrug ter 
zasebnikov (v nadaljevanju: malo gospodarstvo), ki opravljajo 
gospodarsko dejavnost. 

Sredstva za pospeševanje razvoja in ustanavljanje enot 
malega gospodarstva se zagotavljajo v proračunu Republike 
Slovenije. 

2. člen 
Gospodarski subjekti po tem zakonu so srednja podjetja, 

mala podjetja, obrtne zadruge in zasebniki. 
Med srednja podjetja spadajo: 
- podjetja, ki zaposlujejo od 25 do 125 zaposlenih v dejav- 

nosti prometa in zvez, trgovine na debelo, gostinstva in 
turizma, obrti in obrtem podobnih dejavnosti in osebnih stori- 
tev, stanovanjsko-komunalne dejavnosti in urejanju pro- 
stora, finančnih, tehničnih in poslovnih storitev; 

Med mala podjetja spadajo: 
- podjetja, ki zaposlujejo do vključno 50 zaposlenih 

v dejavnosti industrije, rudarstva in grabeništva; 
- podjetja, ki zaposljujejo do vključno 25 zaposlenih 

v dejavnosti prometa in zvez, trgovine na drobno, gostinstva 
in turizma, obrti in obrtem podobnih dejavnosti in osebnih 
storitev, stanovanjsko-komunalne dejavnosti in urejanju pro- 
stora, finančnih, tehničnih in poslovnih storitev; 

Obrtne zadrugeZasebniki so fizične osebe, ki opravljajo 
registrirano gospodarsko dejavnost. 

3. člen 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije poroča Skupš- 

čini Republike Slovenije najmanj enkrat letno o razvoju 
malega gospodarstva. 

II. CILJI, NAMENI IN OBLIKE POSPEŠEVANJA RAZVOJA 
MALEGA GOSPODARSTVA 

4. člen 
Cilji za pospeševanje gospodarskega razvoja so: 
- povečanje zaposlovanja, 
- pospeševanje in spodbujanje konkurenčnosti malega 

gospodarstva na mednarodnih trgih, 
- pospeševanje uvajanja sodobnih tehnologij v enotah 

malega gospodarstva, 
- pospeševanje ustanavljanja enot malega gopodarstva 

z visoko stopnjo inovativnosti, 
- pospeševanje ustanavljanja enot malega gospodarstva, 

ki so energetsko varčne in ne onesnažujejo okolja, 
- pospeševanje zadružništva pri skupni nabavi najsodob- 

nejše tehnologije, skupnega nastopa na mednarodnih trgih in 
skupnih inovacijah. 

5. člen 
Načini in oblike pospeševanja razvoja malega gospodarstva 

so: 
- posojila za malo gospodarstvo, 
- vlaganja v projekte malega gospodarstva, 
- vlaganja ali sofinanciranje materialne infrastrukture, 
- jamstva za posojila za malo gospodarstvo, 
- subvencioniranje obrestne mere in drugih pogojev za 

vračanje kreditov poslovnih bank in drugih finančnih organi- 
zacij. 

6. člen 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije določi merila za 

dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja in ustanavlja- 
nje enot malega gospodarstva določenih v 4. in 5. členu tega 
zakona. 

7. člen 
Republiški upravni organ pristojen za malo gospodarstvo 

opravlja v sodelovanju z ustreznimi resornimi organi in dru- 
gimi institucijami naslednje naloge pospeševanja razvoja 
malega gospodarstva: 

- pripravlja in izvaja programe in politiko razvoja malega 
gospodarstva, 

- pripravlja analize in informacije o ekonomskem položaju 
in problematiki malega gospodarstva, 

- izgrajuje in izvaja naloge informacijsko-svetovalnega 
sistema, 

- predstavitev malega gospodarstva doma in v tujini, 
- usklajuje raziskovalno-inovacijsko delo za področje 

malega gospodarstva, 
- sodeluje z mednarodnimi institucijami na področju 

malega gospodarstva. 

III. SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ MALEGA 
GOSPODARSTVA 

8. člen 
Za izvajanje tega zakona Izvršni svet Skupščine Republike 

Slovenije ustanovi sklad Republike Slovenije za razvoj malega 
gospodarstva (v nadaljevanju: sklad). 

Sklad je pravna oseba in posluje v svojem imenu in za svoj 
račun. 

9. člen 
Sredstva za poslovanje sklada se zagotavljajo iz republi- 

škega proračuna. 
Sklad lahko pridobiva sredstva za svoje delo tudi od drugih 

pravnih in fizičnih oseb. 
Sklad lahko na podlagi lastnih sredstev najema posojila ter 

pridobiva raznovrstne oblike pomoči. 
Sklad lahko najema posojila v tekočem poslovnem letu za 

največ dvakraten znesek sredstev, ki so mu zagotovljena 
v proračunu za to poslovno leto. 

10. člen 
Sklad opravlja vse v 5. členu navedene naloge. 

11. člen 
Sredstva sklada upravlja upravni odbor. Upravni odbor ima 

sedem članov iz predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine 
Republike Slovenije, zbornic, Skupščine Republike Slovenij 
ter drugih strokovnjakov. Člane upravnega odbora in direk- 
torja sklada imenuje in razrešuje Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije. 

12. člen 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije daje soglasje 

k finančnemu načrtu in naložbeni politiki, zaključnemu 
računu sklada, statutu sklada in delovnemu programu sklada. 

13. člen 
Upravni odbor opravlja naslednje: 
- sprejema ukrepe za uresničevanje finančnega načrta in 

naložbene politike, 
- dodeljuje sredstva sklada za projekte malega gospodar- 

stva, sprejema odločitve o vračilu sredstev, če niso bila porab- 
ljena v skladu s sklepom o kriterijih za dodeljevanje sredstev 
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva pripravlja 
poročilo o poslovanju sklada, 

- sprejema statut sklada, 
- opravlja druge naloge v skladu s statuom sklada. 

14. člen 
Statut sklada določa zlasti: 
- organizacijo in način poslovanja sklada; 
- pravice, odgovornosti in obveznosti delavcev s poseb- 
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nimi pooblastili; 
- druga vprašanja v zvezi z poslovanjem sklada 

15. člen 
Občinska skupščina lahko na osnovi tega zakona z odlo- 

kom ustanovi sklad za razvoj malega gospodarstva. 
Sredstva tega sklada se zagotovijo iz občinskega prora- 

čuna. 

IV. KAZENSKE DOLOČBE 

16. člen 
Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 din se kaznuje za 

prekršek pravna oseba, ki uporablja sredstva v nasprotju 
s pogoji predpisanimi v tretji alineji 12. člena. 

Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 din se kaznuje za 
prekršek iz prejšnega odstavka odgovorna oseba pravne 
osebe. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

17. člen 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije izda predpis iz 

6. člena tega zakona v 3 mesecih od uveljavitve tega zakona. 

18. člen 
Sklad se organizira in začne delovati v šestih mesecih po 

uveljavitvi tega zakona. 

19. člen 
Do ustanovitvi sklada opravlja posle iz 5. člena tega zakona 

republiški upravni organ pristojen za malo gospodarstvo. 

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

Republike Slovenije. 

/. 
Na zasedanju dne 14. marca 1991 so zbori Skupščine Repu- 

blike Slovenije obravnavali predlog zakona o pospeševanju 
razvoja malih in srednjih podjetij ter zasebnikov z osnutkom. 
Vsi trije zbori so sprejeli sklep, da se sprejme predlog zakona 
z osnutkom in da naj Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije pripravi predlog zakona ob upoštevanju pripomb, predlo- 
gov in mnenj delovnih teles Skupščine Republike Slovenije 
ter pripomb iz razprave delegatov na sejah zborov. 

II. 
Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona proučil vse 

pripombe, predloge in mnenja delovnih teles Skupščine ter 
pripombe iz razprave delegatov na sejah zborov. Ugotovil je, 
da se pripombe delijo na dve vrsti, in to na konkretne pri- 
pombe in predloge k predlogu zakona ter na tiste, ki spremi- 
njajo konceptualno zasnovo in vsebino zakona. 

Pripombe, ki vplivajo na vsebino zakona se nanašajo na 
vladne institucije, ki se ustanavljajo po tem predlogu zakona 
z osnutkom, to sta Agencija Republike Slovenije za pospeše- 
vanje razvoja malih in srednjih podjetij ter zasebnikov in 
Sklad Republike Slovenije za razvoja malega gospodarstva. 
Podoben značaj za celovito zasnovo zakona imajo tudi pri- 
pombe, naj se merila za dodeljevanje sredstev za razvoj 
malega gospodarstva predpišejo že v zakonu in ne v predpisu, 
ki ga izda Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije. 

Za takšno prestrukturiranje slovenskega gospodarstva, 
v katerem bi se delež malih in srednjih podjetij - malega 
gospodarstva - tako po številu gospodarskih enot kot po 
deležu zaposlenih pričel približevati strukturi, ki je optimalna 
v razvitih ekonomijah, je potrebna posebna pozornost in 
državna pomoč za ustanavljanje in razvijanje malih gospodar- 
skih enot. Po predlogu zakona je sicer zajetih v pospeševalne 
ukrepe približno 16.000 zasebnih podjetij, 2.000 družbenih ter 
33.600 obratovalnic. Vendar nas ravno struktura dejavnosti, 
s katero se ukvarjajo mala zasebna podjetja vodi k ugotovitvi, 
kako potrebna so določena sredstva namenjena za spodbuja- 
nje razvoja tistih gospodarskih subjektov, ki bodo pomenila 
ekonomski vzvod za nove strukturne spremembe. Po podat- 
kih Zavoda Republike Slovenije za statistiko je bilo aprila 1991 
od vseh zasebnih podjet registriranih 38% za opravljanje 
finančnih, tehničnih in poslovnih storitev, 27% za trgovino, 
13% industrijo in rudarstvo, 8% za obrt in osebne storitve, 4% 
za gradbeništvo, 3% za gostinstvo in turizem, 3% za založni- 
štvo in informatiko, 2% za promet in zveze ter po 1% za ostale 
gospodarske dejavnosti. Po podatkih Službe družbenega 
knjigovodstva pa je le 6.500 zasebnih podjetij ustvarilo doho- 
dek oziroma dobiček. Zato je nujno potrebno ustanoviti 
posebno vladno institucijo tako kot je to uveljavljena praksa 
v tistih državah, ki so zelo uspešno razvijale malo gospodar- 
stvo, tako se bodo v skladu Republike Slovenije za razvoj 
malega gospodasrstva oblikovali viri za materialne spodbude 
razvoju malega gospodarstva. 

K naslovu: Upoštevana je pripomba Zakonodajno-pravne 
komisije Skupščine Republike Slovenije, da ni potrebno 

pokriti vse všebine zakona že v naslovu in ga je popravil tako, 
da se glasi: Zakon o razvoju malega gospodarstva. 

K 1. členu: Upoštevana je pripomba Zakonodajno-pravne 
komisije, da se kratice MSZ v zakonu izpišejo. 

K 2. členu: Upoštevane so pripombe Zakonodajno-pravne 
komisije tako, da je definiran zasebnik v skladu s predlogom 
za izdajo zakona o registraciji dejavnosti zasebnikov z osnut- 
kom. S tem dosežemo poenotenost pojmov v naši zakonodaji. 

Upoštevana je tudi pripomba Zveze obrtnih združenj Slove- 
nije,da naj se v tem členu navedejo tudi obrtne zadruge. 

Vseh drugih pripomb, ki so bile dane v skupščinski razpravi 
in razpravah skupščinskih odborov, nismo upoštevali 
v zakonu. V tem členu namerno ni navedene kmetijske, ribi- 
ške ter gozdarske dejavnosti, ker so zaradi njihove specifično- 
sti zelo razvejani instrumenti pospeševanja že vključeni 
v druge predpise (npr. zakon o finančnih intervencijah v kme- 
tijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane - Ur.l.RS, št. 5/91). Do 
sedaj še niso izdelane ustrezne zakonske osnove za opravlja- 
nje dejavnosti zasebnikov v negospodarstvu, zato tudi teh 
poslovnih subjektov v tem členu nismo navedli. Poleg tega 
menimo, da je cilj tega zakona omogočiti hitrejši izhod iz 
recesije z ustvarjanjem novih delovnih mest predvsem v proiz- 
vodnih dejavnostih in ne v raznih oblikah storitvenih dejavno- 
stih - terciarja - med katere bi lahko spadalo zasebno delo 
v negospodarskih dejavnostih. 

V zakonu so naštete gospodarske dejavnosti v skladu 
z veljavno enotno klasifikacijo dejavnosti. 

K 4. členu: Upoštevane so redakcijske pripombe Zakono- 
dajno-pravne komisije. 

V skupščinskih zborih in na odborih so bile določene pri- 
pombe h gospodarskim ciljem, navedenim v zakonu, za 
katere so razpravljaci menili, da so preveč ohlapni. Predlaga- 
telj je mnenja, da v tržni ekonomiji ni trebna natančno oprede- 
liti posameznih gospodarskih ciljev. V tem členu navedeni 
gospodarski cilji pomenijo spremembo gospodarske struk- 
ture na takšen način, da bodo vzpostavljena podobna glo- 
balna razmerja med malimi in velikimi podjetji, kot veljajo 
v razvitih ekonomijah. Pri tem predlagatelj izhaja iz temeljnih 
načel zdrave ekonomije t.j.: pospeševanja novih tehnologij, 
inovacij, okolju prijaznih tehnologij ter enakovrednega vklju- 
čevanja na mednarodnih trgih. Glede na obstoječo in pre- 
težno problematiko na področju zaposlovanja pa vse te cilje 
navezuje tudi na povečanje produktivnega zaposlovanja. 

K 5. členu: Predlagatelj je upošteval pripombe Zakonodaj- 
no-pravne komisije, ki so pretežno redakcijske narave. Dolo- 
čenim tujkam se ni mogoče izogniti in so vseeno vsebovane 
v predlogu zakona. 

Pojem materialne infrastrukture zajema obrtne in podjetni- 
ške cone, valilnice podjetij in obrti (namerno ustvarjeni 
posebni ugodni pogoji poslovanja za enote malega gospodar- 
stva v prvih dveh ali treh letih poslovanja), proste carinske 
cone itd. 

K 6. členu: Pripombe iz skupščinske razprave in razprav na 
odborih so bile naravnane tako, da je potrebno vsebino pod- 
zakonskega akta, ki bo določal kriterije za dodeljevanje sred- 
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stev za pospeševanje razvoja in ustanavljane enot malega 
gospodarstva unesti že v zakon. Te pripombe niso v skladu 
z zasnovo zakona, zato niso upoštevane. 

Za lažje razumevanje predlagatelj navaja temeljne vsebin- 
ske rešitve, ki bodo vsebovane v tem podzakonskem aktu. 
Urejal bo postopek za pridobivanje sredstev za pospeševanje 
razvoja (javni razpis, roki za oddajo zahtevkov ter naslovnike), 
potrebno dokumentacijo in določal primerno metodologijo za 
izdelavo investicijskih elaboratov, oblike sredstev za pospeše- 
vanje razvoja določene s tem zakonom in določal pogoje, ki 
jih morajo izpolnjevati prosilci za posamezno obliko sredstev 
za pospeševanje (delež lastnih sredstev, delež bančnih sred- 
stev, vrste kreditov - domača ali tuja širitev dejavnosti ali 
ustanovitev nove enote malega gospodarstva itd), funkci- 
onalne kriterije, pogoje vračanja in sankcije, če je poraba 
sredstev za pospeševanje razvoja nenamenska ali če enote 
malega gospodarstva ne dosegajo učinkov, kot so bili načrto- 
vani, ter postopek dodeljevanja sredstev za pospeševanje 
razvoja. Vsebinsko najpomembnejša merila za dodeljevanje 
sredstev za pospeševanje razvoja funkcionalni kriteriji, ki 
bodo izdelani v skladu z mednarodnimi standardi. 

Odločitev o politiki naložb je v pristojni izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije, ki jo sprejme na osnovi uskla- 
jenega predloga medresorske skupine, sestavljene iz pred- 
stavnikov resorjev s področja gospodarstva in drugih re- 
so rjev. 

K členu 7. : Predlagatelj je upošteval pripombe iz skupščin- 
ske razprave, ki so bile naravnane tako, da ni treba ustanoviti 
posebno institucijo. Le-ta naj bi dajala določeno strokovno 
in svetovalno pomoč posaeznim gospodarskim subjektom na 

osnovi, v te namene, izgrajenega informativnega sistema, ter 
pripomogla k pravilnejši vladni politiki razvoja malega gospo- 
darstva. To delo bo opravljal Republiški pravni organ pristo- 
jen za malo gospodarstvo. 

K členom 8. do 12.: Predlagatelj je upošteval pripombe iz 
skupščinske razprave in natančeje opredelil status sklada, 
ustanovitev, vire sredstev oziroma njihovo pridobivanje, sred- 
stva sklada, poslovanje ter upravljanje z njimi. Bistvo delova- 
nja sklada je, da sicer pridobiva sredstva iz republiškega 
proračuna za pospeševanje ravzoja malega gospodarstva, 
vendar si hkrati prizadeva pridobiti na podlagi svojih sredstev 
posojila po ugodnejši obrestni meri, kot velja na trgu denarja. 
Pridobiva lahko tudi razne oblike pomoči ter sredstva od 
drugih pravnih in fizičnih oseb, tako domačih kot tudi tujih. 
Deluje kot pravna oseba po neprofitnem načelu. 

Utemeljitev za takšno rešitev kot je vsebovana v zakonu, je 
tudi, da se bančnemu sistemu še ni uspelo prilagoditi novim 
gospodarskim spremembam in zato ne more učinkotivo opra- 
viti svoje temeljne naloge, t.j. dajanja posojil pod pogoji, ki so 
še sprejemljivi za malo gospodarstvo. 

Tudi svetovne izkušnje kažejo, da se ustanavljajo posebne 
državne finančne institucije, ki so temeljni podporni element 
za razvoj malega gospodarstva (to so razni inversticjski 
skladi, posebne državne banke za malo gospodarstvo ipd. -). 

V zakonu predlagatelj daje pravno podlago za oblikovanje 
občinskih skladov za razvoj malega gospodarstva. Konkretne 
potrebe po občinski ravni so pripeljale do tega, da so v večini 
občin ustanovili ali ustanavljajo sklad ter mu namenjajo dolo- 
čena sredstva v sovjih občinskih proračunih. 

Predlog za izdajo zakona o GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH 

z osnutkom zakona - ESA 399 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 83. seji 
dne 16. maja 1991 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O GOSPODARSKIH 
JAVNIH SLUŽBAH Z OSNUTKOM ZAKONA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z dru- 
gim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 

69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 
- Miha JAZBINŠEK, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za varstvo okolja in urejanja prostora, 
— Jasna SLOKAN, pomočnica republiškega sekretarja za 
varstvo okolja in urejanja prostora. 

Predlog za izdajo zakona o gospodarskih javnih službah 
z osnutkom zakona bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, 
Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zakonodajno-pravna 
komisija. Obravnavala ga bo tudi Komisija za notranjo politiko 
kot matično delovno telo. 

POVZETEK 

Predlagani zakon bo urejal sistem javnih služb gospo- 
darskih javnih služb. Kot javne službe opredeljuje tiste 
dejavnosti, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine 
(materialno merilo) in so določene kot takšne z zakonom, 
predpisom lokalne skupnosti v skladu z zakonom ali 
aktom republiškega izvršnega sveta (formalno merilo). 

Z vidika njihovega zagotavljanja, določanja in urejanja 
se javne službe delijo na generalne in lokalne ter obliga- 
torne in fakultativne. Katere bodo to, je odvisno od zako- 
nov, s katerimi se posamezne javne službe urejajo vse- 
binsko (današnje dejavnosti ali zadeve posebnega druž- 
benega pomena) ter od na njihovi podlagi izdanih pred- 
pisov lokalnih skupnosti. Od tega bo odvisno tudi, kolik- 
šen del in katere bo financirala republika, katere bo 
financirala posamezna lokalna skupnost in katere bosta 
financirali skupaj. 

Predlagani zakon bo določil tri ravni v sistemu javnih 

služb in sicer ravni odločanja, upravno raven in raven 
izvrševanja strokovnotehničnih in pospeševalnih nalog. 
Zanje bo določil tudi nosilce: predstavniška telesa, 
upravni organi, upravne organizacije (direkcija, zavod, 
idr.) in strokovne službe (agencija, center, idr.). 

Predlagani zakon bo urejal tri temeljne oblike izvrše- 
vanja javnih služb: javno službo v režiji (javno podjetje, 
režijski obrati), koncesionirano javno službo in zagotav- 
ljanje javnih dobrin s kapitalskimi vlaganji republike ali 
lokalnih skupnosti v zasebnopravne subjekte. 

Predlagani zakon bo urejal tudi načela za financiranje 
javnih služb ter v tem okviru sklade za njihovo financira- 
nje (zlasti za investicijsko gradnjo, posodabljanje ali 
razširitev zmogljivosti). 

V prehodnih določbah bo predlagani zakon urejal pre- 
nos objektov in naprav, potrebnih za izvrševanje javnih 
služb v upravljanje Republike Slovenije ali lokalnih skup- 
nosti, način določanja objektov in naprav, ki bodo prešli 
v javno lastnino (lastnino republike ali lastnino lokalne 
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skupnosti), lastninjenje (privatizacijo) objektov in 
naprav, ki ne bodo prešli v javno lastnino in možnost za 
skrbništvo do izvedbe lastninjenja in namen uporabe 
sredstev, dobljenih s privatizacijo. 

Določbe predlaganega zakona bodo zasnovane tako, 
da po določanju obsega in vrste javnih služb, statusnih 

vprašanj zavodov, prehodnega režima upravljanja 
z objekti in napravami, potrebnimi za izvrševanje javnih 
služb ter režima njihovega lastninjenja, ne bodo pose- 
gale v obstoječo zakonsko ureditev te materije na 
področjih tistih dejavnosti, za katere ta vprašanja ureja 
Zakon o zavodih. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o gospodarskih javnih službah 

I. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga za izdajo zakona je 2. točka XIV. amand- 

maja k Ustavi Republike Slovenije, ki določa, da podjetja, 
druge organizacije ter druge subjekte za opravljanje gospo- 
darskih dejavnosti lahko ustanovijo pravne in fizične osebe 
v skladu z zakonom, ter 5. točka XIV. amandmaja k Ustavi 
Republike Slovenije, v kateri je določeno, da se posebni 
družbeni interes pri opravljanju dejavnosti ali zadev poseb- 
nega družbenega pomena v skladu z njihovo naravo in poseb- 
nostmi zagotavlja s tem, da se lahko določijo posebni pogoji 
in način opravljanja takšnih dejavnosti ali zadev, soodločanje 
uporabnikov, ustanoviteljev in organov družbenopolitičnih 
skupnosti ter uveljavljanje nadzora. 

Pomembnejši amandmaji k Ustavi Republike Slovenije, ki 
so ustavna podlaga predlaganega zakona, so še: 

- amandma XIV, ki v tretji točki vsebuje določbe o podjetjih 
ali drugih organizacijskih oblikah, ki jih ustanavljajo družbe- 
nopolitične skupnosti, če gre za dejavnosti, ki so nenado- 
mestljiv pogoj za življenje in delo, 

- amandma XVIII, ki v prvem in drugem odstavku prve 
točke vsebuje določbe o vlaganju tujih oseb in ustanavljanju 
mešanih podjetij z udeležbo tujih oseb; 

- amandma XXXII, ki v tretjem odstavku prve točke vsebuje 
določbe o uporabi proračunskih sredstev družbenopolitičnih 
skupnosti za uresničevanje razvojne politike v skladu z zako- 
nom, pa tudi za gospodarsko in komunalno infrastrukturo; 

- amandma XXXII, ki v tretji točki vsebuje določbe o usta- 
navljanju, upravljanju in poslovanju skladov za financiranje 
določenih razvojnih in drugih skupnih družbenih potreb; 

- amandma XXXIX, ki vsebuje določbe o pristojnostih 
občine za komunalne in druge infrastrukturne dejavnosti; 

- amandma XL, ki v drugem odstavku prve točke določa, 
da se z zakonom lahko določi, da javna pooblastila izvršuje 
tudi posameznik. 

II. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA BO UREJAL 
PREDLAGANI ZAKON 

Stanje na področju, ki ga bo urejal predlagani zakon, izhaja 
iz štirih dokumentov. Prvi dokument so amandmaji IX do 
LXXXIX k Ustavi Republike Slovenije in ustavnim zakonom za 
njihovo izvedbo, s katerim je bilo s 1.1.1990 začasno prene- 
seno opravljanje nalog samoupravnih interesnih skupnosti 
družbenih dejavnosti in gospodarskih dejavnosti na Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije oziroma na izvršne svete 
občinskih skupščin. S tem so bile sicer vzpostavljene podlage 
za sistemske spremembe na teh področjih. Vendar z razvelja- 
vitvijo Zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela, 
Zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem 
planu SR Slovenije ter z razveljavitvijo določb o obvezni 
ustanovitvi samoupravnih interesnih skupnosti in o planiranju 
v zakonih s področij t.i. dejavnosti posebnega družbenega 
pomena (družbenih in gospodarske infrastrukture) še zdaleč 
ni bil vzpostavljen sistem njihovega nadaljnjega delovanja po 
sodobnih, deloma tudi tržnih načelih. Zaenkrat še veljavni 
zakoni: o energetskem gospodarstvu (Ur.l. SRS, št. 33/81 in 
29/86), o samoupravnih interesnih skupnostih za poštni, tele- 
grafski in telefonski promet (Ur.l. SRS, št. 24/75), o samou- 
pravnih interesnih skupnostih za železniški in luški promet 
(Ur.l. SRS, št. 18/74), o cestah (Ur.l. SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/ 
87), o gozdovih (Ur.l. SRS, 18/85, 29/86 in 24/89), o varstvu 
pred požarom (Ur.l. SRS, št. 2/76 in 15/84), o vodah (Ur.l. SRS, 
št. 38/81 in 29/86) in o komunalnih dejavnostih (Ur.l. SRS, št. 
8/82) tako kljub deloma razveljavljenim določbam ne omogo- 
čajo vzpostavitve in izvrševanja ustreznejšega sistema javnih 

služb za materialno infrastrukturo oziroma z drugimi bese- 
dami sistem gospodarskih javnih služb. 

Drugi dokument, pomemben za oceno stanja na področju, 
ki ga bo urejal predlagani zakon, je Zakon o zavodih, ki ga je 
Skupščina Republike Slovenije sprejela 19. marca 1991 (Ur.l. 
RS, št. 12/91). Zakon o zavodih ureja statusna vprašanja 
zavodov kot tistih organizacijskih oblik, ki se ustanovijo za 
opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kul- 
ture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, 
invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejav- 
nosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička. 
Sprejetje navedenega zakona je bilo nujno, saj je sistem 
organiziranja in poslovanja organizacij družbenih dejavnosti 
po Zakonu o združenem delu povzročil izredno togo in 
enotno urejenost organizacij. Ni namreč upošteval posebno- 
sti posameznih področij, kar je imelo za posledico nepregle- 
den, neučinkovit, predvsem pa neracionalno organiziran 
sistem opravljanja družbenih dejavnosti, ki je blokiral nadalj- 
nji razvoj. Predlagani zakon zato v vprašanja, ki jih ureja 
Zakon o zavodih ne posega, temveč tvori skupaj z njim celoto 
sistema javnih služb (negospodarskih in gospodarskih), ki pa 
bo morala biti vsebinsko dopolnjena še s predpisi, ki bodo 
določali vrste in obseg javnih služb na posameznih področjih. 

Na področjih gospodarske oziroma materialne infrastruk- 
ture, na katerih so bile prav tako ukininjene samoupravne 
interesne skupnosti, njihove naloge so bile prenesene na 
republiški oziroma občinske izvršne svete ter razveljavljene 
so bile določbe o obveznem ustavljanju interesnih skupnosti 
ter določbe o planiranju (npr. PTT, železniški in luški promet, 
ceste, komunalne dejavnosti), so bile določbe Ustavnega 
zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX neko- 
liko bolj dorečene, kot za družbene dejavnosti. V 13. členu je 
namreč navedeni ustavhi zakon dopuščal preoblikovanja 
v javna podjetja ali v podjetja. V teh primerih je prihajalo do 
reorganizacij na podlagi določb Zakona o podjetjih (Ur.l. 
SFRJ, št. 77/88, 40/89, 46/90, 61/90), ki je tretji dokument in ga 
je treba upoštevati pri oceni obstoječega stanja na področju, 
ki bo urejeno s predlaganim zakonom. 

Zakon o podjetjih, na podlagi katerega so bile reorganizi- 
rane praktično vse dejavnosti materialne infrastrukture, kot 
dejavnosti posebnega družbenega pomena, sicer daje nove 
možnosti za organiziranje v smislu ustanavljanja javnih podje- 
tij z različno kapitalsko strukturo (družbeni kapital, mešana 
lastnina) in s tem povezanimi organizacijskimi oblikami (del- 
niška družba, družba z omejeno odgovornostjo). Vendar pa 
izhaja iz tedaj obstoječe ureditve dejavnosti posebnega druž- 
benega pomena na področju gospodarske oziroma materi- 
alne infrastrukture in ne niti iz vsebine pojma javnih služb niti 
iz sodobnih načinov izvajanja javnih služb. Zaradi takšne 
njegove naravnanosti, katere bistvo je pravzaprav ohranjanje 
temeljev obstoječega stanja in razmerij, je prišlo na področjih 
gospodarske infrastrukture do zastojev v razvoju, k čemur so 
dodatno pripomogla neurejena lastninskopravna razmerja. 
S sprejetjem Zakona o zavodih je prišlo tudi do neskladja med 
načini izvajanja javnih služb na področju družbenih dejavno- 
sti in načini izvajanja javnih služb na področju gospodarske 
infrastrukture. Za zadnje namreč obstoječa ureditev, ki se 
uporablja v Republiki Sloveniji, pozna en sam način, to je 
izvajanje v režiji, in eno samo obliko, to je javno podjetje. 
V tako ozke okvire pa je nemogoče razvrstiti izvajanje vseh 
različnih vrst gospodarskih javnih služb in pri tem še upošte- 
vati njihov republiški ali občinski (lokalni) pomen. 

Četrti dokument, ki je odločilnega pomena za predlagani 
zakon, vsebuje vrednostne opredelitve do želenega stanja. 
Gre za opredelitve, vsebovane v dokumentu Razvojna politika 
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Slovenije v začetku 90. let, vsebovane v tistih njegovih delih, 
ki se nanašajo na politiko v gospodarski infrastrukturi in 
v njenem okviru na reorganizacijo gospodarske infrastruk- 
ture, cenovno in davčno politiko v gospodarski infrastrukturi 
ter njeno prestrukturiranje (racionalizacije in vlaganja v raz- 
voj). Najpomembnejše so: 

- prenos odgovornosti za delovanje infrastrukturnih siste- 
mov in njihovega financiranja na republiko in občine, 

- uvedba tržnih elementov v posamezne dejavnosti, 
- določitev nosilcev lastnine infrastrukturnih objektov, 
- ločitev stroškov prestrukturiranja (racionalizacija in 

zmanjševanje tehnoloških presežkov) od stroškov za delova- 
nje gospodarske infrastrukture, 

- uvajanje koncepta univerzalnosti zagotavljanja javnih 
dobrin in storitev na lokalni ravni. 

III. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA IN NJEGOVI CILJI 
Razlogi za izdajo predlaganega zakona izhajajo iz ocene 

obstoječega stanja, v njih pa so vsebovani tudi cilji, ki jih 
predlagani zakon zasleduje. Stanje organiziranosti, financira- 
nja, planiranja in izvajanja javnih služb na področjih, ki se 
uvrščajo v materialno infrastrukturo, je pravno pomanjkljivo 
urejeno, posamezni instituti, ki jih pozna razviti svet, pa so 
v povojni pravni teoriji in s tem tudi v zakonodaji in v dejan- 
skem življenju pri nas povsem izginili (npr. koncesionirana 
javna služba). 

Temeljni razlog za izdajo predlaganega zakona in s tem 
temeljni cilj, ki se želi z njim doseči, je zato zakonsko urediti 
sistem gospodarskih javnih služb, njegove elemente ter nji- 
hova medsebojna razmerja ter razmerja do okolja. V tem 
okviru bo predlagani zakon zlasti: 

- opredelil sistem gospodarskih javnih služb z vidika mate- 
rialnega in formalnega merila, 

- opredelil način določanja, urejanja in zagotavljanja 
gospodarskih javnih služb z vidika delitve na generalni in 
lokalne javne službe, 

- opredelil nosilce gospodarskih javnih služb z vidika jav- 
nopravne in zasebnopravne sfere, 

- opredelil ravni odločanja in načrtovanja razvoja in izvaja- 
nja gospodarskih javnih služb, 

- opredelil način izvrševanja upravnih nalog na področju 
gospodarskih javnih služb, 

- opredelil izvajanje strokovnotehničnih in pospeševalnih 
nalog na področju gospodarskih javnih služb ter status mož- 
nih oblik izvrševanja teh nalog, 

- opredelil izhodišča za varstvo uporabnikov javnih dobrin, 

- opredelil temeljne načine izvrševanja gospodarskih jav- 
nih služb: javna služba v režiji, koncesionirana javna služba, 
kapitalska vlaganja republike ali lokalne skupnosti, 

- opredelil temelje financiranja gospodarskih javnih služb, 
- določil temelje za nadzor nad izvrševanjem gospodarskih 

javnih služb, 
- določil prehodno ureditev do zakonske ureditve gospo- 

darskih javnih služb na posameznih področjih v vsebinskem 
pomenu besede, 

- določil načela za prenos infrastrukturnih objektov in 
naprav v lastnino republike oziroma lokalnih skupnosti ali za 
njihovo privatizacijo. 

IV. NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE 
Rešitve, ki jih vsebuje predlagani zakon, izhajajo iz štirih 

temeljnih načel. Ta so: 
- načelo delitve gospodarskih javnih služb na generalne 

(splošne) in lokalne, 
- načelo delitve gospodarskih javnih služb na obligatorne 

(obvezne) in (fakultativne) neobvezne, 
- načelo splošnosti in posebnosti pri določanju javnih 

služb z vidika razmerij med državo in lokalno samoupravo, 
- načelo razmejitve med javnopravno in zasebnopravno 

sfero. 
Na podlagi teh načel so bile oblikovane rešitve, vsebovane 

v predlaganem zakonu, med katerimi so glavne naslednje: 
Zakon bo uredil sistem javnih služb za gospodarske dejav- 

nosti (gospodarske javne službe). Zakon ne bo posegal v že 
sprejeto normativno ureditev statusnih vprašanj zavodov. 
Zato bosta predlagani zakon in zakon o zavodih v smislu 

organizacije sistema javnih služb v Republiki Sloveniji celota. 
Po predlaganem zakonu se za gospodarske javne službe (v 

nadaljnjem tekstu: javne službe) štejejo dejavnosti, s katerimi 
se zagotavljajo javne dobrine (materialno merilo) in se dolo- 
čijo z zakonom, predpisom lokalne skupnosti v skladu z zako- 
nom ali aktom Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
(formalni kriterij). Javne službe so generalne ali lokalne in so 
lahko obligatorne ali fakultativne. 

Predlagani zakon ne bo določal posameznih dejavnosti ali 
zadev, ki so posameznih področjih javna služba v vsebinskem 
smislu. To prepušča zakonom, predpisom lokalnih skupnosti 
in aktom Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije. 

Nosilci sistema javnih služb bodo javnopravni in zasebno- 
pravni subjekti, kadar opravljajo javne službe. Ko bo predla- 
gani zakon urejal nosilce javnih služb oziroma njihove organi- 
zacijske oblike za upravne in z njimi povezane strokovne 
naloge, bodo te oblike zasnovane tako, da ne bodo posegale 
v obstoječo zakonsko ureditev sistema državne uprave. 

Predlagani zakon bo razmejil pristojnosti v sistemu javnih 
služb po treh ravneh, in sicer: raven odločanja o interesih 
javnih služb (predstavniška telesa republike in lokalnih skup- 
nosti), raven izvršilnoupravnih nalog (upravni organi ali njim 
ustrezni organi lokalnih skupnosti) in raven izvrševanja stro- 
kovnotehničnih, organizacijskih in pospeševalnih nalog 
(upravne organizacije, strokovne službe, drugi izvajalci). 

Predlagani zakon bo uvedel tudi varstvo uporabnikov javnih 
dobrin, pri čemer bo določitev formalne oblike varstva pre- 
puščal predpisom, ki bodo urejali posamezne javne službe. 
Omogočal pa bo tudi samoorganiziranje uporabnikov. Predla- 
gani zakon bo posebej urejal tudi varstvo uporabnika, če bo 
izvrševalca javne službe kršil dolžnost sklepanja pogodbe. 

Predlagani zakon bo urejal tri temeljne oblike izvrševanja 
javnih služb,in sicer: javno službo v režiji, koncesionirano 
javno službo in kapitalska vlaganja republike ali lokalne skup- 
nosti. 

Javna služba v režiji se bo izvrševala z ustanavljanjem 
javnih podjetij ali režijskih obratov. Glede javnih podjetij bo 
urejal samo tista vprašanja, ki jih je z vidika izvajanja gospo- 
darskih javnih služb nujno treba urediti v tem zakonu, ker jih 
Zakon o podjetjih ne ureja ali pa jih je treba urediti drugače. 

Zaradi tega predlagani zakon ne bo urejal različnih možnih 
kapitalskih oblik javnega podjetja. Možnost njihove uporabe 
(npr. organiziranosti javnega podjetja v mešani lastnini kot 
delniške družbe ali družbe z omejeno odgovornostjo) daje 
v tem trenutku Zakon o podjetjih, v prihodnosti pa ga bo dajal 
zakon, ki ga bo v Republiki Sloveniji nadomestil. Ureja pa 
posebnosti, ki so potrebne zaradi dejstva, da gre za izvajanje 
javne službe v režiji in torej za varovanje javnega interesa. 
Takšna posebnost bo npr. obvezen večinski delež pri odloča- 
nju (če zakon ne določa drugače) republike ali lokalne skup- 
nosti kot ustanovitelja javnega podjetja v mešani lastnini, in 
sicer ne glede na višino deleža vloženega zasebnega kapitala. 

Če ne bi bilo racionalno ustanavljati javnih podjetij za 
opravljanje določene javne službe v režiji, hkrati pa tudi ni 
pogojev za koncesionirano javno službo, bo zakon dajal mož- 
nost ustanavljanja režijskih obratov kot oblike izvajanja 
gospodarskih javnih služb v režiji. Režijski obrat se bo ustano- 
vil kot notranja organizacijska enota upravnega organa ali 
njemu ustreznega organa lokalne skupnosti, samo izjemoma 
pa kot organizacija v sestavi republiškega upravnega organa. 

Po predlaganem zakonu bo koncesionarna javna služba 
opredeljena kot javna služba, ki jo izvršuje koncesionar v svo- 
jem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila konce- 
denta. Koncesionar bo lahko vsak zasebnopravni subjekt, ne 
glede na to ali je pravna ali fizična oseba. Ce poseben zakon 
ne bo določal drugače, bo lahko 1 koncesionar tudi tuja 
pravna oseba. Koncedent bo lahko Republika Slovenija ali 
lokalna skupnost, kar bo odvisno od vrste javne službe. Po 
njunem pooblastilu bo lahko koncedent tudi drug javnopravni 
subjekt. 

Koncesija bo mogoča vedno, razen v primerih, ki bodo 
določeni z zakonom ali predpisom lokalne skupnosti v skladu 
z zakonom, ki bo urejal posamezno javno službo. Pri tem pa 
opravljanje določene javne službe v režiji ne bo avtomatično 
izključevalo dajanja koncesij. 

Predlagani zakon bo v zvezi s koncesionirano javno službo 
urejal še zlasti naslednja vprašanja: 

- pravno naravo in vsebino koncesijskega akta, 
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- postopek pridobivanja in izbire koncesionarjev ter var- 
stvo neizbranih kandidatov, 

- koncesijsko pogodbo (sestavine, vsebina, sklenitev), 
- reševanje sporov med koncedentom in koncesionarjem, 
- prenehanje koncesijskega razmerja (prenehanje 

pogodbe, odkup koncesije, odvzem koncesije, prevzem 
v režijo), 

- prisilna koncesija. 
Tretji način zagotavljanja javnih služb in s tem javnih 

dobrin, ki se zagotavljajo v njihovem okviru, bo po predlaga- 
nem zakonu vlaganje kapitala. Po predlaganem zakonu bodo 
imele Republika Slovenija in lokalne skupnosti možnost, da 
zagotavljajo javne dobrine z vlaganjem kapitala (javnega, 
v obliki denarja, stvari ali vrednostnih papirjev) v zasebno- 
pravne subjekte. Takšen način bo izvzet le, če bo poseben 
zakon tako določal. 

V zvezi s tem načinom zagotavljanja javnih dobrin bo pred- 
lagani zakon urejal: način pridobivanja interesentov, način 
njihove izbire ter pogodbo o vlaganju kapitala. 

Predlagani zakon bo urejal tudi temelje za financiranje 
javnih služb, pri čemer pa bo vseboval samo splošna načela, 
na podlagi katerih se viri financiranja javnih služb razmejujejo 
na tiste, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne 
porabe, tiste, ki jih za uporabo javnih dobrin plačujejo upo- 
rabniki (cene, tarife, takse, povračila), tiste, ki se pridobivajo 
iz sredstev domačih in tujih posojil, in na tiste, ki se lahko 
poleg navedenih določijo z zakonom ali predpisom lokalne 
skupnosti v skladu z zakonom. Poleg tega bo dajal možnost 
za financiranje fakultativnih lokalnih javnih služb še enotnim 
splošnim davkom (komunalnim davkom), ki pa bo dopusten 
le, če to ne bo v nasprotju z zakonom, ki ureja sistem davkov. 

V zvezi s financiranjem javnih služb, ki jih bo predlagani 
zakon urejal, bo dajal tudi možnost za ustanavljanje skladov. 
Sklade bi imeli možnost ustanoviti republika in lokalne skup- 
nosti za zagotavljanje finančnih sredstev, potrebnih za inve- 
sticijsko gradnjo, modernizacijo ali razširitev zmogljivosti 
objektov in naprav, potrebnih za opravljanje javnih služb. 
Poleg tega pa bo zakon dopuščal možnost, da se na sklade 
prenesejo tudi proračunska sredstva za tekoče financiranje 
izvajanja javnih služb. 

Predlagani zakon tudi ne bo izključeval možnosti tujih vla- 

ganj kot načina pridobivanja sredstev za investicijsko izgrad- 
njo objektov in naprav, namenjenih za opravljanje javnih 
služb, iz sredstev vlaganj tujih pravnih ali fizičnih oseb. Enako 
velja tudi za sredstva tujih in mednarodnih posojil. 

Predlagani zakon bo urejal tudi prehodno obdobje od nje- 
gove uveljavitve do sprejetja zakonov, ki bodo določali posa- 
mezne javne službe. V tem okviru bo urejal prenos objektov in 
naprav, potrebnih za opravljanje javnih služb v upravljanje 
Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti, način določanja 
objektov in naprav, ki bodo prešli v javno lastnino (lastnino 
republike ali lastnino lokalne skupnosti), lastninjenje (privati- 
zacijo) objektov in naprav, ki ne bodo prešli v javno lastnino in 
možnost skrbništva do izvedbe lastninjenja in namen uporabe 
sredstev, dobljenih s privatizacijo. 

V prehodnih določbah bo zakon vseboval tudi določbo, po 
kateri naj bi se do sprejetja zakonske ureditve javnih usluž- 
bencev za zaposlene pri izvajalcih, ki opravljajo naloge javnih 
služb, uporabljale določbe zakona, ki ureja delovna razmerja 
in položaj delavcev v državnih organih. 

V. FINANČNE POSLEDICE 
Predlagani zakon ne bo povzročil novih izdatkov iz proraču- 

nov družbenopolitičnih skupnosti v primerjavi z obstoječim 
stanjem. Dejanski stroški financiranja zagotavljanja in izvaja- 
nja posamezne javne službe bodo odvisni od zakonov, ki 
bodo določali vrste in obseg posameznih javnih služb ter od 
v skladu z njimi izdanih predpisov občin in posebnih družbe- 
nopolitičnih skupnosti (lokalnih skupnosti). 

Glede na namen zakona, to je vzpostavitev sodobnega 
sistema (gospodarskih) javnih služb ter s tem povezanih nači- 
nov njihovega izvajanja, pa je pričakovati racionalnejšo orga- 
nizacijo na razvojni in upravnostrokovni ravni, pa tudi na ravni 
izvajalcev, kar bi moralo imeti za posledico tudi racionalnejše 
trošenje finančnih sredstev in dvig kakovosti javnih dobrin, ki 
se zagotavljajo z opravljanjem posameznih javnih služb. 
Seveda pa je treba tudi pri finančnih učinkih, enako kot velja 
to za učinke celotnega zakona, opozoriti, da gre za postavlja- 
nje temeljev novega sistema gospodarskih javnih služb, kate- 
rega učinki tako zaradi objektivnih kot tudi subjektivnih razlo- 
gov ne bodo vidni že s samo uveljavitvijo zakona. 

OSNUTEK ZAKONA o gospodarskih javnih službah 

1. Splošne določbe 

1. člen 
Ta zakon ureja sistem javnih služb gospodarskih dejavnosti 

(gospodarske javne službe). 

2. člen 
Javne službe so dejavnosti, s katerimi se zagotavljajo javne 

dobrine. 
Posamezne javne službe se določijo z zakonom, predpisom 

lokalne skupnosti v skladu z zakonom ali aktom Izvršnega 
sveta Skupščine Republike Slovenije, zagotavljajo pa jih 
Republika Slovenija in lokalne skupnosti. 

3. člen 
Za javne dobrine se štejejo materialni in nematerialni proiz- 

vodi in storitve, ki jih v javnem interesu trajno zagotavlja 
Republika Slovenija ali lokalna skupnost in pri tem nima za 
cilj pridobivanja dobička. 

Javne dobrine so pod enakimi z zakonom ali predpisom 
lokalne skupnosti v skladu z zakonom določenimi pogoji 
dostopne vsem državljanom in prebivalcem Republike Slove- 
nije. 

4. člen 
Nosilci sistema javnih služb so javnopravni in zasebno- 

pravni subjekti, kadar opravljajo javne službe. 
Za javnopravne subjekte se po tem zakonu štejejo Repu- 

blika Slovenija in njeni organi in organizacije, občine in druge 

lokalne skupnosti ter njihovi organi, javna podjetja ter druge 
organizacijske oblike opravljanja javnih služb v režiji, usta- 
novljene po določbah javnega prava. 

Za zasebnopravne subjekte se po tem zakonu štejejo 
podjetja in druge organizacijske oblike, ustanovljene po 
določbah zasebnega prava, ter fizične osebe. 

5. člen 
Javne službe so generalne in lokalne. 
Generalne in lokalne javne službe so lahko obligatorne ali 

fakultativne. 
6. člen 

Generalne javne službe zagotavlja Republika Slovenija. 
Lokalne javne službe zagotavljajo lokalne skupnosti. 

7. člen 
Obligatorne javne službe določa Republika Slovenija. Ure- 

jajo se z zakonom in s predpisi lokalnih skupnosti v skladu 
z zakonom, zagotavljajo pa jih Republika Slovenija in lokalne 
skupnosti. 

8. člen 
Če zakon ne določa drugače, lahko Izvršni svet Skupščine 

Republike Slovenije s svojim aktom določi posamezno dejav- 
nost kot javno službo (generalna fakultativna javna služba). 

9. člen 
Fakultativne lokalne javne službe določajo in zagotavljajo 
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lokalne skupnosti. Urejajo se s predpisi lokalnih skupnosti kot 
posebne javne službe ali kot razširjen obseg obligatorne 
javne službe. 

10. člen 
Z zakonom, predpisom lokalne skupnosti ali aktom Izvrš- 

nega sveta Skupščine Republike Slovenije, s katerim se 
določi javna služba, se določijo tudi organizacijska zasnova 
opravljanja javne službe po vrsti izvajalcev, vrsta in obseg 
javnih dobrin ter nihova rajonizacija, pogoji za zagotavljanje 
in uporabo javnih dobrin, viri financiranja javnih služb in 
način njihovega oblikovanja ter drugi elementi, pomembni za 
izvrševanje in razvoj javne službe. 

11. člen 
Generalne javne službe financira Republika Slovenija. 
Obligatorne javne službe financirajo lokalne skupnosti. 

12. člen 
Objekti in naprave, namenjene za izvrševanje javnih služb, 

ki so javno dobro, se lahko uporabljajo samo na način in pod 
pogoji, določenimi z zakonom. 

Ne glede na prejšnji odstavek se lahko s predpisom lokalne 
skupnosti določijo pogoji in način javne, posebne in podre- 
jene rabe objektov in naprav, namenjenih za opravljanje lokal- 
nih javnih služb. 

Z uporabo objektov in naprav, namenjenih za izvrševanje 
javnih služb, ali pogoji za njihovo rabo se ne sme omejevati 
osnovni namen objekta ali naprave, razen če to zahteva ohra- 
nitev njegove substance. 

13. člen 
Kadar narava izvrševanja javne službe, poseben pomen 

dobrin, ki se z njo zagotavljajo, ali drug posebej utemeljen 
razlog (javni interes) to zahtevajo, se lahko posamezna vpra- 
šanja, ki jih ureja ta zakon, s posebnim zakonom uredijo 
drugače. 

2. Dejavnosti gospodarskih javnih služb 
14. člen 

Kot gospodarske javne službe se lahko določijo gospodar- 
ske dejavnosti ali posamezne zadeve dejavnosti, s katerimi se 
zagotavljajo javne dobrine in katerih cilj ni pridobivanje 
dobička v energetskih dejavnostih, prometu in zvezah, gozd- 
nem, vodnem gospodarstvu in pri gospodarjenju z drugimi 
vrstami naravnega bogastva v komunalnih dejavnostih in 
dejavnostih, povezanih s posebnimi in radioaktivnimi 
odpadki, ter v drugih gospodarskih dejavnostih. 

3. Odločanje in razvojni programi 

15. člen 
Interesi, povezani z dejavnostmi in zadevami javnih služb, 

se oblikujejo v okviru predstavniških telesih republike in 
lokalnih skupnostih, ki določajo vrste in obseg javnih služb, 
sprejemajo programe njihovega razvoja, izvajanja in financi- 
ranja ter odločajo o drugih vprašanjih javnih služb, določenih 
z akti, ki urejajo njihove pristojnosti ali posamezno javno 
službo. 

16. člen 
Za razvoj posamezne ali več javnih služb ali njihovih delov 

se sprejmejo razvojni programi. 
Na republiški ravni se sprejme nacionalni razvojni program 

in program izvajanja generalnih javnih služb, v lokalnih skup- 
nostih pa se sprejmejo programi razvoja lokalnih javnih služb. 

4. Upravne naloge 

17. člen 
Upravne naloge na področju javnih služb izvrševanja pri- 

stojni upravni organi republike in upravni ali njim ustrezni 
organi lokalnih skupnosti skladno s predpisi, ki urejajo nji- 
hovo delovno področje ali posamezno javno službo. 

Za izvrševanje vseh ali posameznih upravnih nalog iz prejš- 
njega odstavka tega člena lahko dve ali več lokalnih skupnosti 
ustanovi skupen upravni ali drug njemu ustrezen organ. 

5. Strokovnotehnične in pospeševalne naloge 

18. člen 
Strokovnotehnične, organizacijske in pospeševalne naloge 

na področju javnih služb izvršujejo pristojne upravne organi- 
zacije republike in upravne organizacije ali njim ustrezne 
službe lokalnih skupnosti (direkcija, zavod, idr.). 

Za izvrševanje vseh ali posameznih nalog iz prejšnjega 
odstavka tega člena lahko dve ali več lokalnih skupnosti 
ustanovita skupno upravno organizacijo ali drugo njej 
ustrezno službo. 

Z zakonom ali statutom oziroma drugim njemu ustreznim 
aktom lokalne skupnosti se lahko določi, da je upravna orga- 
nizacija ali njej ustrezna služba pravna oseba. 

19. člen 
Organizacije ali službe iz 18. člena tega zakona izvršujejo: 
- naloge, povezane z razvojem, organizacijo in pospeševa- 

njem dejavnosti ali zadev, določene kot javne službe ter s tem 
povezanim načrtovanjem, 

- naloge, povezane z investicijskim načrtovanjem, vzdrže- 
vanjem in gospodarjenjem z objekti in napravami, potrebnimi 
za opravljanje javnih služb, 

- naloge, povezane s postopki ustanavljanja in organizira- 
nja javnih podjetij, 

- naloge, povezane v zvezi s podeljevanjem koncesij in 
izbiro koncesionarjev, 

- naloge strokovnega nadzora nad izvajalci javnih služb, 
- naloge, povezane s financiranjem javnih služb, 
- naloge za potrebe skladov, ki se ustanovijo za javne 

službe, 
- določajo pogoje in daje soglasja za projektiranje in grad- 

njo, povezane s priključitvijo na infrastrukturne objekte in 
naprave javnih služb, 

- dajejo dovoljenja za priključitev na infrastrukturne 
objekte in naprave javnih služb, 

- druge naloge, določene z zakonom ali predpisom lokalne 
skupnosti. 

20. člen 
Ce ni pogojev za ustanovitev organizacije ali službe iz 18. 

člena, opravlja strokovnotehnične, organizacijske in pospeše- 
valne naloge upravni ali njemu ustrezni organ iz 17. člena 
tega zakona. 

21. člen 
Kadar to narekujejo razlogi racionalnosti in ekonomičnosti 

se lahko posamezne strokovnotehnične, organizacijske in 
pospeševalne naloge, povezane z javnimi službami, poverijo 
za izvrševanje takšnih dejavnosti registriranemu javnoprav- 
nemu ali zasebnopravnemu subjektu. 

22. člen 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenija in izvršni sveti 

ali njim ustrezni organi lokalnih skupnosti lahko za izvrševa- 
nje nalog, povezanih z razvojno-raziskovalnim delom in 
pospeševanjem dejavnosti ali zadev, določenih kot javne 
službe, ter s tem povezanim načrtovanjem, ustanovijo stro- 
kovne službe (agencija, center, idr.). 

Z aktom o ustanovitvi strokovne službe iz prejšnjega 
odstavka se določijo njen položaj, njeno delovno področje, 
položaj in odgovornost njenega vodje službe ter način vklju- 
čevanja zunanjih strokovnjakov ali inštitucij. 

Za vprašanja, ki se nanašajo na delo in poslovanje strokov- 
nih služb iz prvega odstavka, imenovanje in razrešitev vodje 
službe ter na zaposlene v strokovni službi, se uporabljajo 
predpisi s področja sistema državne uprave. 

7. Varstvo uporabnikov javnih dobrin 

23. člen 
Za varstvo uporabnikov dobrin, ki se nudijo v javnih službah, 

10 poročevalec 



se lahko oblikujejo sveti, odbori ali druga telesa, sestavljena iz 
predstavnikov uporabnikov javnih dobrin. 

Telesa iz prejšnjega odstavka se ustanovijo z zakonom ali 
predpisom lokalne skupnosti. 

Ne glede na prejšnji odstavek lahko telesa iz prvega 
odstavka ustanovijo uporabniki javnih dobrin na lastno po- 
budo. 

24. člen 
Sestavo in delovno področje telesa iz prvega odstavka 23. 

člena določajo zakon, predpis lokalne skupnosti ali ustanovi- 
tveni akt telesa. 

25. člen 
V primeru kršitve dolžnosti kontrahiranja s strani izvajalca 

javne službe, lahko uporabnik od pristojnega upravnega 
organa ali drugega ustreznega organa lokalne skupnosti zah- 
teva izdajo odločbe, s katero naj ta odloči o njegovi pravici, za 
katero meni, da je kršena, in naloži izvajalcu ustrezno rav- 
nanje. 

7. Izvrševanje javnih služb 

26. člen 
Izvrševanje dejavnosti in zadev, ki so določene kot javne 

službe, zagotavljajo republika in lokalne skupnosti nepo- 
sredno (javna služba v režiji), z dajanjem koncesij (koncesi- 
onirana javna služba) ali z vlaganjem kapitala v dejavnost 
zasebnopravnih subjektov. 

7.1. Javna služba v režiji 
7.1.1. Javna podjetja 

27. člen 
Za neposredno izvrševanje gospodarskih javnih služb usta- 

novijo republika in lokalne skupnosti javna podjetja. 

28. člen 
Javna podjetja se ustanovijo kot podjetja v javni lastnini ali 

kot podjetja v mešani lastnini v skladu z zakonom. 
Če se javno podjetje ustanovi kot podjetje v mešani lastnini, 

mora biti ne glede na višino vloženega zasebnega kapitala 
zagotovljeno večinsko odločanje republike ali lokalne skup- 
nosti kot ustanovitelja, če zakon ne določa drugače. 

29. člen 
Javna podjetja se ustanovijo z zakonom, predpisom lokalne 

skupnosti ali drugim aktom na teh podlagah (akt o ustanovi- 
tvi). 

Z aktom o ustanovitvi se določijo zlasti: 
- ime in sedež ustanovitelja, 
- firma in sedež javnega podjetja, 
- pravice, obveznosti in odgovornosti podjetja v pravnem 

prometu, 
- dejavnost podjetja, 
- sredstva za ustanovitev in začetek dela podjetja in način 

njihove zagotovitve, 
- viri, način in pogoji financiranja opravljanja dejavnosti, 
- pravice in obveznosti ustanovitelja do opravljanja dejav- 

nosti, upravljanja, uporabe morebitnega dobička, prevzema- 
nja tveganja in povračila sredstev, 

- rok za sprejetje statuta in imenovanje oziroma izvolitev 
organov upravljanja, oseba, ki bo opravljala zadeve začas- 
nega poslovodenja ter njena pooblastila, 

- notranja organizacija podjetja in pooblastila notranjih 
organizacijskih enot,. 

- druge medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in 
podjetja. 

Če ustanovi javno podjetje več lokalnih skupnosti, se 
z aktom o ustanovitvi uredijo tudi njihove medsebojne pra- 
vice, obveznosti in odgovornosti kot ustanoviteljev. 

Če so ustanovitelji javnega podjetja poleg republike ali 
lokalne skupnosti tudi zasebnopravni subjekti, se njihove 
medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti kot ustano- 
viteljev uredijo z aktom o ustanovitvi ali s posebno pogodbo. 

30. člen 
Z vpisom akta o ustanovitvi v sodni register pridobi podjetje 

pravno sposobnost. 

31. člen 
Pravice ustanovitelja v razmerju do javnega podjetja, ki se 

uredijo z aktom o ustanovitvi, so zlasti, da: 
- določi posebne pogoje za opravljanje dejavnosti ter 

zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, 
- daje soglasje k statutu podjetja in njegovih statusnih 

sprememb, 
- daje soglasje k notranji organizaciji podjetja ter številu in 

vrsti delovnih mest, 
- daje soglasje k planom podjetja in temeljem poslovne 

politike podjetja, 
- daje soglasje k najemanju posojil, ki niso predvidena ali 

presegajo določen znesek, 
- daje soglasje k tujim vlaganjem v dejavnost podjetja, 
- daje soglasje k namenom uporabe morebitnega dobička 

podjetja, 
- daje soglasje k cenam oziroma tarifam za uporabo javnih 

dobrin, 
- daje soglasje k izbiri podizvajalcev in pogodbam z njimi, 
- daje soglasje k prevzemanju odgovornosti za obveznosti 

drugih podjetij, 
- daje soglasja k poslom o razpolaganju s sredstvi za 

tekoče poslovanje podjetja, 
- daje soglasje k poslovnemu poročilu, obračunom in 

zaključnemu računu podjetja. 
Z aktom o ustanovitvi lahko ustanovitelj prenese izvrševa- 

nje vseh ali posameznih pravic, ki mu pripadajo po zakonu, 
predpisu lokalne skupnosti ali na podlagi ustanovitvenega 
akta ali pogodbe med ustanovitelji, na drug ustrezen organ ali 
posameznika. 

32. člen 
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor. 
Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj javnega 

podjetja na podlagi javnega razpisa ter pod pogoji, na način 
in po postopku, določenimi s statutom, če zakon ne določa 
drugače. S statutom se določijo tudi pravice, obveznosti in 
odgovornost direktorja. 

Direktor se imenuje za štiri leta, ista oseba pa je lahko po 
preteku mandata ponovno imenovana. 

Spore v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo direktorja jav- 
nega podjetja rešuje sodišče, pristojno za upravne spore. 

33. člen 
Organ upravljanja javnega podjetja je upravni odbor, ki ga 

sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki uslužben- 
cev javnega podjetja in predstavniki uporabnikov javnih 
dobrin. 

Sestava, način imenovanja oziroma izvolitve članov, traja- 
nje mandata in pristojnosti upravnega odbora se določijo 
s statutom javnega podjetja. 

34. člen 
Za nadzor nad poslovanjem se v javnem podjetju oblikuje 

nadzorni odbor, če tako določata akt o ustanovitvi ali 
pogodba med ustanovitelji. 

Sestava, način imenovanja oziroma izvolitve članov, traja- 
nje mandata in pristojnosti nadzornega odbora se določijo 
s statutom javnega podjetja. 

35. člen 
Statut javnega podjetja sprejme upravni odbor s soglasjem 

ustanovitelja. 
V statutu se uredijo vprašanja, za katera tako določa zakon 

ali predpis lokalne skupnosti in druga vprašanja, pomembna 
za upravljanje in organizacijo javnega podjetja ter za opravlja- 
nje javne službe in s tem povezanim poslovanjem. 

36. člen 
Za vprašanja, ki se nanašajo na dejavnost, sedež in firmo 

javnega podjetja, poslovne knjige in izkazovanje poslovnih 

poročevalec 11 



rezultatov, pravice, obveznosti in odgovornosti v pravnem 
prometu, zastopanje in predstavljanje javnega podjetja, vpis 
v sodni register, statusne spremembe in prenehanje podjetja, 
se uporabljajo predpisi o podjetjih, če zakon ali predpis 
lokalne skupnosti ne določa drugače. 

Za odgovornost za škodo, ki jo javno podjetje pri opravlja- 
nju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzroči uporabni- 
kom ali drugi pravni ali fizični osebi, se uporabljajo pravila, 
določena za odgovornost državnih organov, če zakon ne 
določa drugače. 

Varianta k 2. odstavku: 
Za odgovornost za škodo, ki jo javno podjetje pri izvrševa- 

nju ali v zvezi z izvrševanjem javne službe povzroči uporabni- 
kom ali drugi pravni ali fizični osebi, se uporabljajo pravila, ki 
urejajo odgovornost podjetij. 

7.1.2. Soustanoviteljstvo tujih oseb 

37. člen 
Tuje pravne in fizične osebe so lahko soustanovitelji javnih 

podjetij, če zakon ne določa drugače. 
Če zakon ne določa drugače, mora biti v primeru iz prejš- 

njega odstavka z aktom o ustanovitvi ali pogodbo med usta- 
novitelji republiki ali lokalni skupnosti kot soustanovitelju 
zagotovljena večina pri upravljanju in odločanju. 

7.1.3. Režijski obrati 

38. člen 
Kadar ni pogojev za ustanovitev javnega podjetja, ker bi bilo 

to neekonomično ali neracionalno zaradi majhnega obsega 
dejavnosti ali zadev javne službe, pa tudi ni pogojev za podeli- 
tev koncesije ali ta ne bi bila smotrna, se lahko za izvrševanje 
javne službe ustanovi režijski obrat. 

39. člen 
•Režijski obrat se ustanovi kot notranja organizacijska enota 

upravnega organa ali njemu ustreznega organa lokalne skup- 
nosti. 

Izjemoma, kadar to narekujeta narava javne službe in način 
njenega opravljanja, se lahko režijski obrat ustanovi kot orga- 
nizacija v sestavi republiškega upravnega organa. 

V primeru iz prejšnjega odstavka se lahko v okviru režij- 
skega obrata ustanovijo področne enote. 

40. člen 
Z aktom o ustanovitvi režijskega obrata se določijo njegovo 

delovno področje ter pooblastila in odgovornost vodje režij- 
skega obrata. 

Za vprašanja, ki se nanašajo na delo in poslovanje režijskih 
obratov, imenovanje in razrešitev vodje režijskega obrata ter 
na zaposlene v režijskih obratih, se uporabljajo predpisi 
s področja sistema državne uprave, državnih organov in javne 
porabe. 

7.2. Koncesionirana javna služba 

7.2.1. Pojem in nosilci 

41. člen 
Koncesionirana javna služba je javna služba, ki jo izvršuje 

koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi 
pooblastila koncedenta. 

42. člen 
Koncesionar je lahko vsak zasebnopravni subjekt, ne glede 

na to ali je pravna ali fizična oseba, če izpolnjuje pogoje za 
izvrševanje dejavnosti ali zadev, ki so predmet koncesioni- 
rane javne službe 

Koncesionar je lahko tudi tuja pravna oseba ali fizična 
oseba, če zakon ne določa drugače. 

43. člen 
Koncedent je lahko Republika Slovenija ali lokalna skup- 

nost, odvisno od vrste javne službe. 

Po pooblastilu Republike Slovenije ali lokalne skupnosti je 
lahko koncedent tudi drug javnopravni subjekt. 

7.2.2. Koncesijski akt 

44. člen 
Koncesijski akt je po tem zakonu akt, s katerim se posa- 

mezna koncesija ustanovi, določijo njen predmet in pogoji za 
izvrševanje koncesionarne javne službe. 

Javna služba se lahko izvršuje kot koncesionarna javna 
služba vedno, razen v primerih, določenih z zakonom ali 
predpisom lokalne skupnosti v skladu z zakonom. 

Izvrševanje določenih dejavnosti ali zadev kot javne službe 
v režiji ne izključuje dajanja koncesij. 

45. člen 
Koncesijski akt je lahko zakon, predpis Izvršnega sveta 

Skupščine Republike Slovenije, predpis lokalne skupnosti ali 
upravna odločba. 

S koncesijskim aktom se lahko da koncesionarju javno 
pooblastilo, če tako določa zakon ali na njem temelječ pred- 
pis lokalne skupnosti. 

46. člen 
Glede na vrsto in obseg javne službe koncesijski akt vse- 

buje zlasti: 
- opredelitev dejavnosti ali zadev, ki so predmet koncesi- 

onirane javne službe, 
- opredelitev območja izvajanja javne službe in uporabni- 

kov, 
- pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 
- morebitna javna pooblastila kpncesionarja, 
- splošne pogoje za izvrševanje koncesionarne javne 

službe in uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo, 
- opredelitev vrste in obsega monopola ali opredelitev 

načina njegovega preprečevanja, 
- pričetek in čas trajanja koncesije, 
- vir financiranja izvrševanja koncesionirane javne službe, 
- način plačila koncesionarja ali način plačila odškodnine 

za izvrševanje koncesionirane javne službe oziroma varščine, 
- nadzor nad izvrševanjem koncesionirane javne službe, 
- prenehanje koncesijskega razmerja, 
- organ, ki opravi izbor in pooblastila za sklenitev koncesij- 

ske pogodbe. 

7.2.3. Pridobivanje koncesionarjev 

47. člen 
Koncesionarje pridobiva koncedent na podlagi javnega raz- 

pisa ali na podlagi vlog o zainteresiranosti. 
Podlaga za javni razpis je koncesijski akt. 

48. člen 
Oblika in postopek javnega razpisa se določita z zakonom 

ali predpisom lokalne skupnosti v skladu z zakonom. 
Samo z zakonom, ki ureja posamezno javno službo, se 

lahko določijo primeri, ko javni razpis ni obvezen. 
Javni razpis se objavi v uradnem glasilu Republike Slove- 

nije ali lokalne skupnosti. 
Varianta 1. odstavka: 

Obliko in postopek javnega razpisa določi koncedent za 
vsak primer posebej, če z zakonom ali predpisom lokalne 
skupnosti v skladu z zakonom ni določeno drugače. 

49. člen 
O izbiri koncesionarja na podlagi javnega razpisa odloči 

koncedent z upravno odločbo. 
V postopku izdaje odločbe iz prejšnjega odstavka imajo vsi 

kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, polo- 
žaj stranke. 

50. člen 
Koncesija se lahko da tudi na podlagi vloge o zainteresira- 

nosti zasebnopravnega subjekta za opravljanje določene 
dejavnosti ali zadev kot javne službe. 
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Na način iz prejšnjega odstavka se lahko koncesija da, če ni 
izključen z zakonom, ki ureja posamezno javno službo ali 
s predpisom lokalne skupnosti v skladu z zakonom. 

51. člen 
O podelitvi koncesije na podlagi vloge o zainteresiranosti 

odloči pristojni republiški upravni organ ali organ lokalne 
skupnosti z upravno odločbo. 

Pred izdajo odločbe mora pristojni organ o vlogi ter 
o nameravani koncesiji in njenem predmetu na krajevno obi- 
čajen način obvestiti javnost in določiti rok, ki ne sme biti 
krajši od 8 dni, za vložitev vlog drugih oseb, zainteresiranih za 
opravljanje iste javne službe. 

7.2.4. Koncesijska pogodba 

52. člen 
Na podiagi koncesijskega akta koncedent sklene s koncesi- 

onarjem koncesijsko pogodbo. 

53. člen 
Koncesijska pogodba vsebuje reglementarne in kontraktu- 

alne sestavine. 
V okviru reglementarnih sestavin koncesijske pogodbe 

koncendent določi način in pogoje za izvrševanje javne 
službe ter pogoje za uporabo javnih dobrin, ki se z njo 
zagotavljajo. 

V okviru kontraktualnih sestavinah koncesijske pogodbe se 
koncedent in koncesionar dogovoritaso ureditvi razmerij 
v zvezi z izvrševanjem predmeta koncesijske pogodbe, zlasti 
pa o: 

- načinih in rokih plačil in morebitni varščini, 
- razmerjih do sredstev, ki jih vloži koncedent, 
- obveznostih koncesionarja do sporočanja koncesionarju 

vseh dejstev in pojavov, ki utegnejo vplivati na opravljanje 
javne službe na način in pod pogoji, določenimi v reglemen- 
tornem delu pogodbe, 

- načinu finančnega in strokovnega nadzorovanja s strani 
koncedenta, 

- pogodbenih sankcijah zaradi neizvrševanja ali nepravil- 
nega izvrševanja javne službe, 

- medsebojnih razmerjih v zvezi z morebitno škodo, pov- 
zročeno z izvrševanjem ali neizvrševanjem javne službe, 

- spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah, 
- modifikacijah koncesijske pogodbe, 
- prenehanju koncesijske pogodbe in njenem morebitnem 

podaljšanju, 
- prenosu objektov in naprav (odkup koncesije) ali more- 

bitni restituciji po prenehanju koncesije. 
Ob neskladju med določbami koncesijskega akta in določ- 

bami koncesijske pogodbe veljajo določbe koncesijskega 
akta. 

Varianta 53. člena: 
S koncesijsko pogodbo se koncedent in koncesionar dogo- 

vorita o ureditvi razmerij pri izvrševanju predmeta koncesijske 
pogodbe, zlasti pa: 

- o načinih in rokih plačil in morebitni varščini, 
- o razmerjih v zvezi s sredstvi, ki jih vloži koncedent, 
- o obveznostih koncesionarja do sporočanja koncesi- 

onarju vseh dejstev in pojavov, ki utegnejo vplivati na oprav- 
ljanje javne službe na način in pod pogoji, določenimi v regle- 
mentornem delu pogodbe, 

- o načinu finančnega in strokovnega nadzorovanja 
s strani koncedenta, 

- o pogodbenih sankcijah zaradi neizvrševanja ali nepravil- 
nega izvrševanja javne službe, 

- o medsebojnih razmerjih v zvezi z morebitno škodo, 
povzročeno z opravljanjem ali neopravljanjem javne službe, 

- o spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah, 
- o modifikacijah koncesijske pogodbe, 
- o prenehanju koncesijske pogodbe in njenem morebit- 

nem podaljšanju, 
- o prenosu objektov in naprav (odkupu koncesije) ali 

morebitni restituciji po prenehanju koncesije. 
Ob neskladju med določbami koncesijskega akta in določ- 

bami koncesijske pogodbe veljajo določbe koncesijskega 
akta. 

54. člen 
Koncesijska pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki, 

sicer nima pravnega učinka. 

7.2.5. Varstvo koncesionarjev in reševanje sporov 

55. člen 
Zoper upravno odločbo iz 49. člena in zoper upravno 

odločbo iz 51. člena tega zakona je dovoljena pritožba samo, 
ko jo je izdal upravni ali drug njemu ustrezen organ lokalne 
skupnosti. 

Ko zoper upravno odločbo iz prejšnjega odstavka ni pri- 
tožbe, se lahko začne upravni spor. 

56. člen 
Če pride pri izvrševanju koncesijske pogodbe do spora med 

koncedentom in koncesionarjem glede določb, vsebovanih 
v reglementornem delu pogodbe, odloča o sporu sodišče, 
pristojno za upravne spore. 

Če pride pri izvrševanju koncesijske pogodbe do spora med 
koncedentom in koncesionarjem, odloča o sporu sodišče, 
pristojno za upravne spore. 
Varianta 56. člena: 

Če pride pri izvrševanju koncesijske pogodbe do spora med 
koncedentom in koncesionarjem glede določb, vsebovanih 
v kontraktualnem delu pogodbe, odloča o sporu redno 
sodišče. 

7.2.6. Prenehanje koncesijskega razmerja 

57. člen 
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha: 
- s prenehanjem koncesijske pogodbe, 
- z odkupom koncesije, 
- z odvzemom koncesije, 
- s prevzemom koncesionirane javne službe v režijo. 

58. člen 
Koncesijska pogodba preneha: 
- po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, 
- z odpovedjo, če je sklenjena za nedoločen čas, 
- z razdrtjem. 
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge med- 

sebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju 
pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi. 

59. člen 
Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje, tako 

da koncesionar preneha izvrševati javno službo, ki je predmet 
koncesije, koncedent pa prevzame vse objekte in naprave, ki 
jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil za opravljanje 
javne službe. 

Odkup koncesije je možen samo, če je izrecno predviden 
v koncesijskem aktu ali v koncesijski pogodbi, s katero se 
določijo tudi način in pogoji odkupa. 

Ne glede na prejšnji odstavek tega člena je odkup lahko 
tudi prisilen. Za prisilen odkup koncesije se uporabljajo 
določbe predpisov, ki urejajo razlastev. Ob prisilnem odkupu 
je koncedent dolžan plačati koncesionarju odškodnino, ki se 
določa po predpisih o razlastitvi. 

60. člen 
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju: 
- če ne prične z izvrševanjem javne službe v za to določe- 

nem roku, 
- če je v javnem interesu, da se javna služba preneha 

izvrševati. 
Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijskem aktu 

ali v koncesijski pogodbi. 

61. člen 
Koncedent lahko prevzame koncesionirano javno službo 
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v režijo. 
Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijskem aktu 

ali v koncesijski pogodbi. 
Prevzem koncesije ni dopusten, če je njen namen izključno 

ustvarjanje monopola pri izvrševanju javne službe. 

7.2.7. Prenos koncesije 

62. člen 
Izvrševanje javne službe, ki je predmet koncesijske po- 

godbe, 
lahko koncesionar prenese na drugo osebo samo, če je 

prenos predviden v koncesijski pogodbi in v predvidenem 
obsegu. V nasprotnem primeru je prenos možen samo 
s soglasjem koncedenta. 

63. člen 
Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvrševanje 

javne službe, ki je predmet koncesijske pogodbe samo v pri- 
merih in zaradi razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, ali 
s soglasjem koncesionarja. 

7.2.8. Prisilna koncesija 

64. člen 
Z zakonom ali predpisom lokalne skupnosti v skladu z zako- 

nom, ki ureja javne službe na posameznem področju, se lahko 
predvidi javna služba, ki jo morajo izvrševati določeni zaseb- 
nopravni subjekti kot obvezen del svoje dejavnosti (prisilna 
koncesija). 

Z zakonom ali predpisom iz prejšnjega odstavka se določijo 
tudi način in pogoji izvrševanja prisilne koncesije. 

65. člen 
Prisilna koncesija se naloži z upravno odločbo, za njeno 

izvrševanje pa koncedent in koncesionar skleneta koncesij- 
sko pogodbo. 

7.2.9. Višja sila 
66. člen 

Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti izvrše- 
vati javno službo, ki je predmet koncesijske pogodbe, tudi ob 
nepredvidljivih okoliščinah, nastale zaradi višje sile. 

V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico 
zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali 
zaradi izvrševanja javne službe v nepredvidljivih okoliščinah. 

Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje 
sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na podlagi 
sporazuma med koncedentom in koncesionarjem. 

7.2.10. Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih 

67. člen 
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki 

jo pri izvrševanju ali v zvezi z izvrševanjem javne službe 
povzročijo pri njem zaposleni delavci, ali drugim pravnim ali 
fizičnim osebam. 

Odgovornost je primarna in objektivna. 

68. člen 
Koncesionar v skladu z zakonom odgovarja za škodo, ki 

nastane v zvezi z izvrševanjem javne službe uporabnikom ali 
drugim pravnim ali fizičnim osebam zaradi stavke pri njem 
zaposlenih ljudi. 

V primeru iz prejšnjega odstavka lahko za čas trajanja 
stavke koncedent na stroške koncesionarja zagotovi izvrševa- 
nje javne službe s prevzemom v režijo ali na drug ustrezen 
način. 

7.2.11. Odgovornost koncendenta za ravnanje koncesionarja 

69. člen 
Koncedent ne odgovarja za škodo, ki jo koncesionar pri 

izvrševanju javne službe ali v zvezi z njenim izvrševanjem 

povzroči uporabnikom ali drugim pravnim in fizičnim 
osebam. 
Varianta k 69. členu: 

Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri izvrše- 
vanju javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali 
drugim pravnim in fizičnim osebam. 

7.3. Vlaganje kapitala 

70. člen 
Javne dobrine, ki jih zagotavljajo javne službe, lahko Repu- 

blika Slovenija in lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: 
vlagatelj) zagotavljajo z vlaganjem kapitala v zasebnopravne 
subjekte, če zakon ne določa drugače. 

Za vloženi kapital po prejšnjem odstavku se štejejo denar, 
stvari in vrednostni papirji. 

71. člen 
Odločitev o vlaganju kapitala sprejme vlagatelj ali organ, ki 

ga vlagatelj za to pooblasti. 

72. člen 
Na podlagi sprejete odločitve o vlaganju kapitala se izvede 

javni razpis za pridobivanje zainteresiranih zasebnopravnih 
subjektov. 

Obliko in postopek javnega razpisa določi vlagatelj, če 
zakon ne določa drugače. 

73. člen 
Odločitev o vlaganju kapitala lahko vlagatelj sprejme tudi 

na podlagi prejete vloge zainteresiranega zasebnopravnega 
subjekta. 

V primeru iz prejšnjega odstavka mora vlagatelj pred spre- 
jemom odločitve o vlaganju kapitala na krajevno običajen 
način obvestiti javnost in določiti rok, ki ne sme biti krajši od 
8 dni, za vložitev vlog drugih zainteresiranih zasebnopravnih 
subjektov. 

74. člen 
O izbiri zasebnopravnega subjekta na podlagi javnega raz- 

pisa ter o izbiri zasebnopravnega subjekta na podlagi vloge 
o zainteresiranosti odloči vlagatelj ali od njega pooblaščen 
organ z upravno odločbo. 

V postopku izdaje odločbe iz prejšnjega odstavka imajo vsi 
zasebnopravni subjekti, ki so sodelovali v javnem razpisu ali 
so vložili vloge o zainteresiranosti, položaj stranke. 

75. člen 
Vlagatelj ali organ, ki ga vlagatelj pooblasti, sklene z zaseb- 

nopravnim subjektom pogodbo o vlaganju kapitala. 
Pogodba iz prejšnjega odstavka mora biti sklenjena v pisni 

obliki in mora poleg splošnih pogodbenih sestavin vsebovati 
zlasti tudi določbe o: 

- vrsti in višini vloženega kapitala, 
- obliki in načinu vlaganja, 
- namenu vlaganja, 
- obdobju, za katero se kapital vlaga, 
- načinu vračila ali odkupa vloženega kapitala, 
- o pravicah in obveznostih glede objektov, zgrajenih z vlo- 

ženimi sredstvi, 
- o pravicah in obveznostih vlagatelja do vloženega kapi- 

tala in upravljanja, 
- o pravicah in obveznostih zasebnopravnega subjekta 

uporabe in razpolaganja z vloženim kapitalom, 
- o vrsti in pogojih zagotavljanja in uporabe javnih dobrin, 
- o času (trajanju) obveznosti zagotavljanja javnih dobrin, 
- o pogodbenih kaznih ter razlogih za odpoved, razvezo in 

razdrtje pogodbe ter pravicah in obveznostih pogodbenih 
strank v takšnih primerih. 

8. Financiranje javnih služb 

76. člen 
Javne službe se financirajo v okviru sistema financiranja 

javne porabe, iz sredstev, ki jih za uporabo javnih dobrin 
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plačujejo uporabniki, iz sredstev domačih in tujih posojil in iz 
drugih virov, določenih z zakonom ali predpisom lokalne 
skupnosti v skladu z zakonom. 

77. člen 
Obveznosti republike in lokalnih skupnosti do financiranja 

javnih služb v okviru sistema financiranja javne porabe se 
razmejijo po njihovi vrsti, obsegu in naravi ter v skladu z zako- 
nom, ki ureja financiranje javne porabe. 

78. člen 
Lokalne skupnosti lahko za financiranje fakultativnih lokal- 

nih javnih služb predpišejo enoten splošni davek (komunalni 
davek), če to ni v nasprotju z zakonom, ki ureja sistem davkov. 

79. člen 
Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega 

, uporabnika ali določljive skupine uporabnikov izmerljive, pla- 
čujejo uporabniki nadomestilo, ki ima lahko obliko cene, 
tarife, takse ali povračila. 

Cene, tarife, takse in povračila se oblikujejo in določajo na 
način in po postopku, ki ga določa zakon ali predpis lokalne 
skupnosti v skladu z zakonom. 

Cene, tarife, takse in povračila se lahko določijo diferenci- 
rano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih ali 
nuđenih javnih dobrin. 

Cene, tarife, takse in povračila se lahko subvencionirajo. 
Z aktom, s katerim se skladno z zakonom ali predpisom 
lokalne skupnosti v skladu z zakonom odloči o subvencionira- 
nju cene, tarife, takse ali povračila, se določita tudi višina in 
vir subvencij. Subvencije so lahko diferencirane po kategori- 
jah uporabnikov in količini porabljenih ali nuđenih javnih 
dobrin. 

80. člen 
Cene, tarife, takse ali povračila, ki se plačujejo za uporabo 

javnih dobrin, so prihodek republike ali lokalne skupnosti, ki 
jih zagotavlja, če zakon ali predpis lokalne skupnosti ne 
določa drugače. 

Če zakon ne določa drugače, so lahko cena, tarifa, taksa ali 
povračilo prihodek javnega podjetja, koncesionarja ali zaseb- 
nopravnega subjekta, ki opravlja javno službo na podlagi 
pogodbe o vlaganju kapitala, če je tako določeno v aktu 
o ustanovitvi, koncesijskem aktu ali koncesijski pogodbi ozi- 
roma v pogodbi o vlaganju kapitala. 

81. člen 
Javne službe se lahko financirajo iz sredstev, dobljenih 

s kratkoročnimi ali dolgoročnimi posojili. Posojila najemajo 
republika ali lokalne skupnosti, odvisno od vrste javne službe 
in v skladu z zakonom. 

82. člen 
Za financiranje javnih služb lahko republika in lokalne 

skupnosti ustanovijo sklade pod pogojem, da se v njih poleg 
proračunskih sredstev združujejo tudi sredstva iz drugih 
virov. 

Skladi se ustanovijo za zagotavljanje finančnih sredstev, 
potrebnih za investicijsko zgradnjo, posodobitev ali razširitev 
zmogljivosti objektov in naprav, potrebnih za opravljanje jav- 
nih služb. 

Skladi se financirajo iz proračunskih sredstev za razvojne 
namene, iz sredstev, dobljenih na podlagi posojil, iz sredstev, 
dobljenih s privatizacijo, in iz drugih sredstev, določenih 
z zakonom ali predpisom lokalne skupnosti v skladu z zako- 
nom. 

Na sklade se lahko prenesejo tudi proračunska sredstva za 
tekoče financiranje izvajanja javnih služb. 

Način upravljanja in poslovanja sklada ter viri financiranja 
se določijo z zakonom ali predpisom lokalne skupnosti, 
s katerim se sklad ustanovi. 

83. člen 
Pod pogoji, ki jih določa zakon, se lahko sredstva za investi- 

cijsko gradnjo objektov in naprav, namenjenih za opravljanje 

javnih služb, pridobivajo tudi iz sredstev vlaganj tujih pravnih 
ali fizičnih oseb in iz sredstev tujih in mednarodnih posojil. 

V primeru iz prejšnjega odstavka tuja pravna ali fizična 
oseba na objektu ali napravi ne more pridobiti lastninske 
pravice. 

84. člen 
Republika in lokalne skupnosti lahko dajo uporabnikom 

javnih dobrin bone (voucher), s katerimi na podlagi lastne 
izbire plačujejo storitve izvajalcev. 

9. Nadzor nad opravljanjem javnih služb 

85. člen 
Nadzor nad zakonitostjo dela javnih podjetij, koncesionar- 

jev in zasebnopravnih subjektov, ki izvršujejo javno službo na 
podlagi pogodbe o vlaganju kapitala, opravljajo pristojni 
državni organi. 

Nadzor nad finančnim poslovanjem subjektov iz prejšnjega 
odstavka izvršujejo pristojni državni organi oziroma pooblaš- 
čene organizacije. 

Strokovnost izvrševanja javne službe nadzorujejo z zako- 
nom določeni organi. 

10. Povezovanje izvajalcev 

86. člen 
Zakon lahko določi obvezno združevanje izvajalcev javnih 

služb v poslovnostrokovna združenja. 
Z zakonom se lahko združenjem iz prejšnjega odstavka 

poverijo javna pooblastila. 

11. Prehodne in končne določbe 

87. člen 
Do sprejetja zakonske ureditve uslužbencev v javnih služ- 

bah se za zaposlene v javnih podjetjih uporabljajo določbe 
zakona, ki ureja delovna razmerja in položaj delavcev v držav- 
nih organih. 

Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za zapo- 
slene pri koncesionarju ali zasebnopravnem subjektu, ki izvr- 
šujejo javno službo na podlagi pogodbe o vlaganju kapitala, 
če tako določajo koncesijski akt, koncesijska pogodba ali 
pogodba o vlaganju kapitala. Določba se uporablja za zapo- 
slene, ki opravljajo javno službo. 
Varianta 87. člena: 

Do sprejetja zakonske ureditve uslužbencev v javnih služ- 
bah se za zaposlene v javnih podjetjih uporabljajo določbe 
zakona, ki ureja delovna razmerja in položaj delavcev 
v podjetjih. 

88. člen 
Do določitve javnih služb skladno z določbami tega zakona 

se za gospodarsko javno službo štejejo dejavnosti, ki so 
z zakonom ali odlokom skupščine družbenopolitične skupno- 
sti določene kot dejavnosti posebnega družbenega pomena 
za materialno infrastrukturo. 

89. člen 
Z zakonom, s katerim bo določena posamezna javna 

služba, se določi tudi vrsta in obseg objektov in naprav, 
potrebnih za njeno izvrševanje, ki postane javna lastnina 
(republike in lokalne skupnosti). 

Z zakonom iz prejšnjega odstavka se določi del javne last- 
nine/ ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa. 

V primerih in pod pogoji, določenimi z zakonom iz prvega 
odstavka, se lahko vrsta in obseg objektov in naprav, potreb- 
nih za izvrševanje javne službe, ki postanejo javna lastnina 
(lokalne skupnosti), določita s predpisom lokalne skupnosti. 

90. člen 
Do določitve posameznih javnih služb po 88. členu ter 

objektov in naprav po 89. členu upravlja z objekti in napra- 
vami, potrebnimi za izvrševanje javnih služb v svojem imenu 
in za svoj račun Republika Slovenija, občina ali posebna 
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družbenopolitična skupnost, če sta izpolnjena naslednja 
pogoja: 

- da gre za dejavnost ali zadeve energetskih dejavnosti, 
prometa in zvez, gozdnega gospodarstva, vodnega gospodar- 
stva ali gospodarjenja z drugimi vrstami naravnih bogastev, 
komunalnih dejavnosti in dejavnosti v zvezi s posebnimi 
radioaktivnimi odpadki ter na področjih drugih gospodarskih 
dejavnosti, ki so bile z zakonom ali odlokom občine ali 
posebne družbenopolitične skupnosti, ki temelji na zakonu, 
določene kot dejavnosti ali zadeve posebnega družbenega 
pomena, in 

- da gre za objekte in naprave, ki so bili zgrajeni s sredstvi 
prispevkov ali povračil, s sredstvi samoprispevka ali s sred- 
stvi, ki so se obvezno združevala na podlagi zakona, samou- 
pravnega sporazuma ali drugega samoupravnega splošnega 
akta (sredstva solidarnosti in vzajemnosti). 

91. člen 
Vrste in obseg objektov in naprav iz prejšnjega člena, 

s katerimi začasno do določitve javnih služb ter objektov in 
naprav po 88. in 89. členu upravljajo Republika Slovenija ali 
občine ali posebne družbenopolitične skupnosti, določi 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, nato pa tudi 
izvršni sveti skupščin občin ali posebnih družbenopolitičnih 
skupnosti. 

92. člen 
Na objektih in napravah, s katerimi skladno z 89. in 90. 

členom upravljajo Republika Slovenija, občine ali posebne 
družbenopolitične skupnosti, z dnem prenosa v upravljanje, 
prenehajo vse terjatve do Republike Slovenije, občin ali 

posebnih družbenopolitičnih skupnosti. 

93. člen 
Lastninjenje objektov in naprav, ki ne bodo določeni kot 

javna lastnina, se izvede po zakonu, ki ureja privatizacijo, če 
z zakonom ali predpisom iz 88. in 89. člena ni določeno 
drugače. 

Do izvedbe lastninjenja po prejšnjem odstavku se lahko nad 
organizacijo z družbenim kapitalom, ki izvršuje dejavnost ali 
zadeve iz prve alinee prvega odstavka 89. člena, postavi 
začasno skrbništvo. 

Začasno skrbništvo prevzame Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije ali izvršni sveti skupščin občin ali posebnih 
družbenopolitičnih skupnosti. 

Začasno skrbništvo se določi z aktom iz 91. člena tega 
zakona, s sklepom, izdanim na podlagi v njem vsebovanega 
izrecnega pooblastila ali sklepa organa upravljanja organiza- 
cije. Začasno skrbništvo se določi v obsegu, potrebnem za 
zavarovanje objektov in naprav iz druge alinee prvega 
odstavka 90. člena tega zakona. 

Sredstva, dobljena s privatizacijo, se po vrsti objektov in 
naprav vložijo v sklade iz 82. člena tega zakona. 

94. člen 
Izvrševanje javnih služb se organizira skladno z določbami 

tega zakona najkasneje šestih mesecih od dneva uveljavitve 
tega zakona, če poseben zakon ne določa drugače. 

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

Republike Slovenije. 

1. Zakon bo uredil sistem javnih služb za gospodarske 
dejavnosti (gospodarske javne službe). Za negospodarske 
javne službe predlagani zakon v celoti upošteva zakonsko 
ureditev statusnih vprašanj zavodov in ne vsebuje določb 
o vprašanjih, urejenih z Zakonom o zavodih. Predlagani 
zakon in Zakon o zavodih bosta tako v smislu organizacije 
sistema javnih služb v Republiki Sloveniji celota. 

2. Osnutek zakona določa, da se za gospodarske javne 
službe štejejo dejavnosti, s katerimi se zagotavljajo javne 
dobrine (materialno merilo) in se določijo z zakonom, predpi- 
som lokalne skupnosti v skladu z zakonom ali aktom Izvrš- 
nega sveta Skupščine Republike Slovenije (formalno merilo). 

3. Gospodarske javne službe (v nadaljnjem tekstu: javne 
službe) so generalne ali loKalne in so lahko obligatorne ali 
fakultativne. Od vrste in narave javne službe je odvisno, ali jih 
zagotavlja, določa in ureja Republika Slovenija ali lokalna 
skupnost (občina) in katera od njiju ter v kakšnem razmerju jo 
financira. 

4. Osnutek zakona ne določa posameznih dejavnosti ali 
zadev, ki so na posameznih področjih gospodarskih dejavno- 
sti javna služba v vsebinskem smislu. To bo prepuščeno 
zakonom, predpisom lokalnih skupnosti in aktom Izvršnega 
sveta Skupščine Republike Slovenije. Z navedenimi akti, 
s katerimi bodo določene javne službe na posameznih 
področjih (npr. komunalne dejavnosti, promet in zveze, 
cestno gospodarstvo, energetika, idr.), naj bi se določili tudi 
organizacijska zasnova izvrševanja javne službe po vrsti izva- 
jalcev, vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova rajonizacija 
(prostorska razporeditev), pogoji za zagotavljanje in uporabo 
javnih dobrin, viri financiranja javnih služb in način njihovega 
oblikovanja ter drugi elementi, pomembni za izvajanje in 
razvoj posamezne javne službe. 

5. Nosilci sistema javnih služb bodo javnopravni in zaseb- 
nopravni subjekti, kadar izvršujejo javne službe. Kot javno- 
pravne subjekte osnutek zakona opredeljuje Republiko Slove- 
nijo in njene organe in organizacije, občine in druge lokalne 
skupnosti ter njihove organe, javna podjetja ter druge oblike 
opravljanja javnih služb v režiji, ustanovljene po določbah 
javnega prava. Za zasebnopravne subjekte pa se po osnutku 
zakona štejejo podjetja in druge organizacijske oblike, usta- 
novljene po določbah zasebnega prava ter fizične osebe. 

6. Odločanje o interesih na področju javnih služb bo v pri- 
stojnosti predstavniških teles republike in lokalnih skupnosti, 
odvisno od vrste in narave javne službe. Za razvoj posamezne 
ali več javnih služb ali njihovih delov se bodo sprejemali 
razvojni programi (nacionalni in lokalni). 

7. Upravne naloge (normativne, procesne, nadzorne) bodo 
v javnih službah opravljali upravni organi skladno s predpisi, 
ki urejajo njihovo delovno področje ali posamezno javno 
službo. 

8. Za izvrševanje strokovnotehničnih, organizacijskih in 
pospeševalnih nalog javnih služb bosta načeloma ustanov- 
ljena direkcija, zavod ali druga oblika upravne organizacije. 
Na lokalni ravni bo mogoče ustanavljati skupne upravne orga- 
nizacije. Kadar ne bo pogojev za ustanovitev upravne organi- 
zacije, se bodo strokovnotehnične, organizacijske in pospe- 
ševalne naloge izvrševale v upravnem organu, pristojnm za 
opravljanje upravnih nalog posamezne javne službe. Zlasti za 
takšne primere bo zakon predvideval možnost za oddajo 
posameznih strokovnotehničnih, organizacijskih in pospeše- 
valnih nalog v zvezi z javnimi službami za izvrševanje takšnih 
nalog registriranemu javnopravnemu ali zasebnopravnemu 
subjektu. 

9. Zakon bo republiškemu izvršnemu svetu in izvršnim 
svetom lokalnih skupnosti dajal možnost za ustanavljanje 
posebnih agencij, centrov ali drugih organizacijskih oblik za 
izpolnjevanje nalog, povezanih z razvojno- raziskovalnim 
delom in pospeševanjem dejavnosti ali zadev, določenih kot 
javne službe, ter s tem povezanim načrtovanjem. Osnutek 
zakona jim daje status strokovne službe izvršnega sveta 
skladno z zakonodajo, ki ureja sistem državne uprave. 

10. Formalno obliko varstva uporabnikov javnih dobrin bo 
zakon prepuščal predpisom, ki bodo urejali posamezne javne 
službe z vsebinskega vidika. Ne glede na to pa bo omogočal 
tudi samoorganiziranje uporabnikov. Osnutek zakona pose- 
bej ureja tudi varstvo uporabnika, če bi izvrševalec javne 
službe kršil dolžnost sklepanja pogodb. 

11. Zakon bo urejal tri temeljne oblike javnih služb in sicer: 
javno službo v režiji, koncesionirano javno službo in kapital- 
ska vlaganja republike ali lokalne skupnosti. 

11.1. Javna služba v režiji se opravlja z ustanavljanjem javnih 
podjetij ali režijskih obratov. Glede javnih podjetij osnutek 
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zakona ureja samo tista vprašanja, ki jih je z vidika izvajanja 
gospodarskih javnih služb nujno potrebno urediti v tem 
zakonu, ker jih Zakon o podjetjih ne ureja ali pa jih je treba 
urediti drugače. Tako osnutek zakona v zvezi z javnimi 
podjetji kot temeljno obliko izvrševanja gospodarskih javnih 
služb v režiji ureja naslednja vprašanja: 

- ustanoviteljstvo javnega podjetja (ustanovitelji, akt 
o ustanovitvi), 

- staus kapitala javnega podjetja (javna lastnina, mešana 
lastnina in jamstvo večinskega odločanja republike ali lokalne 
skupnosti kot ustanovitelja), 

- pravice ustanovitelja v razmerju do javnega podjetja, 
- vodenje poslovanja in dela javnega podjetja ter status 

direktorja, 
- organ upravljanja (upravni odbor) in nadzor nad poslova- 

njem (fakultativni nadzorni odbor), 
- soustanoviteljstvo tujih pravnih ali fizičnih oseb. 
O drugih vprašanjih, povezanih s statusom javnega podjetja 

zakon napotuje na uporabo predpisov o podjetjih, dopušča 
pa tudi možnost, da se posamezna vprašanja s posebnim 
zakonom ali predpisom lokalne skupnosti uredijo drugače. 
Zaradi tega ne ureja različnih možnih kapitalskih oblik jav- 
nega podjetja. Možnost za njihovo uporabo (npr. organizira- 
nosti javnega podjetja v mešani lastnini kot delniške družbe 
ali družbe z omejeno odgovornostjo) daje v tem trenutku 
Zakon o podjetjih, v prihodnosti pa ga bo dajal zakon, ki ga bo 
v Republiki Sloveniji nadomestil. Ureja pa posebnosti, 
potrebne zaradi dejstva, da gre za javne službe v režiji in torej 
za varovanje javnega interesa. Takšna posebnost bo npr. 
obvezen večinski delež pri odločanju (če zakon ne določa 
drugače) republike ali lokalne skupnosti kot ustanovitelja 
javnega podjetja v mešani lastnini, in sicer ne glede na višino 
deleža vloženega zasebnega kapitala. Podobno je vsebovana 
v osnutku zakona posebnost tudi glede odgovornosti za 
škodo, ki jo javno podjetje pri izvrševanju ali v zvezi z izvrševa- 
njem javne službe povzroči uporabnikom ali drugim osebam. 
V takšnem primeru naj bi načeloma veljala pravila, določena 
za odgovornost državnih organov. 

Za primere, ko ne bi bilo racionalno ustanavljati javnih 
podjetij za izvrševanje določene gospodarske javne službe 
v režiji, hkrati pa tudi ni pogojev za koncesionirano javno 
službo, osnutek zakona daje možnost za ustanavljanje režij- 
skih obratov kot posebne oblike izvrševanja gospodarskih 
javnih služb v režiji. Režijski obrat se bo ustanovil kot notranja 
organizacijska enota upravnega organa ali njemu ustreznega 
organa lokalne skupnosti, samo izjemoma pa kot organizacija 
v sestavi republiškega upravnega organa. V zadnjem primeru 
bo lahko imel režijski obrat področne enote. Glede na tako 
opredeljen status režijskih obratov se bodo za njihovo organi- 
zacijo in delovanje uporabljale določbe predpisov za državno 
upravo. Kot takšni tudi ne posegajo v obstoječo zakonsko 
ureditev sistema državne uprave. 

11.2.Osnutek zakona opredeljuje koncesionirano javno 
službo kot javno službo, ki jo izvršuje koncesionar v svojem 
imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila koncedenta. 

Koncesionar bo lahko vsak zasebnopravni subjekt, ne glede 
na to ali je pravna ali fizična oseba. Izpolnjevati pa mora 
pogoje za izvrševanje dejavnosti ali zadev, ki so predmet 
koncesionirane javne službe. Pod enakimi pogoji in če pose- 
ben zakon ne bo določal drugače, bo lahko koncesionar tudi 
tuja pravna oseba. 

Koncedent bo lahko Republika Slovenija ali lokalna skup- 
nost, kar bo odvisno od vrste javne službe. Po njunem poobla- 
stilu bo lahko koncedent tudi drug javnopravni subjekt. 

Koncesija bo mogoča vedno, razen v primerih, ki bodo (če 
bodo) določeni z zakonom ali predpisom lokalne skupnosti 
v skladu z zakonom, ki bo urejal posamezno javno službo. Pri 
tem pa izvrševanje določene javne službe v režiji ne bo avto- 
matično izključevalo dajanja koncesij. 

Osnutek zakona ureja in določa tudi pravno naravo in 
vsebino koncesijskega akta, to je akta, s katerim koncedent 
da koncesionar pa pridobi pravico do izvrševanja javne 
službe. Po obliki je koncesijski akt lahko zakon, predpis 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, predpis 
lokalne skupnosti ali upravna odločba. 

Osnutek zakona ureja tudi postopek pridobivanja koncesi- 
onarjev. Predvidena sta dva: javni razpis in pridobivanje kon- 
cesionarjev na podlagi vlog o zainteresiranosti. O izbiri kon- 
cesionarja na podlagi javnega razpisa ali o podelitvi koncesije 

na podlagi vloge o zainteresiranosti (tudi v tem primeru je 
zagotvovljeno načeto javnosti) bo odločal koncedent 
z upravno odločbo. S takšnim načinom odločanja je zagotov- 
ljeno tudi ustrezno varstvo koncesionarjev (zlasti neizbranih), 
in sicer v skladu s pravili, ki veljajo za splošni upravni posto- 
pek (pritožba) oziroma v skladu s pravili, ki veljajo za upravni 
spor (tožba na Vrhovno sodišče Republike Slovenije). 

Po opravljenem izboru oziroma pridobitvi koncesionarja bo 
po predvideni zakonski ureditvi koncedent sklenil s koncesi- 
onarjem koncesijsko pogodbo, ki bo imela reglementarne in 
kontraktualne sestavine. V okviru reglemantornih sestavin 
koncesijske pogodbe koncedent določi (enostransko) način 
in pogoje za izvrševanje konkretne javne službe ter pogoje za 
uporabo javnih dobrin, ki se bodo z njo zagotavljali. V okviru 
kontraktualnih sestavin koncesijske pogodbe pa se bodo ure- 
dila medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionar- 
jem za resničevanje predmeta koncesijske pogodbe (npr. 
način in roki plačil in morebitna varščina, razmerja glede 
sredstev, ki jih vlaga koncesionar, pogodbene sankcije zaradi 
neuresničevanja aH nepravilnega izvrševanja javne službe, 
dogovor o morebitnem odkupu koncesije, idr.). Spori v zvezi 
s koncesijsko pogodbo naj bi se reševali glede na to, iz 
katerega dela pogodbe izvirajo, pred rednim, civilnim sodiš- 
čem ali pa pred sodiščem, pristojnim za upravne spore. 

Osnutek zakona ureja tudi prenehanje koncesijskega raz- 
merja. Predvideni so štirje, in sicer: 

- s prenehanjem koncesijske pogodbe (časovni potek, 
odpoved, razdrtje), 

- z odkupom koncesije (prenehanje izvrševanja javne 
službe in prevzem objektov in naprav, ki jih je koncesionar 
zgradil ali drugače pridobil za opravljanje javne službe), 

- z odvzemom koncesije (prenehanje zaradi prenehanja 
javnega interesa ali neizpolnjevanja roka za pričetek izvrševa- 
nje javne službe), 

- s prevzemom koncesionirane javne službe v režijo. 
V vseh primerih osnutek zakona določa tudi temeljna pra- 

vila, ki morajo biti spoštovana pri prenehanju koncesijskega 
razmerja, da ne bi preprečili samovolje koncedenta. Prav tako 
so predvideni tudi pogoji za dopustnost prenosa koncesije in 
sicer tako v primeru, ko prenos opravi koncesionar, kot tudi 
v primeru, ko prenos opravi koncedent. V obeh primerih je 
osnova merilo dopustnosti določila, vsebovana v koncesijski 
pogodbi. 

Poseben primer koncesije, ki je načeloma sicer vedno pro- 
stovoljna in je vsebovana v osnutku zakona, je prisilna konce- 
sija. Prisilno koncesijo bo lahko določal zakon ali predpis 
lokalne skupnosti v skladu z zakonom, ki bo urejal javne 
službe na posameznem področju. Ta bo namreč lahko predvi- 
del določeno javno službo, ki jo morajo opravljati določeni 
zasebnopravni subjekti kot obvezen del svoje dejavnosti. 
Z istim aktom bodo morali biti določeni tudi način in pogoji 
opravljanja prisilne koncesije. Konkretnemu zasebnoprav- 
nemu subjektu se bo na tej podlagi prisilna koncesija lahko 
naložila z upravno odločbo. S takšnim načinom je zopet 
zagotovljeno ustrezno varstvo v skladu s pravili splošnega 
upravnega postopka ali pa v skladu s pravili upravnega spora, 
odvisno od tega, kdo bo koncedent. Kljub prisilnosti konce- 
sije pa tudi v tem primeru koncedent in koncesionar skleneta 
koncesijsko pogodbo. 

Za koncesionirano javno službo osnutek zakona ureja tudi 
vpliv višje sile in nepredvidljivih okoliščin na opravljanje javne 
službe, ki jo opravlja koncesionar. Poleg tega pa tudi odgo- 
vornost koncesionarja za ravnanje pri njem zaposlenih, ki 
opravljajo javno službo. Načeloma je odgovornost koncesi- 
onarja za škodo, povzročeno uporabnikom ali drugim ose- 
bam pri ali v zvezi z opravljanjem javne službe enaka kot za 
javna podjetja oziroma državne organe (odgovornost je pri- 
marna in objektivna). Posebej pa je odgovornost določena ob 
morebitni stavki koncesionarjevih ljudi. V takem primeru kon- 
cesionar odgovarja za škodo uporabnikom in drugim ose- 
bam, koncedent pa lahko na stroške koncesionarja zagotovi 
opravljanje javne službe s prevzemom v režijo ali na drug 
ustrezen način. 

11.3. Tretji način zagotavljanja javnih služb in s tem javnih 
dobrin, ki se zagotavljajo v njihovem okviru, je po zakonu 
vlaganje kapitala. Zakon daje možnost Republiki Sloveniji in 
lokalnim skupnostim, da zagotavljajo javne dobrine z vlaga- 
njem kapitala (javnega, v obliki denarja, stvari ali vrednostnih 
papirjev) v zasebnopravne subjekte. Takšen način ni možen 
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le, če posebni zakon določa drugače. 
Tudi ob vlaganjih kapitala daje osnutek zakona dve možno- 

sti: vlaganje na podlagi javnega razpisa ali vlaganje na pod- 
lagi vloge zainteresiranega zasebnopravnega subjekta. 
O izbiri odloči vlagatelj (republika ali lokalna skupnost) 
z upravno odločbo, z izbranim zasebnopravnim subjektom pa 
vlagatelj ali organ, ki ga pooblasti, sklene pogodbo o vlaganju 
kapitala, katere okvirno vsebino določa zakon. 

12. Zakon bo urejal tudi temelje za financiranje javnih služb, 
pri čemer pa ne bo niti posegal v obstoječo normativno 
ureditev financiranja javne porabe in sistem davkov, niti ne bo 
določal posameznih virov za posamezne vrste javnih služb. To 
prepušča zakonom in predpisom, ki bodo določali posa- 
mezne javne službe (vsebino, obseg, vrsto). 

Osnutek zakona zato vsebuje samo splošna načela, na 
podlagi katerih se viri financiranja javnih služb razmejujejo na 
tiste, ki se zagotavljajo v sistemu financiranja javne porabe, 
tiste, ki jih za uporabo javnih dobrin plačujejo uporabniki 
(cene, tarife, takse, povračila), tiste, ki se pridobivajo iz sred- 
stev domačih in tujih posojil, in na tiste, ki se lahko poleg 
navedenih določijo z zakonom ali predpisom lokalne skupno- 
sti v skladu z zakonom. 

Posebnost, ki jo vsebuje osnutek, je možnost za financira- 
nje fakultativnih lokalnih javnih služb, ki jih določajo, urejajo 
in financirajo lokalne skupnosti samostojno z enotnim sploš- 
nim davkom (komunalnim davkom), ki pa bo dopusten le, če 
to ne bo v nasprotju z zakonom, ki ureja sistem davkov. 

Osnutek zakona daje tudi možnost, da se za financiranje 
javnih služb ustanovijo skladi. Ustanovijo jih lahko republika 
in lokalne skupnosti. Ustanovijo se za zagotavljanje finančnih 
sredstev, potrebnih za investicijsko gradnjo, posodabljanje ali 
razširitev zmogljivosti objektov in naprav, potrebnih za izvrše- 
vanje javnih služb. Skladi naj bi se financirali iz proračunskih 
sredstev za razvojne namene, iz sredstev, dobljenih s posojili, 
iz sredstev, dobljenih s privatizacijo, in iz drugih sredstev, 
določenih z zakonom ali predpisom lokalne skupnosti 
v skladu z zakonom. Kljub temu da so v prvi vrsti namenjeni 
razvojnim in investicijskim nalogam, pa bo zakon dopuščal 
možnost, da se na sklade prenesejo tudi proračunska sred- 
stva za tekoče financiranje izvrševanja javnih služb. Osnutek 
ne ureja posebej načina upravljanja skladov ter načina njiho- 
vega poslovanja (vključno s kapitalsko strukturo), temveč 
prepušča ta vprašanja zakonu oziroma predpisu lokalne 
skupnosti, s katerim se ustanovi konkretni sklad. 

Pri financiranju javnih služb osnutek zakona tudi ne izklju- 
čuje možnosti za tuja vlaganja. Pod pogoji, ki jih določa 
zakonodaja, bo dopustno pridobivanje sredstev za investicij- 
sko izgradnjo objektov in naprav, namenjenih za izvrševanje 
javnih služb, iz sredstev vlaganj tujih pravnih ali fizičnih oseb. 
Enako velja tudi za sredstva tujih in mednarodnih posojil. 
Osnutek zakona ne določa višine (zgornje meje) deleža tujih 
vlaganj v celotnih finančnih sredstvih naložbe. Če ne bodo 
drugje predpisane omejitve, naj bi torej zakon dopuščal delež 
tujih vlaganj tudi več kot 50 % investicijskih sredstev. Zato pa 
določa, da tuja fizična ali pravna oseba na zgrajenem objektu 
ne more pridobiti lastninske pravice. 

13. Nadzor nad izvrševanjem javnih služb bo razdeljen med 
pristojne državne (inšpekcijske) organe, ki bodo nadzorovali 
zakonitost dela vseh vrst izvajalcev javnih služb, med pri- 
stojne državne organe oziroma pooblaščene organizacije za 
nadzor nad finančnim poslovanjem izvrševalcev javnih služb 
in med organe, ki bodo nadzorovali strokovnost izvrševanja 
javnih služb. 

14. Osnutek zakona ureja tudi prehodno obdobje od nje- 
gove uveljavitve do sprejetja zakonov, ki bodo določali posa- 
mezne javne službe. 

Osnutek zakona v prehodnih določbah določa, da se do 

določitve javnih služb skladno z njegovimi določbami za 
javno službo štejejo dejavnosti, ki so z zakonom ali odlokom 
skupščine družbenopolitične skupnosti že določene kot 
dejavnosti posebnega družbenega pomena. 

Z zakoni, s katerimi bodo določene posamezne javne 
službe, se bosta določili tudi vrsta in obseg objektov in 
naprav, potrebnih za njihovo opravljanje. Tako določeni 
objekti in naprave bodo postale lastnina republike oziroma 
lastnina občine ali druge lokalne skupnosti (javna lastnina). 
Navedeni zakoni bodo določali tudi, kateri del javne lastnine 
bo javno dobro in kakšno varstvo uživa. Poleg tega naj bi 
navedeni zakoni določali tudi primere in pogoje, pod katerimi 
se lahko vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za 
opravljanje javne službe, ki postanejo javna lastnina lokalne 
skupnosti, določita s predpisom lokalne skupnosti. 

Za prehodno obdobje, torej za obdobje od dneva njegove 
uveljavitve pa do določitve posameznih javnih služb ter objek- 
tov in naprav, ki bodo predstavljali javno lastnino, bo zakon 
določal, da upravljajo z objekti in napravami, potrebnimi za 
izvajanje javnih služb v svojem imenu in za svoj račun Repu- 
blika Slovenija, občina ali posebna družbenopolitična skup- 
nost. Vendar to velja le, če sta izpolnjena naslednja pogoja: 

- da gre za dejavnost ali zadeve, ki so bile z zakonom ali 
odlokom občine ali posebne družbenopolitične skupnosti, ki 
temelji na zakonu, določene kot dejavnosti ali zadeve poseb- 
nega družbenega pomena, in 

- da gre za objekte in naprave, zgrajene s sredstvi prispev- 
kov ali povračil, sredstvi samoprispevka ali s sredstvi, ki so se 
obvezno združevala na podlagi zakona, samoupravnega spo- 
razuma ali drugega samoupravnega splošnega akta (solidar- 
nostna in vzajemnostna sredstva). 

Vrste in obseg objektov in naprav, s katerimi naj bi začasno 
upravljale Republika Slovenija ali občine ali posebne družbe- 
nopolitične skupnosti, naj bi ob upoštevanju navedenih pogo- 
jev določil po prvem variantnem predlogu Izvršni svet Skupš- 
čine Republike Slovenije, nato pa še izvršni sveti skupščin 
občin ali posebnih družbenopolitičnih skupnosti, po drugi 
varianti pa republika z zakonom, na tej podlagi pa še občine 
oziroma posebne družbenopolitične skupnosti s svojimi 
odloki. Z dnem prenosa objektov v upravljanje naj bi prene- 
hale vse terjatve do republike, občine ali posebne družbeno- 
politične skupnosti. 

Po rešitvah, vsebovanih v osnutku zakona, bo lastninjenje 
objektov in naprav, ki ne bodo določeni kot javna lastnina, 
načeloma izvedeno po zakonu, ki ureja privatizacijo. Da ne bi 
bilo morebitnih nezakonitih posegov v infrastrukturne 
objekte, je v osnutku zakona predvidena možnost, da se do 
izvedbe lastninjenja nad organizacijo z družbenim kapitalom, 
ki opravlja dejavnost ali zadeve, ki so po obstoječih predpisih 
določene kot dejavnost ali zadeve posebnega družbenega 
pomena, postavi začasno skrbništvo. Skrbništvo naj bi prev- 
zel Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ali izvršni sveti 
skupščin občin ali posebnih družbenopolitičnih skupnosti. 

Po predlaganih rešitvah osnutka zakona naj bi se sredstva, 
dobljena s privatizacijo, po vrsti objektov in naprav vložila 
v sklade, ki jih zakon določa v 84. členu za financiranje javnih 
služb. Na ta način naj bi se zagotovila po eni strani njihova 
namenska uporaba (za investicijsko gradnjo, posodobitev ali 
razširitev zmogljivosti objektov in naprav, potrebnih za izvrše- 
vanje javnih služb), po drugi strani pa tudi ustrezna delitev 
sredstev med republiko in lokalnimi skupnostmi. 

V prehodnih določbah osnutek zakona vsebuje tudi vari- 
antno določbo, po kateri naj bi se do sprejetja zakonske 
ureditve uslužbencev zaposlene pri izvajalcih, ki opravljajo 
naloge javnih služb, uporabljale ali določbe zakona, ki ureja 
delovna razmerja in položaj delavcev v državnih organih, ali 
pa določbe zakona, ki ureja delovna razmerja in položaj 
delavcev v podjetjih. 
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IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

STALIŠČA 

Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin kako bi tudi 

osebe, ki so bile pravnomočno obsojene v kazenskih postopkih pred 

letom 1954, lahko obnovile postopke 

Svet za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin je 
že na 3. seji, 16. 10. 1990, sprejel stališča o tem, kako 
zagotoviti možnost, da bi tudi osebe, ki so bile pravnomočno 
obsojene v kazenskih postopkih pred letom 1954, lahko 
dosegle obnovo tedanjih postopkov. 

S sprejetjem ustavnega zakona za izvedbo 96. amandmaja 
k ustavi Republike Slovenije, s katerim se v Republiki Slove- 
niji razveljavljata 561. in 562. člen zakona o kazenskem 
postopku, so te možnosti jasnejše. V tem v zvezi je svet 

sprejel še dodatne predloge. Svet za varstvo človekovih 
pravic je poudaril posebej, da načelno stališče, ki izhaja iz 1. 
točke, a priori ne izključuje možnosti posplošenega 
postopka v nekaterih zadevah, kjer so posebni razlogi, ki 
govorijo v prid takšnim rešitvam (časovna odmaknjenost 
postopkov, visoka starost prizadetih oseb, pričakovana 
obremenjenost sodišč s takšnimi postopki itd.). 
Stališča sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin so obravnavala pristojna skupščinska delovna 
telesa. Objavljamo njihova mnenja in stališča. 

Pri Svetu za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
in pri mnogih drugih organih se kopičijo vloge državljanov, ki 
so bili obsojeni med leti 1945 in 1954 pred redhimi in voja- 
škimi sodišči in ki pričakujejo, da bodo krivične ali nezakonite 
obsodbe zdaj tako ali drugače razveljavljene in odpravljene 
vse njihove posledice. Skupščina Republike Slovenije je za 
dosego tega smotra napravila zelo pomemben korak, ko je 
z ustavnim zakonom med drugim razveljavila tudi določbe 
561. in 562. člena Zakona o kazenskem postopku. Zdaj, ko 
bodo lahko prizadeti državljani sami vlagali zahteve za 
obnove kazenskih postopkov, pa so se pokazale še nekatere 
pravne in dejanske ovire, zaradi katerih bodo prizadeti držav- 
ljani s precejšnjimi težavami dosegli, kar želijo in kar jim tudi 
gre po načelu pravičnosti. Svet v tej pobudi Skupščini Repu- 
blike Slovenije seveda ne more našteti in obrazložiti vseh 
pravnih in dejanskih ovir, zato pa se omejuje na naslednje: 
1. Zapletenost vsakega posameznega primera in vseh skupaj 
sicer kar vsiljuje preproste in pavšalne rešitve, kot je na 
primer razglasitev vseh sodb iz spornega povojnega obdobja 
za nične. Kljub temu pa Svet takšnih rešitev ne priporoča 
zaradi dveh razlogov: prvi razlog je ta, da vsak prizadeti 
državljan upravičeno zahteva individualno sodno odločbo, iz 
katere bo razvidno, da je bil po krivici obsojen.. Drugi razlog 
pa je ta, da je vsaj zdaj potrebno uveljaviti načela pravne 
države in ravnati v skladu s pravili kazenskega prava. Če bi 
zdaj uporabili »načela« takoimenovanega revolucionarnega 
prava bi naredili mladi, komaj začeti demokraciji zelo slabo 
uslugo. Pravo sploh in še posebej kazensko pravo bi spet 
spremenili v instrument za doseganje ciljev, ki so mu tuji. 
2. Iz gradiva, ki ga ima Svet, je razvidno, da je v večjem številu 
kazenskih zadev prihajalo do kršitev že tedaj veljavnih materi- 
alnih in procesnih kazenskih zakonov. V takšnih primerih bi 
bilo mogoče uporabiti izredno pravno sredstvo »zahteva za 
varstvo zakonitosti«. Toda takšna zahteva je v pristojnosti 
zveznega javnega tožilca, odločanje o njej pa v pristojnosti 
Zveznega sodišča, če je bil kršen zvezni zakon in če je na prvi 
stopnji sodilo tedanje okrožno sodišče, na drugi stopnji pa 
Vrhovno sodišče republike. Glede na to, da so bili tedanji 
kazenski zakoni zvezni zakoni in da so hujše zadeve sodila 
tedanja okrožna sodišča, to praktično pomeni, da je za naj- 
večji del takšnih zadev pristojnost še vedno na zveznih orga- 
nih. Spričo tega Svet predlaga Skupščini Republike Slovenije 
naj s posebnim zakonom določi pristojnost republiškega jav- 
nega tožilca za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti in 

pristojnost Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za odloča- 
nje o takšnih zadevah tudi v primerih, ko je bil kršen zvezni 
zakon, sodilo pa je na prvi stopnji okrožno sodišče v Sloveniji. 
3. Na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o vojaških sodiščih (Ur. i. FLFJ, 11/50) in v skladu z navodilom 
k 25. členu tega zakona (Ur. I. FLRJ, 17/50) so vojaška sodišča 
odstopila rednim sodiščem skoraj vse kazenske zadeve o kaz- 
nivih dejanjih nevojaških oseb, ki so bile do tedaj pravno- 
močno končane s sodbo vojaškega sodišča. Vojaška sodišča 
pa takrat niso odstopila zadev o kaznivih dejanjih vojnih 
zločincev - tujih državljanov, zadev o kaznivih dejanjih, ki so 
jih storile civilne osebe kot udeleženci skupaj z vojaškimi 
osebami in tudi ne zadev o kaznivih dejanjih, ki so jih storili 
oficirji nekdanje jugoslovanske vojske. Poleg tega je Svet 
ugotovil, da vojaška sodišča tudi glede prve skupine kazen- 
skih zadev niso ravnala dosledno in še več, da so bili sodni 
spisi za nekatere zadeve že uničeni. Spričo tega bodo imeli 
prizadeti državljani še večje težave pri svojih zahtevah za 
obnovo kazenskega postopka oziroma predlogih javnemu 
tožilcu, naj vloži zahtevo za varstvo zakonitosti. Svet pripo- 
roča pristojnim organom Republike Slovenije, naj se zavza- 
mejo za prenos še vseh preostalih kazenskih zadev z vojaških 
na redna sodišča. 
4. Zaradi zapletenosti vsakega posameznega primera in zato, 
da bi vse zadeve reševali pravno korektno in na primerni 
strokovni ravni, bi bilo potrebno zagotoviti vsakemu držav- 
ljanu, ki je bil prizadet s krivično sodbo, ustrezno pravno 
pomoč odvetnika. Svet priporoča, naj država Slovenija pokrije 
stroške za delo odvetnikov in druge stroške v zvezi s postopki 
za obnove kazenskih postopkov ali za postopke, ki bodo tekli 
na podlagi zahtev za varstvo zakonitosti, seveda v primerih, če 
se bo izkazalo, da je bila ta ali ona zahteva utemeljena. 
5. Svet se zaveda, da s svojimi predlogi zajema samo del 
problemov, ki jih na dnevni red postavlja upravičena zahteva, 
da je treba kolikor je le mogoče popraviti krivice, ki so bile 
storjene v preteklosti. Toda zdaj se s številnimi vidiki te 
problematike ukvarjajo tudi nekateri drugi organi in zato se 
Svet za zdaj omejuje le na tisti njen del, ki pomeni kršitve 
korpusa človekovih pravic in temeljnih svoboščin na področju 
kazenske represije. Svet priporoča Skupščini Republike Slo- 
venije in vsem pristojnim državnim organom, naj v zvezi s temi 
problemi uveljavijo polno spoštovanje načel in pravil demo- 
kratične pravne države, predvsem pa pravno varnost držav- 
ljanov. 
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MNENJE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o stališčih Sveta za varstvo 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin  

1. Izvršni svet soglaša z mnenjem Sveta pod točko 1„ da bi 
morali ohraniti možnost, da prizadeti državljan individualno 
zahteva sodno odločbo, iz katere bi bilo razvidno, ali je bil po 
krivici obsojen. V kolikor se zavzemamo za pravno državo 
v vseh njenih oblikah, potem bi se morali dosledno zavzemati 
tudi za to, da s posameznimi rešitvami, n.pr., da bi vse sodbe 
iz spornega povojnega obdobja razglasili za nične, ne kršimo 
teh opredelitev. Menimo tudi, da bi s tako rešitvijo že vnaprej 
zavzeli stališče, da so bile vse sodbe iz tedanjega obdobja 
nezakonite. 
2. V zvezi s stališčem pod točko 2 Izvršni svet soglaša z mne- 
njem Sveta, da bi pristojnosti v zvezi z vložitvijo izrednega 
pravnega sredstva zahteve za varstvo zakonitosti v vseh pri- 
merih prenesli na republiškega javnega tožilca. Za dosego 
tega cilja bi bilo potrebno z ustavnim zakonom razveljaviti 
drugi odstavek 417. in tretji odstavek 418. člena zakona 
o kazenskem postopku. Ker so nekatere zadeve glede 
postopka o izrednem pravnem sredstvu zahtevi za varstvo 
zakonitosti v pristojnosti vojaškega tožilca in Vrhovnega voja- 
škega sodišča, bi bilo potrebno z ustavnim zakonom razvelja- 
viti tudi določbo 85. člena zakona o vojaških sodiščih. 
Izvršni svet predlaga, da se z ustavnim zakonom hkrati določi, 
da je v vseh primerih oziroma v vseh kazenskih zadevah, 
v katerih je bil kršen zvezni zakon, za vložitev zahteve za 
varstvo zakonitosti pristojen republiški javni tožilec, na glede 
na to, katero sodišče je sodilo v posamezni zadevi (okrajno, 

okrožno, vrhovno sodišče). 
3. V zvezi s stališčem Sveta pod točko 3, naj bi se pristojni 
organi Republike Slovenije zavzeli za prenos še vseh preosta- 
lih kazenskih zadev z vojaških na redna sodišča, Izvršni svet 
meni, da bi le-to imelo samo deklarativni značaj brez konkret- 
nih učinkov, saj zvezni organi po vsej verjetnosti ne bi upošte- 
vali rešitev, za katere se zavzema Republika Slovenija. Ta cilj 
bo možno dosledno izpeljati le z uveljavitvijo popolne suvere- 
nosti Republike Slovenije. 
V primerih, da vojaška sodišča ne bi prenesla kazenskih 
spisov na redna sodišča oziroma v primerih, ko so spisi 
uničeni, bi prišla v poštev obnova kazenskih spisov. 
4. V zvezi s stališčem Sveta pod točko 4, naj Republika 
Slovenija pokrije stroške za delo odvetnikov in druge stroške 
v zvezi s postopki za obnovo kazenskih postopkov ali za 
postopke, ki bodo tekli na podlagi zahtev za varstvo zakonito- 
sti Izvršni svet meni, da le-tega ni potrebno posebej določati 
z ustavnim zakonom, saj je to področje primerno urejeno 
z zakonom o kazenskem postopku. Na podlagi prvega 
odstavka 99. člena zakona o kazenskem postopku namreč 
stroški kazenskega postopka bremenijo proračun, v kolikor 
se v postopku po izrednem pravnem sredstvu ugotovi, da 
obdolženec ni storil kaznivega dejanja. 
Izvršni svet se bo zavzel, da se v republiškem proračunu 
zagotovijo potrebna finančna sredstva za pokritje teh stro- 
škov. 

MNENJE 
Zakonodajno-pravne komisije o stališčih Sveta za varstvo človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin  

Zakonodajno-pravna komisija je na seji dne 10. 4. 1991 obrav- 
navala stališča Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, kako zagotoviti možnost, da bi osebe, ki so bile 
pravnomočno obsojene v kazenskih postopkih pred letom 
1954, lahko dosegle obnove postopkov. Komisija je bila sez- 
nanjena tudi z mnenjem Izvršnega sveta in Odbora za pravo- 
sodje in upravo Skupščine Republike Slovenije. 
Komisija je podprla stališče sveta, da je treba zagotoviti mož- 
nost, da prizadeti občan individualno zahteva sodno odločbo, 
iz katere bo razvidno, da je bil po nedolžnem obsojen. Prav 
tako je podprla stališče sveta, da je treba z ustavnim zakonom 
določiti pristojnost republiškega javnega tožilca za vložitev 
zahteve za varstvo zakonitosti in dati pristojnost Vrhovnemu 
sodišču Republike Slovenije za odločanje o zadevah, ko je bil 
kršen zvezni zakon, pa je še v pristojnosti zveznega sodišča. 
Komisija je bila seznanjena, da sodišča in tožilstva pomagajo 
občanom in so zelo naklonjena pri reševanju teh zadev. 
Zaradi tega vprašanje pokrivanja stroškov odvetnikov ni več 
tako pereče in bodo le posamezni občani potrebovali pomoč 
odvetnikov. Prav tako je predvidena zakonska rešitev pro- 
blema vštetja izgubljene pokojninske dobe. Ostaja pa odprto 

vprašanje odškodnin in plačila prispevkov za pokojninsko 
zavarovanje, ker v ta namen ni zadostnih materialnih sredstev. 
Komisija je bila seznanjena, da Republiški sekretariat za pra- 
vosodje in upravo skupaj z Republiškim javnim tožilstvom, 
Vrhovnim sodišče Republike Slovenije, Republiškim sekreta- 
riatom za delo, Skupnostjo pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja v Republiki Sloveniji ter drugimi sproti ugotavlja 
in išče ustrezne rešitve v zvezi z nezakonitimi oziroma krivič- 
nimi obsodbami. 
Komisija je menila, da se je treba še naprej prizadevati za 
prenos še preostalih kazenskih zadev iz vojaških na redna 
sodišča, ki bi morala biti izročena že leta 1950. Dokončno pa 
bo problem rešljiv z uveljavitvijo polne suverenosti Republike 
Slovenije in s prevzemom zakona o kazenskem postopku 
v republiško zakonodajo. 
Komisija je menila, da je treba čimprej predložiti skupščini 
ustavni zakon, da bo dana pristojnost Republiškemu javnemu 
tožilstvu in Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije za vloži- 
tev in odločanje o zahtevi za varstvo zakonitosti. Podpira pa 
tudi druga prizadevanja Republiškega sekretariata za pravo- 
sodje in upravo za odpravo krivic prizadetim občanom. 

POROČILO 
Odbora za pravosodje in upravo k stališčem Sveta za varstvo človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin    

Odbor za pravosodje in upravo je na sejah dne 20. 11. 1990 in 
dne 17.1.1991 obravnaval navedena stališča Sveta za varstvo 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Svet je v svojih 
stališčih ugotovil, da je Skupščina Republike Slovenije s spre- 
jemom ustavnega zakona za izvedbo ustavnega amandmaja 
XCVI k Ustavi Republike Slovenije, po katerem se v Republiki 
Sloveniji ne uporabljata več določbi 561. in 562. člena zakona 

o kazenskem postopku, storila pomemben korak k uresničitvi 
pričakovanj državljanov, ki so bili obsojeni med leti 1945 in 
1954 pred rednimi in vojaškimi sodišči in ki pričakujejo, da 
bodo krivične ali nezakonite obsodbe zdaj tako ali drugače 
razveljavljene in odpravljene vse njihove posledice. Svet je 
hkrati opozoril, da so se zdaj, ko bodo lahko prizadeti držav- 
ljani sami vlagali zahteve za obnove kakenskih postopkov, 
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pokazale še nekatere pravne in dejanske ovire, zaradi katerih 
bodo prizadeti državljani s precejšnjimi težavami dosegli, kar 
želijo in kar jim gre po načelu pravičnosti. 

Svet za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin je 
v svojih stališčih dal nekatere svoje poglede na to problema- 
tiko in ponudil posamezne konkretne rešitve za dosego smo- 
tra, za katerega se zavzema. Skupščini Republike Slovenije je 
predlagal, naj s posebnim zakonom določi pristojnost repu- 
bliškega javnega tožilca za vložitev zahteve za varstvo zakoni- 
tosti in pristojnost Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za 
odločanje v takšnih zadevah tudi v primerih, ko je bil kršen 
zvezni zakon, sodilo pa je na prvi stopnji okrožno sodišče 
v Sloveniji. Svet je priporočil pristojnim organom Republike 
Slovenije, naj se zavzemajo za prenos še vseh preostalih 
kazenskih zadev z vojaških na redna sodišča, ki se niso 
prenesla na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o vojaških sodiščih (Ur. I. FLRJ, 11/50) in v skladu 
z navodilom k 25. členu tega zakona (Ur. I. FLRJ, 17/50). 
Zaradi zapletenosti vsakega posameznega primera in zato, da 
je svet priporočil, naj država Slovenija pokrije stroške za delo 
odvetnikov in druge stroške v zvezi s postopki za obnove 
kazenskih postopkov ali za postopke, ki bodo tekli na podlagi 
zahtev.za varstvo zakonitosti, če se bo pokazalo, da so bile 
zahteve utemeljene. K posameznim predlogom oz. priporoči- 
lom Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
sta dala pripombe Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 
in javno tožilstvo Republike Slovenije. Bistvo teh pripomb je 
zlasti tole: s predlagano določitvijo pristojnosti republiškega 
javnega tožilca in Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 
v zadevah, ko je bil kršen zvezni zakon, ne bi bile odpravljene 
določbe zveznega zakona o kazenskem postopku z vsemi 
pravnimi možnostmi, ki iz tega izhajajo. Zato bi bilo treba 
z ustavnim zakonom razveljaviti drugi odstavek 417. in tretji 
odstavek 418. člena zakona o kazenskem postopku. Ker so 

nekatere zadeve glede postopka o zahtevi za varstvo zakoni- 
tosti v pristojnosti vojaškega tožilca in Vrhovnega vojaškega 
sodišča, bi bilo treba z ustavnim zakonom razveljaviti tudi 
določbo 85. člena zakona o vojaških sodiščih. Z ustavnim 
zakonom bi bilo treba hkrati določiti, da je za vložitev zahteve 
za varstvo zakonitosti, ko gre za kršitev zveznega zakona, 
pristojen republiški javni tožilec, ne glede na to, katero 
sodišče je sodilo v posamezni zadevi. 
Prenos še vseh preostalih zadev z vojaških na redna sodišča 
brez uveljavitve popolne suverenosti Republike Slovenije, ne 
bi imel pravnih učinkov, ker ga zvezni organi po vsej verjetno- 
sti ne bi upoštevali. Glede pokritja stroškov za delo odvetni- 
kov in drugih stroškov pa je bila dana pripomba, da je to 
vprašanje primerno urejeno z zakonom o kazenskem 
postopku, po katerem stroški kazenskega postopka breme- 
nijo proračun, če se v postopku po izrednem pravnem sred- 
stvu ugotovi, da obdolženec ni storil kaznivega dejanja. 

Odbor je menil, da so predlogi in priporočila Sveta za 
varstvo človekovih pravic in temeljnfh svoboščin ustrezno 
opozorilo in podlaga za nadaljnja prizadevanja za odpravo 
krivic prizadetim državljanom, ki so jim bile storjene s krivič- 
nimi ali nezakonitimi obsodbami. Zato naj Republiški sekreta- 
riat za pravosodje in upravo ustanovi strokovno skupino, ki 
bo, upoštevaje vse druge pripombe, proučila možnosti za 
rešitve, za katere se zavzema svet, zlasti možnost, da se to 
uredi z dopolnitvijo ustavnega zakona za izvedbo ustavnega 
amandmaja XCVI k Ustavi Republike Slovenije, ter predlaga 
ustrezne rešitve. Republiški sekretariat za pravosodje in 
upravo naj sodeluje tudi pri iskanju zadevnih kazenskih spi- 
sov, ki so verjetno, kolikor obstajajo, v različnih arhivih. 
Odbor se je strinjal z mnenjem, da bi bila za ugotavljene 
primere nezakonitih oz. krivičnih obsodb ustrezna materialna 
satisfakcija primerna odškodnina in vštetje na tej podlagi 
izgubljene pokojninske dobe v skupno pokojninsko dobo, kar 
bo morda treba urediti s posebnim predpisom. 

STALIŠČE 
Kazenskega oddelka Javnega tožilstva Republike Slovenije k stališčem Sveta za 
varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin 

Načeloma se strinjamo s predlogom Sveta za varstvo človeko- 
vih pravic in temeljnih svoboščin, da bi bilo umestno z ustav- 
nim zakonom določiti, da je za vlaganje zahtev za varstvo 
zakonitosti v kazenskih zadevah pristojen republiški javni 
tožilec, če je prekršen zakon in če je na prvi stopnji sodilo 
sodišče v Republiki Sloveniji. O zahtevah za varstvo zakonito- 
sti odloča Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Imamo pa 
določene pomisleke: 
S tako določbo ustavnega zakona ne bi bile odpravljene 
določbe zakona o kazenskem postopku, ki dajejo zveznemu 
javnemu tožilcu pooblastilo za vlaganje zahtev za varstvo 
zakonitosti, če je bil kršen zvezni zakon in če je odločbo 
izdalo republiško vrhovno sodišče kot sodišče druge ali 
v posameznih primerih tudi prve in zadnje stopnje. Po določ- 
bah zakona o kazenskem postopku o teh zahtevah za varstvo 
zakonitosti odloča Zvezno sodišče. Tako bi lahko imeli 
v posamezni kazenski zadevi dve različni sodbi, izdani na 
zahtevo za varstvo zakonitosti: eno bi izdalo Vrhovno sodišče 
Republike Slovenije na zahtevo za varstvo zakonitosti, ki jo je 
vložil republiški javni tožilec po določbah ustavnega zakona, 
drugo pa bi izdalo Zvezno sodišče na zahtevo za varstvo 
zakonitosti, ki jo je vložil zvezni javni tožilec po določbah 
zakona o kazenskem postopku. 
Zvezni javni tožilec bi lahko vložil tudi zahtevo za varstvo 
zakonitosti zoper sodbo Vrhovnega sodišča Republike Slove- 
nije, ki bi jo slednje izdalo po določbah ustavnega zakona, saj 

, ta sodba krši določbe zakona o kazenskem postopku, torej 
določbe zveznega zakona. O tej zahtevi bi odločalo Zvezno 

sodišče, ki bi lahko sodbo Vrhovnega sodišča Republike 
Slovenije razveljavilo. 
Če bi se določila pristojnost republiškega javnega tožilca za 
vlaganje vseh zahtev za varstvo zakonitosti v kazenskih zade- 
vah in pristojnost Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za 
odločanje o teh zadevah, bi bilo nujno treba določiti, kakšno 
vrednost imajo sodbe Zveznega sodišča v istih kazenskih 
zadevah na območju Republike Slovenije. Ta določba bi bila 
lahko le taka, da sodbe Zveznega sodišča nimajo pravne moči 
na območju Republike Slovenije. V kolikor bi taka določba, ki 
bi v naprej vzela sodbi, ki morda šele bo izdana, pravno 
veljavo v eni republiki, dočim bi imela pravno veljavo v vseh 
drugih republikah, prispevala k pravni varnosti oziroma 
pravni državi, najbrž ni težko ugotoviti. 
Ne moremo oceniti, v koliko primerih bi lahko z zahtevo za 
varstvo zakonitosti odpravili posameznikom krivico, ki jim je 
bila storjena z nezakonito sodbo. Treba je upoštevati, da 
dostikrat sodba, ki je povzročila največjo krivico, formalno ni 
kršila zakona. Zato je treba predlog Sveta za varstvo človeko- 
vih pravic in temeljnih svoboščin presojati tudi s stališča 
praktične vrednosti. Mislimo, da ta ni velika. 
Končno pripominjamo, da izključna pristojnost republiškega 
javnega tožilca za vlaganje zahtev za varstvo zakonitosti 
v kazenskih zadevah, odpira enako vprašanje v drugih 
postopkih kot so pravdni, upravni in postopek za gospodar- 
ske prestopke. V vseh teh postopkih je tudi zvezni javni tožilec 
pristojen za vlaganje zahtev za varstvo zakonitosti. Zato bi 
morda kazalo to problematiko urediti v celoti za vse postopke. 
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MNENJE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije v zvezi s komuniciranjem 
z javnostjo na področju reševanja vprašanj odlaganja NSRAO 

Komisija za varstvo Okolja in naravno dediščino Skupščine 
Republike Slovenije je bila na seji dne 12. februarja 1991 
seznanjena z informacijo o recenziji študije »Izbor lokacije 
odlagališča NSRAO v Sloveniji - 1. stopnja, izločitev nepri- 
mernih področij«. 
Ob obravnavi je komisija sprejela sklep, da predlaga Izvrš- 
nemu svetu Skupščine Republike Slovenije, naj izdela pose- 
ben program aktivnosti občin in krajevnih skupnosti za 
poučevanje prebivalstva o tehnično-tehnoloških načinih 
izvedbe odlagališča in oblikuje interdisciplinarno skupino 
strokovnjakov, s poudarkom na psihosociološki disciplini. 
Sklenili so tudi, naj Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije seznani komisiji z problematiko delovanja Javnega 
podjetja za ravnanje z radioaktivnimi odpadki. 
Ob obravnavi navedenih sklepov je Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije sprejel naslednje mnenje: 

I. Komuniciranje z javnostjo 

Eno temeljnih vprašdnj pri reševanju odlaganja nizko in sred- 
njeradioaktivnih odpadkov je zadostno informiranje javnosti 
oziroma stiki z javnostjo, zato je bila to tudi ena od osrednjih 
točk Medrepubliške koordinacije R Hrvaške in R Slovenije za 
področje jedrske energije v preteklem obdobju. Vsaka repu- 
blika je pripravila svoj program obveščanja oziroma stikov 
z javnostjo in te dejavnosti obe republiki tudi usklajujeta. 
Nosilec in financer v Republiki Sloveniji je Elektrogospodar- 
stvo Slovenije, ki zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni 
moglo pravočasno začeti z izvajanjem aktivnosti. Meseca 
septembra 1990 je bila sklenjena s Fakulteto za sociologijo, 
politične vede in novinarstvo pogodba o sodelovanju pri 
izvedbi projekta odlagališča za nizko in srednjeradioaktivne 
odpadke. Skladno s to pogodbo je FSPN izvedla javnomnenj- 
sko raziskavo o vprašanjih energetike in ekologije s posebnim 
poudarkom na sodelovanju z javnostjo na področju izbora 
lokacije za nizko in srednjeradioaktivne odpadke. Rezultati 
javnomnenjske raziskave nudijo zadostno strokovno osnovo 
za določitev vsebine in zaporedja strokovnih opravil in akcij 
pri naslednjih korakih do zastavljenega cilja komuniciranja 
z javnostjo. 
Javna razgrnitev rezultatov omenjene javnomnenjske razi- 
skave o vprašanjih energetike in ekologije s poudarkom na 
sodelovanju z javnostjo v zvezi z izborom lokacije odlagališča 
za nizko in srednjeradioaktivne odpadke ter v zvezi z delova- 
njem NE Krško je bila v drugi polovici meseca aprila. 
V naslednjem koraku bo raziskovalna skupina ob sodelovanju 
zunanjih sodelavcev ovrednotila rezultate raziskav in pripra- 
vila projekt usmerjenega sodelovanja z javnostjo in izhodišče 
za družboslovno presojo izvedljivosti projekta odlagališča 
NSRAO. Raziskovalna skupina bo sprožila operativno delova- 
nje, predvideno z pretkom usmerjenega sodelovanja z jav- 
nostjo. 
V letu 1991 se bo vsebina in obseg aktivnosti raziskovalne oz. 
strokovne narave nadaljevala skladno s potekom odločanja 
o izboru lokacij odlagališča NSRAO oziroma pred sprejemom 
posameznih odločitev o izboru lokacije. Osnovno idejo 
o poteku raziskav mikro socialnih okolij na izbranih lokacijah 
je pripravila raziskovalna skupina že v okviru sprejete naloge. 
V tem koraku potekajo naloge in aktivnosti na osnovi projekta 
usmerjenega sodelovanja z javnostjo ter naloge v zvezi s pre- 
sojo izvedljivosti projekta odlagališča NSRAO, ki vključuje 
zlasti: 
- identifikacijo socialno ekonomskih, socialno psiholoških 
in političnih dejavnikov, ki vplivajo na večjo ali manjšo spre- 

?: 

jemljivost odlagališča NSRAO z vidika lokalnega prebivalstva; 
- analiza posameznih lokacij z vidika teh kriterijev, pri čemer 
je posebej pomembno ugotoviti, v kakšnem odnosu je pred- 
log za izgradnjo takšnega objekta z razvojnimi možnostmi in 
ekologijo; 
- raziskavo možnosti konkretne lokacije, ne samo z vidika 
»ovire«, temveč tudi z vidika pospeševanja lokalnega razvoja. 
Časovni potek raziskav in akcij v tem okviru je usklajen 
z potekom odločanja. 
Raziskovalni inštitut FSPN je razvita raziskovalna ustanova 
z znanstvenimi in raziskovalnimi kadri na širšem področju 
problema raziskovanja (raziskovanje javnega mnenja, ekolo- 
ške problematike, družbeno planiranje, raziskovanje množič- 
nih medijev, metodološki eksperti itd.) in je primerno razisko- 
valno infrastrukturno in metodološko opremljena. Razpolaga 
z usposobljenimi raziskovalnimi kadri za predlagane razi- 
skave in ekspertsko delovanje ter s potrebno metodloško-ra- 
čunalniško opremo, razvito dokumentacijo in dostopnimi 
datotekami iz dosedanjih raziskav. Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije meni, da je pobuda Komisije za varstvo 
okolja in naravno dediščino Skupščine Republike Slovenije 
za imenovanje interdisciplinarne skupine pozitivna in spre- 
jemljiva. Hkrati ugotavlja, da je raziskovalna skupina FSPN 
usposobljena, da prevzame del nalog, ki bi jih naj opravljala 
posebna interdisciplinarna skupina strokovnjakov Izvršnega 
sveta Skupščine Republike Slovenije, predvsem z vidika psi- 
hosociološke problematike. Drugi vidik, seznanjanje prebival- 
stva o tehnično-tehnoloških načinih izvedbe odlagališča 
NSRAO, pa bo prevzelo Javno podjetje za ravnanje z radioak- 
tivnimi odpadki, katerega ena najpomembnejših, če ne celo 
najpomembnejša naloga, bo komuniciranje z javnostjo ozi- 
roma stiki z javnostjo glede reševanja problematike NSRAO. 
V sklop komuniciranja z javnostjo na področju reševanja 
odlaganja NSRAO sodi tudi razstava Elektrika iz jedrske ener- 
gije, ki je na ogled v prostorih Izobraževalnega centra za 
jedrsko tehnologijo »Milan Čopič« v Podgorici. Razstava 
zajema celoten gorivni ciklus in na edukativen način prikazuje 
problematiko delovanja jedrske elektrarne in odlaganja 
NSRAO. 

II. Javno podjetje za ravnanje z radioaktivnimi 
odpadki 

Z Odlokom Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
(objavljen v Uradnem listu R Slovenije, št. 5/91) je bilo usta- 
novljeno javno podjetje za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, 
katerega naloga je zagotovitev pogojev za trajno odlaganje 
radioaktivnih odpadkov, ki jih ustvarjajo jedrski objekti in 
drugi viri ionizirajočih sevanj. Javno podjetje, ki bo imelo 
sedež v Ljubljani in bo financirano iz proračuna Republike 
Slovenije, bo prevzelo del nalog, ki jih je doslej opravljala 
Služba projekta RAO v NE Krško, ter druge naloge, vezane na 
reševanje odlaganja in ravnanja z radioaktivnimi odpadki. 
Izvršni svet Republike Slovenije bo kot ustanovitelj podjetja 
imenoval direktorja podjetja, po registraciji podjetja oziroma 
približno v roku dveh mesecev pa bo podjetje začelo oprav- 
ljati svojo dejavnost. Delovanje javnega podjetja je vezano na 
finančna sredstva, ki so zagotovljena v okviru pravkar spreje- 
tega proračuna Republike Slovenije. S tem so podani tudi 
materialni pogoji za nemoteno delovanje javnega podjetja. 
Kljub zamiku pri pričetku dela javnega podjetja bo aktivnosti 
po Skupnem mrežnem planu za reševanje vprašanj odlaganja 
podjetja opravljala Služba projekta RAO v NE Krško. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu je mnenje pripravil Republi- 
ški sekretariat za energetiko. 
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POROČILO 
Odbora za proračun in javne finance o zbranih in porabljenih sredstvih za volitve 
delegatov v Skupščino Republike Slovenije 

Odbor Skupščine Republike Slovenije za proračun in javne 
finance je na seji 20/5-1991 obravnaval odgovore vodij 
poslanskih klubov oziroma strank o zbranih in porabljenih 
sredstvih za volitve delegatov v Skupščino Republike Slove- 
nije. 
Odbor za proračun in javne finance je na podlagi 115. člena 
zakona o volitvah v skupščine dne 11/3-1991 pozval 
s pismom vodje poslanskih klubov Skupščine Republike Slo- 
venije, da preko vodij strank čimpreje pošljejo odboru poro- 
čilo o vsoti zbranih in porabljenih sredstev kandidatov, ki so 
imeli po zakonu pravico zbirati sredstva od občanov, organi- 
zacij in skupnosti za kritje stroškov volitev v republiško skupš- 
čino. 
Odbor je hkrati zaprosil Republiški sekretariat za zakonodajo 
za mnenje glede realizacije 115. člena zakona o volitvah 
v skupščine, po katerem mora kandidat ali organizacija, ki je 
po 115. členu citiranega zakona zbirala sredstva za kritje 
svojih volilnih stroškov, predložiti poročilo o tako zbranih in 
porabljenih sredstvih tisti družbenopolitični skupnosti, 
v katere skupščino je posamezni kandidat kandidiral oziroma 
kamor je posamezna politična organizacija vložila listo kandi- 
datov. Sredstva, ki so jih občani oziroma organizacije pri- 
spevale posameznim kandidatom ali liste kandidatov, so 
namreč namenska sredstva, ki jih je treba po opravljenih 
volitvah, ne glede na uspeh, obračunati z dejansko porablje- 
nimi sredstvi, morebitni višek pa vplačati v humanitarne 
namene. Ta sredstva lahko obračuna le tista družbenopoli- 
tična skupnost, v katere skupščino so posamezniki kandidirali 
ali kamor je bila lista vložena, saj je prav ta družbenopolitična 
skupnost po prvem odstavku 114. člena citiranega zakona 
dolžna kandidatom, ki so bili izvoljeni, povrniti določen del 
volilnih stroškov. Tudi tako povrnjena sredstva pa je potrebno 
obračunati pri določitvi morebitnega viška zbranih sredstev 
po 115. členu citiranega zakona. 
Kot prihodke je treba šteti vsa tista sredstva, ki so jih občani 
ali organizacije prispevale posameznim kandidatom ali listi 
kandidatov pod pogoji iz 115. člena citiranega zakona, pri 
kandidatih, ki so bili izvoljeni, pa tudi sredstva, ki so jih ti 
dobili povrnjene od družbenopolitične skupnosti, v katere 
skupščino so bili izvoljeni. 
Odbor je prejel le tri odgovore in to od: Liberalno demokrat- 
ske stranke - izvršni odbor, Kluba delegatov italijanske in 
madžarske narodnosti in Stranke demokratične prenove Slo- 
venije. 
Liberalno demokratska stranka v svojem poročilu navaja, da 

je na posebnem kontu »prihodki od prispevkov za volitve 1990 
od drugih uporabnikov družbenih sredstev« zbrala 51.000,00 
din. 
Za volitve je porabila 1,148.861,50 dinarjev. Sredstva za 
osebne dohodke niso zajeta v gornjem znesku. 
Klub delegatov italijanske in madžarske narodnosti je spo- 
ročil, da se za delegate - člane kluba niso zbirala sredstva od 
občanov, organizacij in skupnosti za kritje stroškov njihovih 
volitev v republiško skupščino, kar so ugotovili na podlagi 
izjav delegatov, razen treh delegatov, ki so člani kluba in 
obenem nekaterih strank in sicer Janosa Bukovca (LDS), 
Franca Jurija (LDS) in Auerelia Jurija (SDP). Glede njih bodo 
v primeru, da so se zbirala sredstva podali zaprošeno poročilo 
pri navedenih strankah. 
Stranka demokratične prenove Slovenije navaja v svojem 
poročilu odboru, da ni izkoristila pravice do zbiranja sredstev 
od občanov, organizacij in skupnosti za kritje stroškov volitev 
v republiško skupščino. 
Pravna predhodnica SDP Slovenije je na posebnem kontu 
zbirala od občanov, organizacij in skupnosti prispevke ozi- 
roma sredstva za kritje stroškov volitev v Skupščino Repu- 
blike Slovenije. Skupna vsota teh sredstev je po zaključnem 
računu z dne 31/5-1990 znašala 242.509,20 dinarjev. 
Pravna predhodnica SDP Slovenije je po zaključnem računu 
za čas 1/1-1990 do 31/5-1990 porabila 855.095,70 dinarjev in 
še dodatno 119.613,00 dinarjev oziroma skupaj 975.708,70 
dinarjev za kritje stroškov volitev zunanjim izvajalcem storitev 
oziroma dobaviteljem. V tej vsoti niso zajeta sredstva name- 
njena za plačilo osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev 
zaposlenih v pravni predhodnici SDP Slovenije, ki so od 1/ 
1-1990 do dneva volitev delali za volitve. 
Razlika med zbranimi in porabljenimi sredstvi znaša 
732.199,50 dinarjev in jo je pravna predhodnica SDP Slovenije 
pokrila iz lastnih virov. 
Odbor je ob zaključku sklenil, da se poročilo odbora posre- 
duje poslanskim klubom Skupščine Republike Slovenije in 
delegatom zborov Skupščine Republike Slovenije. 
Odbor je bil presenečen nad tako slabim odzivom drugih 
strank pri izpolnjevanju zakonske obveznosti sporočanja 
podatkov o stroških za volitve. Kljub dejstvu, da je vsaj za 
sedaj sporočanje podatkov o stroških volitev takorekoč 
administrativno opravilo, brez pravega odziva in kontrole, je 
neupoštevanje določbe 115. člena zakona o volitvah 
v skupščine s strani osmih parlamentarnih skupin pokaza- 
telj, najmanj velike nerazvitosti parlamentarnih pravil obna- 
šanja v Republiki Sloveniji. 

MNENJE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o stališčih in zahtevah Zveze 
svobodnih sindikatov Slovenije za razrešitev gospodarskih in socialnih razmer in 
položaja delavcev v Sloveniji 

Svet zveze Svobodnih sindikatov Slovenije je Skupščino 
Republike Slovenije prosil, da poslancem posreduje sta- 
lišča in sklepe, sprejete na seji 27. 3. 1991, v katerih terja 
razrešitev gospodarskih težav in izboljšanje socialnih raz- 
mer delavcev. 
Izvršni svet ugotavlja, da so postavljene zahteve odraz 
prizadevanj sindikatov za izboljšanje položaja delavcev, kar 
je ena njihovih poglavitnih nalog. Izvršni svet ne nasprotuje 
postavljenim zahtevam, saj so cilji, ki jih zasledujejo iden- 
tični ciljem, ki si jih je za svoje delovanje zastavila sloven- 

1. 
V nadaljevanju navajamo mnenje Izvršnega sveta k posamič- 
nim zahtevam in dosedanje aktivnosti Izvršnega sveta za 
razrešitev navedenih problemov: 

ska vlada in jih v sicer zelo zoženih materialnih okvirih 
postopoma tudi uresničuje. Zoženi materialni okviri pa so 
dejstvo, ki ga pri postavljanju svojih zahtev tudi sindikati 
kljub svoji funkciji borcev za večje pravice in boljši položaj 
delavcev, ne bi smeli zanemariti. 
Ravno tako ni mogoče zanemariti jugoslovanske krize, ki 
zahteva dokončen odgovor o bodočem položaju naše 
dežele, ki bo gotovo pogojeval tudi naše materialne možno- 
sti in omogočal realnejše načrtovanje razreševanja gospo- 
darskih in socialnih problemov. 

Da bi se lahko izdelal celovit in perspektiven program ukrepov 
za sanacijo in prestrukturiranje slovenskega gospodarstva, se 
je potrebno najprej znebiti odločilnega vpliva zvezne ekonom- 
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ske politike, kar pa je mogoče doseči le z osamosvojitvijo 
Slovenije. Ta odločitev je povezana z ustreznim dogovorom 
na državni ravni in med republikami o okvirih in nivoju bodo- 
čih odnosov, če se hočemo izogniti še hujšemu gospodar- 
skemu zastoju kot je sedaj. Ker takega dogovora sedaj še ni in 
so še vedno odprte vse opcije, od sporazumne razdružitve do 
enostranske izločitve, zahtevanega programa ni mogoče izde- 
lati, saj ni potrebnih osnov na katere bi ga oprli. Kajti, med 
obema skrajnima variantama so mogoči različni sporazumi, ki 
bodo pogojevali slovenske razvojne možnosti. 
Za slovensko gospodarstvo je najustreznejša varianta spora- 
zumna razdružitev, s katero bi ohranili dosedanje gospodar- 
ske odnose. Taka razdružitev pa bi tudi omogočila bodoči 
slovenski državi manjše gospodarske zastoje, mehak prehod 
v samostojnost in hitrejšo pot do mednarodnega priznanja. Ta 
pa je tudi pogoj za ustrezen pritok tujega kapitala (od kreditov 
do sovlaganj), ki je nujno potreben za sanacijo in prestrukturi- 
ranje gospodarstva in za njegovo pVilagoditev na tržne pogoje 
poslovanja, kakor tudi za odpiranje novih delovnih mest. 
Vsaka druga pot za slovensko gospodarstvo je slabša. Naj- 
slabša pa bi bila osamosvojitev po poti izločitve iz Jugoslavije, 
saj bi nas verjetno to pripeljalo v daljšo mednarodno osami- 
tev. Posledice te pa bi bile za razvoj samostojne Slovenije 
hude in dolgotrajne. Po tej črni varianti bi bila Slovenija 
primorana na nadaljnje še povečano prerazporejanje družbe- 
nega proizvoda za reševanje socialnih problemov, ker bi se 
sedanje nazadovanje gospodarstva in z njim brezposelnosti 
močno povečalo. Zato je razumljivo, da si najodgovornejši 
predstavniki Skupščine Republike Slovenije, Predsedstva in 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije prizadevajo za 
dogovor z drugimi republikami o osamosvojitvi Slovenije po 
poti razdružitve. 
Kljub navedenim odprtim vprašanjem pa je Izvršni svet Skupš- 
čine Republike Slovenije v preteklem obdobju sprejel vrsto 
ukrepov za sanacijo slovenskega gospodarstva. Ti ukrepi se 
nanašajo na usmeritev 190 mio DEM dinarske protivrednosti 
iz sredstev obveznic Republike Slovenije v 54 izvozno usmer- 
jenih podjetij. Z zakonom o proračunu Republike Slovenije pa 
je bilo določeno tudi 630 mio din za intervencije v gospodar- 
stvu in 1.360 mio din za pospeševanje razvoja demografsko 
ogroženih področij, in drobnega gospodarstva, kar posredno 
ustvarja tudi nova delovna mesta. 
Poleg navedenega je Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije v preteklem obdobju (6-9/90), predlagal Skupščini Repu- 
blike Slovenije v sprejem zakon o izdaji obveznic za pospeše- 
vanje izvoza v letu 1990 (Ur. I. RS, št. 41/90) za stimulacijo neto 
izvoznikov. Z odlokom o uporabi dela obveznic za pospeševa- 
nje izvoza v letu 1990 (Ur. I. RS, št. 8/91) pa je Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije zagotovil brezobrestno kredi- 
tiranje dela terjatev podjetij, ki so imela dospele neplačane 
terjatve iz poslov v Iraku in Kuvajtu. Petindvajsetim podjetjem 
so bile izdane obveznice v vrednosti 60 mio DEM. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije se zaveda, da so 
navedeni ukrepi nezadostni za celovito sanacijo slovenskega 
gospodarstva, zato je že v decembru 1990 predlagal Skupš- 
čini Republike Slovenije sprejem zakona o intervencijah 
v gospodarstvu (Ur. I. RS, št. 45/90), s katerim je bilo predvi- 
deno 700 mio DEM v dinarski protivrednosti za pospeševanje 
gospodarskega razvoja in za razvojno sanacijo podjetij. Žal 
Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije do sedaj 
zaradi izredno slabe politične situacije v državi in zvezne 
zakonodaje še ni uspelo v tujini pridobiti z zakonom predvide- 
nih sredstev. Na tem vprašanju pa Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije intenzivno dela naprej in upati je, da se 
bodo politične razmere v Jugoslaviji uredile in bo svež kapital 
za intervencije v gospodarstvo po razdružitvi, v naslednjih 
mesecih, vendarle mogoče pridobiti. 
Ob navedenih ukrepih pa je Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije sprejel tudi Odlok o prioritetnem vrstnem redu pla- 
čil v tujino za skupne in splošne potrebe v Republiki Sloveniji 
v pogojih oteženega plačevanja v tujino, s katerim bo neto 
izvoznikom omogočena na ljubljanski borzi prodaja evidenč- 
nih deviznih pozicij po realnejšem tečaju, s čimer se bo neto 
izvoznikom izboljšala donosnost izvoza, kar bo postopno 
prispevalo tudi k izboljšanju likvidnosti in investicijske spo- 
sobnosti najperspektivnejšega dela gospodarstva, za sloven- 
sko samostojnost. 
Ob zahtevah po odpravi nelikvidnosti pa opozarjamo tudi na 
dejstvo, da je nelikvidnost podjetij mogoče odpraviti s pove- 

čanjem denarne mase v obtoku in/ali hitrejšim obračanjem 
denarja in/ali zmanjšanjem izdatkov podjetij. Prvi problem za 
zdaj lahko reši le Zvezni izvršni svet, drugega Zvezni izvršni 
svet in podjetja (hitrejša izterjava terjatev po vsej Jugoslaviji), 
tretjega pa slovenske oblasti in podjetja. Ukrepanje je torej 
nujno na več ravneh. 
Vse navedeno so le najpomembnejša dejstva, ki spremljajo 
sedanje neugodne gospodarske razmere in možno ukrepanje 
vlade. 
2. 
Zahteva po razbremenjevanju gospodarstva z zmanjševanjem 
in ukinjanjem nekaterih obveznosti je realizirana s sprejetim 
proračunom Republike Slovenije za leto 1991, ki znižuje 
obseg sredstev za javne potrebe, ki se napajajo iz davčnih in 
nedavčnih virov, za okoli 10% v primerjavi z letom 1990. Na 
podlagi tega je bil z 31. 3. 1991 tudi ukinjen davek na izpla- 
čane osebne dohodke. V okviru tako znižanih proračunskih 
sredstev so največja znižanja predvidena prav na sredstvih za 
delo državnih organov in pa na sredstvih za vojsko, kjer je 
v letu 1991 predvidenih le polovica sredstev, ki smo jih v letu 
1990 namenili za financiranje JLA ter obrambe in zaščite 
v Republiki Sloveniji. 
Pri zniževanju davčnih obremenitev Izvršni svet ocenjuje, da 
je za zviševanje konkurenčne sposobnosti gospodarstva 
potrebno in smotrno zniževati predvsem neposredne dajatve 
podjetij, sredstva za financiranje javne porabe (v kar sodijo 
tudi socialni transferji, izobraževanje, raziskovanje itd.) pa 
zagotavljati preko posrednih dajatev (prometnih davkov), kar 
je tudi politika reševanja problematike ravni obdavčevanja 
v vseh razvitih državah. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije se strinja, da seda- 
nji zakon o prisilni poravnavi, stečaju in prenehanju podjetij 
ne ustreza sedanjim razmeram v gospodarstvu. Zato je v pri- 
pravi nov zakon. Za preprečevanje stečajev zaradi blokade 
žiro računov podjetij se Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije poslužuje določenega odlaganja družbenih dajatev 
prizadetim podjetjem, ki so dosegla ustrezen sporazum tudi 
z drugimi upniki. Za podjetja, katerih terjatve so višje od 
obveznosti pa je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 
predlagal Skupščini Republike Slovenije dopolnitev Ustav- 
nega zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona 
za izvedbo ustavnega amandmaja XCVI k ustavi Republike 
Slovenije. S to spremembo v 8. č Ustavnega zakona se spre- 
minja 22. člen zakona o finančnem poslovanju (Ur. I. SFRJ, št. 
10/89, 25/89, 35/89, 58/89 in 61/90) tako, da se podaljšuje 
blokada žiro računov od 60 oziroma 75 dni, na 90 oziroma 120 
dni za podjetja, ki dokažejo v zadnji bilanci stanja ustrezno 
stanje virov, sredstev. Skupščina Republike Slovenije je ome- 
njen ustavni zakon sprejela v januarju 1991 in velja od 23. 1. 
1991 dalje. 
Pojave stečajev ob katerih bi se naj v podjetjih ob postopkih 
privatizacije družbenega kapitala okoriščali z družbeno last- 
nino pa je potrebno preprečevati po sodni poti. 
Moratorij na zakon o prisilni poravnavi, stečaju in prenehanju 
podjetij za sedaj ni sprejemljiv, ker bi to povzročilo dodatne 
gospodarske probleme, zaradi bistvenega poslabšanja 
gospodarskega obnašanja v znatnem delu družbenih podjetij, 
s tem pa bi se še bolj zameglil pregled nad dobrimi in slabimi 
podjetji'. 
V točki 4. je postavljena zahteva po celovitem programu 
politike zaposlovanja in po programu ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja ter v okviru slednje predvsem razreševanje mla- 
dih in invalidov. 
Politika zaposlovanja zadeva tako ekonomsko kot socialno 
področje, zato je posredno regulirana z vrsto ukrepov eko- 
nomske oz. razvojne politike. Aktivna politika zaposlovanja pa 
zadeve ožje področje reguliranja razmerja med ponudbo in 
povpraševanjem na trgu dela ali točneje, predstavljala naj bi 
tisto interventno ukrepanje, ki zmanjšuje negativne učinke 
delovanja trga delovne sile. 
Kar zadeva zaposlovanje je v sedanjih razmerah največji pro- 
blem absolutno pomanjkanje delovnih mest, ki je posledica že 
dlje časa trajajoče krize. Zato so v okviru razvojne politike 
najpomembnejši tisti ukrepi, ki so naravnani na vzpodbujanje 
razvoja in interventni ukrepi, usmerjeni v premoščanje trenut- 
nih težav. Kar zadeva zaposlovanje, sodi v prvi sklop ukrepov 
predvsem davčna politika, ki prinaša večje število različnih 
olajšav bodisi za zavezance, ki so na novo pričeli opravljati 
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dejavnost bodisi za zavezance, ki zaposlujejo invalide, iskalce 
prve zaposlitve in pripravnike (za prvič zaposlene in priprav- 
nike je pogoj zaposlitev za nedoločen čas in da so bili pred 
zaposlitvijo več kot dve leti prijavljeni na zavodih za zaposlo- 
vanje). Interventno poseganje oz. stimulacije razvoja, ki 
posredno zadevajo zaposlovanje, pa so v normativnem smislu 
zagotovljene na več področjih: 
- industrija oz. gospodarstvo z zakonom o intervencijah 
v gospodarstvu, 
- kmetijstvo z zakonom o finančnih intervencijah v kmetij- 
stvu, proizvodnji in ponudbi hrane, 
- razvoj demografsko ogroženih območij z zakonom o spod- 
bujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki 
Sloveniji, 
- stimulacija razvoja malih in srednjih podjetij in zasebnikov 
s posebnim zakonom, ki je v postopku sprejemanja. 
Ob tem velja poudariti, da izvajanje tako razvojne kot zaposli- 
tvene politike v najširšem smislu, ni vezano le na republiški 
nivo, temveč tudi na izvršne svete občin in ne nazadnje na 
organizacije oziroma podjetja sama. 
Intervencije oz. ukrepe na tržišču dela kot predmet nepo- 
sredne politike zaposlovanja pa opredeljuje v začetku letoš- 
njega leta sprejeti Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti. Pravice, program in ukrepi po omenje- 
nem zakonu so deloma opredeljeni kot pravice in programi iz 
zavarovanja za primer brezposelnosti, deloma pa kot pro- 
grami in ukrepi aktivne politike zaposlovanja. Zakon navaja 
celo paleto možnih ukrepov v členih, ki opredeljujejo aktivno 
politiko zaposlovanja in javna dela. Nekatere od teh ukrepov 
je Sekretariat za delo, v sodelovanju z zavodom za zaposlova- 
nje, izvajal že v preteklem letu, za letošnje leto pa je bil izdelan 
operacionalni plan izvajanja najpomembnejših ukrepov, ki je 
bil hkrati izhodišče za opredelitev proračunskih sredstev. 
Omenjeni program predstavlja zaokroženo in konsistentno 
celoto aktivne politike zaposlovanja, kakor tudi vseh ukrepov, 
ki izhajajo iz zavarovanja za primer program narejen na pred- 
postavki 85 tisoč povprečne mesečne brezposelnosti v Slove- 
niji v letu 1991. V kolikor bo brezposelnost naraščala hitreje in 
presegla predpostavljeno mesečno povprečje, pa zagotov- 
ljena proračunska sredstva ne bodo zadoščala. 
Na kratko povzemamo vsebino in izhodišča programa, ki se 
v letošnjem letu že izvaja. Za ta program je bilo v proračunu 
opredeljenih 3.284 mio din, kar pomeni 77% realno povečanje 
obsega sredstev glede na leto 1990. K temu je potrebno 
navesti še 1.169 mio din za štipendiranje (vse vrste republiških 
štipendij, Kraigherjev sklad in štipendije za mlade delavce), tj. 
za področje, ki prav tako sodi v ožji segment politike zaposlo- 
vanja in poleg drugih nalog prevzema nase vse bolj socialno 
vlogo pomoči pri pridobivanju izobraževanja za tiste, ki priha- 
jajo iz socialno šibkega družinskega okolja. 
V programu so predvidena sredstva za redno mesečno preje- 
manje denarnih nadomestil in denarnih pomoči za 19 oz. 12 
tisoč upravičencev v povprečju mesečno, kar predstavlja pri- 
bližno dvainpolkratno povečanje v primerjavi s povprečjem na 
obeh pravicah v letu 1990. V zvezi z denarnimi nadomestili in 
denarnimi pomočmi gre dodati, da sta to edini zakonski 
pravici, ki jih upravičenci individualno uveljavljajo in sta kot 
taki iztožljivi. Vsi ostali programi in ukrepi so fakultativne 
narave, njihovo opredeljevanje in vključevanje brezposelnih 
vanje pa je stvar strokovnih presoj in ciljev, ki jih strokovne 
službe definirajo za vsak program oz. ukrep posebej. 
Denarno nadomestilo v enkratnem znesku (t. i. individualne in 
skupinske kapitalizacije) je predvideno za 8 tisoč upravičen- 
cev. Glavni cilj, ki ga zasledujemo skozi določena pravila, 
selekcije in preverjanja, pa je olajšati brezposelnemu začetek 
opravljanja kakršnekoli samostojne dejavnosti (samozaposli- 
tev) oz. ohranjati delovna mesta v perspektivnih programih. 
V letu 1990 je bilo individualnih kapitalizacij okrog 1.600, 
skupinskih pa dobrih 1.500. 
Program priprave za zaposlitev vključuje najrazličnejše pro- 
grame usposabljanja brezposelnih, od krajših tečajev, teore- 
tičnega oz. rednega izobraževanja do pridobivanja znanj 
s praktičnim delom. Zaradi pomanjkanja delovnih mest je cilj 
tega programa vse bolj ohranjanje delovnih in intelektualnih 
potencialov brezposelne populacije in vse manj priprava le-te 
za konkretno delovno mesto, kar je bila značilnost tega pro- 
grama v preteklih letih. V letu 1990 je programe priprave 
uspešno zaključilo okrog 3 tisoč brezposelnih, največ tistih 
brez strokovne izobrazbe in tistih z izrazito suficitarnimi 

poklici (poklicno prešolanje). V letu 1991 načrtujemo najmanj 
enkrat večje število brezposelnih oseb. 
Program sofinanciranja pripravništva, ki je deferenciran za 
posamezne stopnje strokovne izobrazbe (srednja, višja, 
visoka) in glede na sklenitev delovnega razmerja za določen 
oz. nedoločen čas je že v lanskem letu omogočil opravljanje 
pripravništva nad 6 tisoč diplomantom, iskalcem prve zaposli- 
tve, v vsaj tolikšnem obsegu pa naj bi bil ta program realiziran 
tudi letos. 
V okviru programa usposabljanja in zaposlovanja invalidnih 
oseb teče večje število aktivnosti: od obravnav brezposelnih 
na strokovnih komisijah za priznavanje statusa invalidne 
osebe po zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih 
oseb, do usposabljanja invalidnih oseb za delo in posamezne 
poklice v specializiranih ustanovah, do usposabljanja invali- 
dov na delovnem mestu, v invalidskih delavnicah ipd. ter kritja 
dela stroškov za adaptacije delovnih mest, na katerih se nato 
zaposli invalidna oseba. Lani je bilo v omenjenih programih 
usposabljanja in zaposlovanja preko tisoč invalidnih oseb, 
enako število pa je predvideno za leto 1991. Za invalidne 
osebe je, kot rečeno, v novi davčni zakonodaji predvideno še 
več različnih davčni olajšav, posebej velike olajšave pa so 
predvidene za zavezance, ki imajo med zaposlenimi več kot 
40% invalidov. 
Po novem Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti sta za razreševanje presežkov delavcev predvi- 
dena dva ukrepa: sofinanciranje do 50% stroškov preuspo- 
sabljanja in sofinanciranje do 50% dokupa zavarovalne dobe. 
V letu 1990 so zavodi za zaposlovanje na osnovi posebnega 
zakona, ki mu je veljavnost že iztekla, sofinancirali še čakanje 
na delo in odpravnine. Skupaj so v lanskem letu zavodi za 
zaposlovanje sofinancirali preusposabljanje okrog 21 tisoč 
presežnih delavcev, za okrog 23 tisoč delavcev pa je bilo 
izvedeno sofinanciranje bodisi čakanja na delo, dokupa zava- 
rovalne dobe ali odpravnin. V letu 1991 so predvidena sred- 
stva za preusposabljanje nadaljnjih 15 tisoč presežnih delav- 
cev in za okrog tisoč delavcev dokup zavarovalne dobe. 
Program sofinanciranja prekvalifikacij presežkov delavcev je 
neposredno usmerjen na ohranjanje produktivnih delovnih 
mest. 
V teku je realizacija razpisa »1000 novih delovnih mest«, na 
osnovi katerega se bodo zaposlovali prioritetno iskalci zapo- 
slitve z daljšo čakalno dobo. V lanskem letu tega ukrepa, 
namenjenega vzpodbujanju povpraševanja, ni bilo. 
Program za vzpodbujanje samozaposlovanja brezposelnih 
vključuje uvodne/informativne seminarje o možnostih za 
samozaposlitev ter brezplačno strokovno (pravno, finančno, 
marketinško) svetovanje vsem, ki se odločijo za samozaposli- 
tev. V okviru tega programa, ki se je začel izvajati šele decem- 
bra lani, je bilo v letu 1990 že realiziranih 12 samozaposlitev, 
v letu 1991 pa načrtujemo okrog 800 realiziranih samozaposli- 
tev s pomočjo tega programa 
Delno subvencioniranje zaposlovanja težje zaposljivih iskal- 
cev zaposlitve, z nižjo strokovno izobrazbo ter težje zaposlji- 
vih iskalcev iz vrst presežkov in invalidov bo po načrtu zajel 
okrog 1.800 brezposelnih. Operacionalizacija programa bo 
narejena v drugi polovici letošnjega leta, po svoji naravi pa 
sodi ta program med ukrepe za vzpodbujanje povpraševanja. 
Program javnih del v okviru aktivne politike zaposlovanja je 
namenjen predvsem delovni in socialni reintegraciji dolgo- 
trajno brezposelnih oseb. Programi javnih del vključujejo 
družbeno koristna dela, ki ne predstavljajo konkurence že 
obstoječi dejavnosti, so kratkotrajni (do 6 mesecev, izjemoma 
do 12 mesecev), v njihovo izvajanje pa se morajo vključevati 
izvršni sveti občin z zainteresiranimi izvajalci iz njihovega 
območja (poudarek na lokalni ravni). Razpis za javna dela je 
bil že poslan na vse izvršne svete občin, izvajanje teh progra- 
mov pa bo selekcionirano predvsem po dveh kriterijih: ustrez- 
nost programa kot javnega dela nasploh in pa razpoložljiva 
sredstva. Po načrtu je predvidena vključitev 1000 brezposel- 
nih v javna dela. Del stroškov za programe javnih del mora 
kriti občinski proračun, del pa zainteresirana organizacija, 
s pomočjo katere se program izvaja. 
Morda ni odveč še opozorilo, da bodo možnosti izvajanja 
navedenih programov odvisne tudi od siceršnjih družbeno- 
ekonomskih razmer in ustreznega priliva sredstev v proračun. 
V kolikor se bodo le-te poslabšale ter povzročale hitrejšo rast 
brezposelnosti od predvidene, če bodo prilivi v proračun 
preskromni in če ne bo rebalansov zaenkrat odobrenih sred- 
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stev, potem bo izvajanje programov ogroženo ali pa se bodo 
le-ti izvedli v bistveno manjšem obsegu kot je načrtovano. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je ocenil, da je 
v času ko pretežni del slovenskih podjetij še vedno posluje 
s sredstvi v družbeni lasti, usmerjanje oziroma omejevanje 
izplačil osebnih dohodkov še vedno potrebno, in da bo 
potrebno vse dotlej dokler ne bo znan lastnik kapitala in s tem 
podan pravi motiv za racionalno ravnanje z njim. Zakon 
o izplačevanju osebnih dohodkov sicer res administrativno 
ureja izplačevanje mesečnih akontacij osebnih dohodkov, 
vendar ob tem izplačila osebnih dohodkov na podlagi doseže- 
nih poslovnih rezultatov niso omejena. Uveljavitev kolektivnih 
pogodb z zakonom ni preprečena, pač pa je pri izplačilu 
mesečnih akontacij osebnih dohodkov možna le v zakonsko 
dovoljenem obsegu, ob izkazanih poslovnih rezultatih pa je 
možno izplačilo do ravni, ki izhaja iz kolektivne pogodbe. 
Zaradi omejenih možnosti slovenskega gospodarstva in še 
vedno prevladajoče družbene lastnine je torej Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije predlagal Skupščini Repu- 
blike Slovenije Zakon o izplačilih osebnih dohodkov, s kate- 
rim je delno omejena možnost za izvajanje tarifnega dela 
kolektivnih pogodb, v kolikor so v njem postavljene zahteve 
večje od zakonskih možnosti. Za uresničitev preostalega dela 
kolektivnih pogodb v katerih so opredeljene druge pravice 
delavcev, pa ni nikakršnih zakonskih preprek. Izvršni svet 
meni, da si moramo za spoštovanje sklenjenih kolektivnih 
pogodb prizadevati predvsem njihovi podpisniki. Državni 
organi pa ob spoštovanju kolektivnih pogodb ne morejo pre- 
zreti tistih zakonskih določil, ki urejajo področja, ki jih zajema 
kolektivna pogodba. 
Postavljena zahteva, da Izvršni svet ob določitvi zneska 
zajamčenega osebnega dohodka in zajamčenega nadome- 
stila zagotovi tudi sredstva za njegovo izplačilo, je izvedljiva le 
v primeru, da se ta sredstva posebej zbirajo v nekem namen- 
skem skladu. V sedanji gospodarski situaciji s pomočjo pri- 
spevkov to ni izvedljivo, saj pomeni dodatno obremenitev 
tistega dela gospodarstva, ki še pozitivno oziroma uspešno 
posluje in je obenem v neposrednem nasprotju s sočasno 
postavljeno zahtevo po razbremenitvi gospodarstva. 
6. 
V skladu z veljavno delovno zakonodajo imajo delavci pri 
uveljavljanju posamičnih pravic iz delovnega razmerja pra- 
vico zahtevati varstvo pri organih v organizaciji, pri pristoj- 
nem sodišču, družbenem pravobranilcu samoupravljanja, sin- 
dikatu, inšpekcijskih organih in pri drugih organih v skladu 
z zakonom. 
Uporabo zakona in drugih predpisov o delovnih razmerjih, 
kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki urejajo pravice, obve- 
zunosti in odgovornosti delavcev, nadzoruje inšpekcija za 
delo. 
Pri analizi možnega ukrepanja inšpektorjev za delo na 
področju delovnih razmerij je potrebno upoštevati kar nekaj 
predpisov, ki to ukrepanje omogočajo in podrobneje oprede- 
ljujejo. To so zlasti: 
- Zakon o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupš- 
čine Republike Slovenije ter o republiških upravnih organih, 
ki na splošno določa možne načine reagiranja inšpektorjev in 
kot prekršek določa ravnanje v nasprotju z izvršljivo odločbo 
inšpektorja; 

- Delovna zakonodaja (Zakon o temeljnih pravicah iz delov- 
nega razmerja in Zakon o delovnih razmerjih), ki v kazenskih 
določbah opredeljuje kot prekrške bistvene kršitve pravic 
delavcev oz. neizpolnjevanje obveznosti organizacij in delo- 
dajalcev, ter omogoča intervencijo inšpektorjev za delo z ure- 
ditveno odločbo in zadržanjem dokončnega sklepa, s katerim 
je očitno kršena pravica delavca do njegove pravnomočnosti; 
- Zakon o varstvu pri delu, ki ureja razmejitev pristojnosti 
med občinsko in republiško inšpekcijo ter določa izobrazbo 
in delovne izkušnje, ki jih potrebujejo inšpektorji za svoje 
delo; 
- Zakon o upravnem postopku, ki določa način izvršbe izvr- 
šljive odločbe; 
- Kazenski zakon Republike Slovenije, ki določa ravnanje 
v smislu kršitev temeljnih pravic delavcev iz delovnega raz- 
merja in pravič do socialne varnosti kot kazniva dejanja 
(86.-91. člen). 
Opozoriti pa je potrebno, da inšpektor za delo nima določenih 
pooblastil za ukrepanje, ki so v veljavni ureditvi dana družbe- 
nemu pravobranilcu samoupravljanja: 
npr. - da zahteva uvedbo disciplinskega postopka zoper 
odgovorne delavce; 
- da predlaga sodišču združenega dela enega ali več začas- 
nih ukrepov; 
- da začne postopek pred sodiščem združenega dela. 
Zato se strinjamo, da je potrebno izvajanje nadzora nad upo- 
rabo predpisov s področja delovnih razmerij enotno in jasno 
urediti, kar zahteva predhodne sistemske odločitve glede 
pristojnih organov nadzora ter njihovega položaja v sistemu 
državne uprave. 
V zvezi z uveljavljanjem večjih konkretnih pooblastil inšpek- 
torjev za delo pa je potrebno upoštevati trenutno uveljavljen 
postopek varstva pravic delavcev v organizaciji in pred sodiš- 
čem, ki se vodi praviloma sočasno in po drugih postopkih, 
zato bi v predhodnem obdobju njihova razširitev ne bila 
racionalna. 
Razširitev in večje pristojnosti pa tudi učinkovito izvajanje 
danih pooblastil inšpektorjem za delo je nujno pogojeno tudi 
z zagotovitvijo ustrezne kadrovske komponente, visoke stro- 
kovne usposobljenosti nosilcev izvajanja tega nadzora, kar je 
v danem trenutku predvsem v pristojnosti občin. 
7. 
Na predlog zakona o privatizaciji podjetij, ki je trenutno še 
v razpravi, pričakujemo v smislu zahteve še vrsto pripomb. 
Predlog zakona o privatizaciji podjetij v predloženem bese- 
dilu konkretno v 2. točki 69. člena že sedaj daje možnost, da 
se delnice skladov in finančnih inštitucij v skladu s posebnimi 
zakoni brezplačno razdelijo državljanom Republike Slovenije, 
vendar je ta možnost dana šele po končnem preoblikovanju 
podjetij. O dokončni obliki zakona o privatizaciji podjetij bodo 
vključno z eventualno vključitvijo brezplačne razdelitve dolo- 
čenega dela družbenega kapitala odločili poslanci na zaseda- 
nju Skupščine Republike Slovenije, ki bo predvidoma 
v mesecu maju. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je to mnenje pripravil Republiški sekretariat za delo 
v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za industrijo in 
gradbeništvo in Republiškim sekretariatom za finance. 
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VPRAŠANJA DELEGATOV 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

V kateri fazi sta projekta izgradnje BIC v Kopru in 
projekt izgradnje palače Manzioli v Izoli 

________ 
k 
iROBERTO BATTELLI, delegat v Družbenopolitičnem zboru, 
je postavil naslednje delegatsko vprašanje: »Vlado sprašu- 

jem, v kateri fazi se nahajata projekt BIC oz. EEIC Koper ter 
palača Manzioli Izola in kakšno je njeno videnje vključitve 
italijanske narodne skupnosti v te projekte z vidika ohranja- 
nja nacinalne identitete te skupnosti«? 
Republiški sekretariat za industrijo in gradbeništvo daje na 
delegatsko vprašanje naslednji odgovor: 
Predmet projektov BIC oz. EEIC Koper ter palače Manzioli 
Izola je bil obravnavan kot skupna akcija v korist italijanske 
narodnosti v programu C (nepovratni krediti za tehnično 
pomoč) Memoranduma o soglasju Mikulič-Goria. 
Za oba projekta so sredstva na italijanski strani že odobrena 
in kljub dejstvu, da so se obveznosti Memoranduma Mikulič- 
-Goria iztekli konec leta 1990, so ta še vedno zagotovljena. 
V zvezi z izvedbo obeh projektov je bilo opravljeno od lan- 
skega poletja, kot je to gotovo gospodu Batelliju najbolj 
poznano, že mnogo dela in vloženih sredstev. 
Za realizacijo obeh projektov bodo s slovenske strani in 
sredstev Republike Slovenije potrebna še sorazmerno velika 
vladanja in sicer v taki vrednosti, da bodo ta predstavljala 
adekvaten delež italijanskemu deležu. 
Izvršni svet Republike Slovenije je bil doslej v stiku z obema 
projektoma preko svojih negospodarskih resorjev (za zunanje 
zadeve, za narodnosti), v začetku letošnjega leta pa je bilo 
sklenjeno, da je treba sestaviti strokovno ekipo še s strani 
finančnega, industrijskega, znanstvenega in drobnogospo- 
darskega resorja, za dodatna razčiščevanja odprtih vprašanj, 
ki še posebno veljajo za projekt BIC v Kopru. Delo skupine je 
v teku. Zaradi čimprejšnjega aktiviranja projekta BIC Koper, ki 
že sam po sebi predstavlja skupno akcijo v korist italijanske 
narodnosti, pa istočasno predlagamo, da bi g. Battelli ustano- 
vil s svojimi zainteresiranimi sonarodnjaki skupino, ki bi pred- 
stavljala sonosilca omenjenega projekta in določil predstav- 
nika v strokovno ekipo. 
V zvezi s projektom Manziolijeve palače v Izoli pa v zvezi z že 
opravljenimi deli trenutno potekajo pogovori o pravnem sta- 
tusu in funkcionalnosti stavbe oz. zavoda, ki bo v njej deloval. 
Zadevo trenutno koordinira Republiški sekretariat za kulturo. 

ZABELEŽKA seje v zvezi z izgradnjo BIC centra v Kopru, ki jo 
je sklical in vodil gospod Rejc, Republiški sekretar za indu- 
strijo in gradbeništvo, dne 20. 5. 1991 
Seje so se udeležili: 
- gospod Poljšak iz Republiškega sekretariata za družbeno 
planiranje; 
- gospod Korbun iz Republiškega sekretariata za drobno 
gospodarstvo; 
- gospod Kastelic iz Republiškega sekretariata za medna- 
rodno sodelovanje; 
- gospod Lokošek iz Republiškega sekretariata za finance; 
- gospod Komac iz Republišekga sekretariata za razisko- 
valno dejavnost in tehnologijo ter 
- gospod Gorup, predsednik Izvršnega sveta skupščine 
občine Koper in 
- gospod Kvas, svetovalec republiškega sekretarja, iz Repu- 
bliškega sekretariata za industrijo in gradbeništvo. 
Povzetek bistvene vsebine mnenj posameznih udeležencev 
na seji je: 
- gospod Gorup je uvodoma seznanil, da je bil za predvi- 
deno zemljišče v Ankaranu sprejet zazidalni načrt za BIC 
Koper. Ko bodo postala operativna predvidena sredstva 
Republike Slovenije v znesku 35 mio din za zemljišče in 50 
mio din za infrastrukturo (kanalizacija, PTT), torej skupaj 85 
mio din, bi to predstavljalo po lanskoletni cenitvi približno 
ekvivalent za sprostitev italijanskih sredstev v višini 9 milijard 

lir. Zamišljeno je, da bi BIC Koper s svojo dejavnostjo pokrival 
radius 100 km oz. prostor med Ljubljano, Reko, Puljem in 
Koprom. Predvideno je, da bi po zaživetju BIC Koper omogo- 
čil potrebna sredstva še ostlaim BIC centrom. S strani kopr- 
ske gospodarske zbornice in italijanske manjšine je ustanov- 
ljeno konsulting podjetje AEGIDA, ki bi BIC Koper zastopala 
in sredstva prenašala na italijansko manjšino. Gospod Gorup 
je še povedal, da je italijanska delegacija iz Rima obiskala 
Koper in v zvezi z izgradnjo BIC Koper pobrala potrebne 
podatke o cenah komunalnih storitev in na podlagi teh nare- 
dila pozitivno študijo. Predstavlja si, da bi podobno morala 
narediti tudi vlada v Republiki Sloveniji. 
- Gospod Poljšak je menil, da je premalo podatkov za resen 
razgovor, ker ni izdelanih aktivnosti, niti tržne in strateške 
analize. Po njegovih informacijah je italijanski konzul v Trstu 
zaskrbljen, ker ni določen sogovornik za koprsko oziroma 
slovensko stran, gonilna sila za izvedbo projekta pa bi morala 
biti italijanska manjšina. 
Gospod Kastelic je predvsem poudaril, da so predvidena 
sredstva po memorandumu Mikolič - Goria namenjena krepi- 
tvi italijanske skupnosti v Sloveniji in Hrvaški in da bi v nega- 
tivnem primeru italijanska stran to slabo sprejela. V zvezi 
z znižanjem stroškov za postavitev BIC Kopra bi se morda 
lahko našla v Kopru obstoječa zgradba in ne bi bila potrebna 
novogradnja v Ankaranu. Mnenja je, da bi bilo za ustanovitev 
centra potrebno določiti strokovno grupo z vključitvijo slo- 
venske gospodarske zbornice in raznih inštitutov, BIC Trst pa 
bi moral ta koprski center pomagati oživeti. Ob tem pa se 
sprašuje, če je naša italijanska manjšina sposobna nastopati 
kot enakopraven partner. Prav tako meni, da predstavljajo 
italijanska sredstva poleg 9 milijard lir še 2,5 milijarde sred- 
stev od BIC Trst in pa IRI. 
Gospod Komac je predvsem poudaril, da mora vsak BIC imeti 
svoj cilj, poslovni načrt in biti povezan v mreži inkubatorjev. 
Za ustanovitev in delovanje BIC morajo predvsem obstojati 
ideje. ININ v Ljubljani, kot sorodno podjetje, ugotavlja, da pri 
nas predvsem manjka idej. BIC bi predvsem moral zaposlovati 
npr. enega direktorja in dve do tri tajnice, za kar pa ne bi bilo 
potrebno graditi novih prostorov, temveč bi zadostovala 
adaptacija obstoječih. Ostali potrebni sodelavci pa bi se 
morali najemati po izbranih projektih. 
Gospod Korbun sicer odobrava nastanek takega centra, ugo- 
tavlja pa, da dejansko ni opredelitve. Po opredelitvi vseh 
podrobnosti, kjer ni nazadnje tudi problem cene zemljišča, bo 
tak center zelo zanimiv, saj smo na meji EGS. Zanima ga tudi 
v kakšni obliki bo italijanska stran dala na razpolago predvi- 
denih 9 milijard italijanskih lir, pri čemer je gospod Gorup 
takoj odgovoril, da bi bil to kasneje tudi del kapitala. 
Gospod Lokošek ugotavlja, da imajo pri njih drugačne pro- 
bleme oziroma lastne težave v industiji in da bi lokalna skup- 
nost morala te probleme že imeti urejene. Za presojo rabijo 
zaključeno investicijo z opredelitvijo realnih možnosti. 
Gospod Rejc si zaživetje takega centra predstavlja v sodelavi 
z italijansko stranjo, t. j. čim več italijanskih podjetij, ki bi pri 
nas sodelovala. V zaključku ugotavlja, da je potrebno pripra- 
viti kompleten pristop z izdelavo ciljne študije s cenejšim 
pristopom oziroma drugo lokacijo v Kopru, saj izgleda, da 
pripravljenost obstaja. 
BIC center mora biti adaptiran našim možnostim in povezan 
z Gospodarsko zbornico in institucijami, odprt in prizadet za 
motiviranje, s poudarkom na povezavo z EGS. Na ta način bi 
tak center delno pripomogel pri reševanju naših problemov, 
italijanska manjšina pa bi bila neposredno ali posredno vklju- 
čena. Občasen interes gospodov Batelija in Jurija bi bil lahko 
dopolnjen z ustanovitvijo njihove grupe, ki bi predstavljala 
sonosilce projekta. Seveda bo tudi Slovenija morala pokazati 
svoj interes. Sam bo obvestil o projektu Gospodarsko zbor- 
nico, institucije, možno vključitev bank, kot tudi vprašanja 
glede davčnih olajšav za take projekte. Predvsem pa je nujen 
organizacijski pristop in določitev odgovorne osebe za 
izvedbo projekta. Predvideva, da bo naslednji sestanek 
možen v desetih dneh. 
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O uresničevanju natečaja na osnovi zakona 
o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih 
območij 

JANKO HALB, delegat Družbenopolitičnega zbora,v svojem 
delegatskem vprašanju navaja: 
— iz natečaja ni razvidno, v kakšnem času po preteku 3- 
mesečnega natečajnega roka bodo izbrani zahtevki, ki bodo 
upravičeni do sredstev iz proračuna Republike Slovenije, in 
kdaj bodo natečajniki obveščeni, 
— zagotoviti je treba zgornjo mejo deleža sredstev prora- 
čuna Republike Slovenije v višini 30 oz. 50% predračunske 
vrednosti posameznih objektov; delegat zagovarja stališče, 
da je bolje zožiti število projektov kot pa zniževati višino 
tega deleža, 
— sredstva za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih 
območij naj bi pri rebalansu proračuna Republike Slovenije 
zagotovili v realni višini, 
— iz natečaja ni razvidno, ali ima monopol pri izdaji mnenja 
o ekonomski upravičenosti investicijskih programov na 
področju drobnega gospodarstva Ljubljanska banka ali pa 
ta mnenja lahko dajejo tudi druge banke, 
— iz natečaja ni razvidna vloga občinskih sekretariatov za 
kmetijstvo, saj se za kmetijske investicijske programe zah- 
tevata mnenje pristojnega območnega kmetijskega sveto- 
valca in mnenja vodje območne kmetijske svetovalne 
službe. 
Odgovor Izvršnega sveta je: 
Republiški sekretariat za družbeno planiranje bo oblikoval 
odločitve o upravičenosti investicijskih programov do sred- 
stev iz proračuna Republike Slovenije v mesecih julij in avgust 
1991, to je po preteku trimesečnega natečajnega roka. Pri tem 
bo sodeloval v skladu z zakonom o spodbujanju razvoja 
demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji z dru- 
gimi pristojnimi republiškimi sekretariati ob upoštevanju vse- 
bine predvidene naložbe in z občinami. Obravnavani bodo 
samo zahtevki, ki bodo ustrezali vsem natečajnim pogojem, 
če bo takih zahtevkov več, kot to omogočajo predvidena 
sredstva v proračunu Republike Slovenije, bo potrebna 
dodatna selekcija, pri čemer bodo upoštevani kakovost posa- 
meznih zahtevkov, pomen naložbe za razvoj posameznega 
območja, regionalni razpored naložb itd. 
Glede deleža sredstev iz proračuna Republike Slovenije 
zakon predvideva do 30% oz. na obmejnih območjih do 50% 
predračunske vrednosti in zato ni možno vnaprej zagotoviti 
zgornje meje za predložene projekte. Strinjamo se s predlo- 
gom delegata, da je treba zaradi omejenih sredstev zaostriti 
predhodni izbor projektov. Tako bo možno vsaj za del projek- 
tov zagotoviti zgornjo mejo možnega dela proračunskih sred- 
stev v predračunski vrednosti naložbe. V skladu z zakonom pa 
je treba pri odobravanju upoštevati tudi možnost, da se deleži 
ustrezno zmanjšajo, kar bo med drugim odvisno od lokacije in 
narave posameznega projekta in finančnih možnosti investi- 
torja. 
O predlogu delegata, naj bi pri rebalansu proračuna Repu- 
blike Slovenije zaradi inflacije zagotovili za razvoj demograf- 
sko ogroženih območij sredstva v realni vrednosti približno 
100 mio DEM, se v tem času ni možno opredeliti. Višina 
nominalnega in realnega obsega sredstev za te namene bo 
odvisna od izhodišč za morebitni rebalans proračuna Repu- 
blike Slovenije za leto 1991, v okviru katerih bodo imele 
bistveno vlogo omejene finančne možnosti za oblikovanje 
sredstev proračuna. 
Za investicijske programe drobnega gospodarstva natečaj 
Republiškega sekretariata za družbeno planiranje zahteva 
mnenje banke o ekonomski upravičenosti predvidene 
naložbe. Taka mnenja lahko izdajajo poleg Ljubljanske banke 
tudi druge banke, ki so za to usposobljene. 
Za investicijske programe za razvoj kmetij in dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah je v natečaju zahtevano mnenje pri- 
stojnega območnega kmetijskega svetovalca in vodje 
območne svetovalne službe. Uveljavljen je torej enak način 
kot pri odobravanju sredstev za intervencije v kmetijstvu 
v Republiškem sekretariatu za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano. Občinski organi imajo pomembno vlogo pri vseh inve- 
sticijskih programih, vključno kmetijskih, pri izdaji lokacij- 
skega dovoljenja, ki mora biti priloženo vsakemu zahtevku, pa 

tudi pri usklajevanju razvojnih dejavnosti na demografsko 
ogroženih območjih. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu je pripravil odgovor Republi- 
ški sekretariat za družbeno planiranje. 

Kaj je z določitvijo lokacije za izgradnjo terminala 
za utekočinjeni zemeljski plin? 

FRANCO JURI, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je na 
17. seji tega zbora 17. 4. 1991 zastavil vprašanje v zvezi 
z lokacijo terminala za utekočinjeni zemeljski plin. Pred- 
vsem izraža nasprotovanje lokaciji Debeli rtič, kjer je edino 
letovišče in zdravilišče za otroke v Sloveniji. 
Na zastavljeno delegatsko vprašanje odgovarja Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije naslednje: 
- V prostorskih sestavinah Dolgoročnega plana Republike 
Slovenije za obdobje od leta 1986 do 2000, dopolnjenega 
1989, je območje Debelega rtiča prednostno namenjeno 
turizmu in trajni kmetijski rabi. 
- V okviru aktivnosti za pripravo sprememb in dopolnitev 
prostorskih sestavin v okviru tega plana bo Republiški sekre- 
tariat za varstvo okolja in urejanje prostora še enkrat pretehtal 
posamezne koncepte razvoja obale. Ob tem bo vso potrebno 
pozornost posvetil slovenski obali, kot prostorsko omeje- 
nemu, v nacionalnem pomenu izjemno pomembnemu 
območju - javnem dobru. Iz naslova ohranjanja in omogoča- 
nja ustreznega razvoja ob varovanju najkvalitetnejših prvin bo 
tudi predlagal možne posege na to območje ter konkretiziral 
pogoje za njihovo izvajanje. 
- Za gradnjo terminala za utekočinjeni zemeljski plin, ob 
severnem Jadranu so zainteresirane: Češkoslovaška, Avstrija, 
Madžarska in Jugoslavija. Kot možni najprimernejši lokaciji 
sta bila opredeljena Omišalj na otoku Krku in Koper. Za 
konzorcij zainteresiranih držav je ameriška firma Kelogg- 
Huston izdelala študijo, ki je ob zadržku, da je njena natanč- 
nost od plus do minus 30%, vendarle izkazala minimalno 
prednost lokacij na Krku. Na zahtevo članov konzorcija pa bo 
študija še dopolnjena. 
- Za opredelitev do gradnje terminala za utekočinjeni zemelj- 
ski plin na Obali in v Sloveniji bo študija, katere nosilec je 
Smelt, skušala prikazati pozitivne in negativne učinke takšne 
gradnje za prebivalce Obale in širšo Slovenijo. 
- Ob tem želimo poudariti, da bo v primeru, da bi prva študija 
dala prednost lokaciji v Kopru, treba izdelati še vrsto podrob- 
nejših študij in elaboratov (predvsem povečanje^ vplivov na 
okolje). Le na njihovi podlagi se bo možno dokončno oprede- 
liti za ali proti gradnji terminala za utekočinjeni zemeljski plin 
na slovenski obali. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je pripravil odgovor na delegatsko vprašanje Republiški 
sekretariat za energetiko. 

Kaj je z ovadbo študentskega lista Tribune storil- 
cev grozodejstev v Teharjih?   

JANEZ LAMPRET, delegat v Družbenopolitičnem zboru je na 
seji tega zbora postavil delegatsko vprašanje, v katerem 
sprašuje, kaj je z ovadbo, ki jo je na Temeljnem javnem 
tožilstvu Celje vložil študentski list Tribuna zoper neznane 
storilce grozodejstev v Teharjah in zakaj je tožilstvo, name- 
sto da bi reševalo omenjeno ovadbo, sprožilo postopek 
zoper avtorja knjige Teharske žive rane Romana Leljaka. 
List Tribuna je v začetku leta 1990 vložil pri Temeljnem jav- 
nem tožilstvu v Celju ovadbo zoper neznane storilce pobojev 
leta 1945 v Teharjah in okolici. Temeljni javni tožilec iz Celja je 
ovadbo po navodilu republiškega javnega tožilca poslal 
njemu. Trenutno je zadeva v fazi zbiranja obvestil in študijske 
obdelave pravnih in zgodovinskih vprašanj. 
Temeljno javno tožilstvo v Celju tudi ni sprožilo kazenskega 
postopka zoper Romana Leljaka, avtorja knjige Teharske žive 
rane. Zoper njega je občan posameznik dne 20. 2. 1990 vložil 
ovadbo po členu 108 KZ Republike Slovenije v zvezi s členom 
114 KZ Republike Slovenije. Temeljni javni tožilec v Celju je 
ovadbo zoper Romana Leljaka zavrgel dne 12. 9. 1990. 
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Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je odgovor pripravil Republiški sekretariat za pravoso- 
dje in upravo. 

O delovanju KARITAS in problemih pri njegovem 
delovanju 

JANEZ LAMPRET, delegat v Družbenopolitičnem 
zboru, v svoji pobudi opozarja, da se je ob katastrofalnih 
poplavah 1. novembra 1990 slovenska KARITAS takoj orga- 
nizirala ter izredno uspešno pomagala žrtvam poplav, svojo 
pomoč pa ponuja še zdaj. 
Pri svojem delovanju je naletela na številne ovire, zlasti zato 
ker ni registrirana kot organizacija. Dejavnost slovenske 
KARITAS namreč sodi v dejavnost verskih skupnosti, njihov 
pravni položaj pa ureja Zakon o pravnem položaju verskih 
skupnosti. 
Janez Lampret zato sprašuje, kdaj bo odpravljen zakon 
o pravnem položaju verskih skupnosti in na kakšni pravni 
podlagi se bodo slovenske enote KARITAS registrirale. 
Do navedene pobude ima Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije naslednje stališče: 
Z ustavnim amandmajem Lil (Ur. I. SRS, št. 32/89) je bila 
nadomeščena določba 3. odstavka 229. člena Ustave Repu- 
blike Slovenije, po kateri so smele verske skupnosti ustanav- 
ljati samo verske šole za vzgojo duhovnikov. Ustavni 
amandma Lil sedaj na splošno dopušča, da verske skupnosti 
ustanavljajo verske šole. S spremembo tega določila ustave je 
nastala možnost, da se spremenijo tudi določbe zakona 
o pravnem položaju verskih skupnosti (Ur. I. SRS, št. 15/76 in 
42/86), ki je do zdaj urejal področje in način delovanja verskih 
skupnosti. 
Po 4. odstavku 5. člena tega zakona je bilo prepovedano, da 
verske skupnosti oziroma njihovi organi organizirajo ali 
opravljajo dejavnost, ki jo ustava in zakon opredeljujeta kot 
dejavnost splošnega oziroma dejavnost posebnega družbe- 
nega pomena, ali ustanavljajo organizme za takšne dejav- 
nosti. 
Ker je dejavnost socialnega skrbstva po zdaj veljavnem 
zakonu o socialnem skrbstvu (Ur. I. SRS, št. 35/79) oprede- 
ljena kot dejavnost posebnega družbenega pomena, je verske 
skupnosti po izrecni določbi zakona niso smele opravljati. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je zato že pripravil 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prav- 
nem položaju verskih skupnosti, ter ga predložil Skupščini 
Republike Slovenije, ki ga je na zasedanju dne 22. maja 1991 
tudi sprejela. 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem polo- 
žaju verskih skupnosti odpravlja določbo 4. odstavka 5. člena, 
s čimer ustvarja možnosti, da se uredi tudi položaj in poobla- 
stila slovenskih enot KARITAS. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije hkrati proučuje 
pobudo Slovenske pokrajinske škofovske konference za ure- 
ditev pravnega položaja dobrodelnih organizacij. Podpira obe 
pobudi in bo takoj pristopil k pripravi zakona o položaju in 
pooblastilih dobrodelnih organizacij ali zakon o položaju in 
pooblastilih Rdečega križa Slovenije dopolnil z določili 
o položaju in pooblastilih dobrodelnih organizacij. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je pripravil stališče Republiški sekretariat za zdrav- 
stveno in socialno varstvo. 

O izplačilu regresa za letni dopust in njegovi 
višini v družbenopolitičnih skupnostih 

ANDREJ MAGAJNA, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je 
na seji 17. aprila 1991 postavil delegatsko vprašanje o izpla- 
čilih regresov za letni dopust ter prosil za analizo izplačil 
regresov, ki naj bi vsebovala podatke o najvišjih in najnižjih 
regresih, ugotovitev, na kakšni normativni podlagi so se 
regresi izplačevali, in informacijo, ali je pri oblikovanju 
lestvice sodeloval sindikat. Zaradi problematike, ki jo pred- 
stavljajo za Izvršni svet celovite analize, naj bi se omejili le 
na analiziranje podatkov za družbenopolitične skupnosti, 

občine in republiko. 
K navedenemu vprašanju posredujemo naslednje pojasnilo. 
S prehodom od samoupravno dogovorne politike usmerjanja 
razporejanja dohodka h kolektivnemu pogajanju je bil tudi 
glede regresa za letni dopust dosežen kakovosten premik. 
Regres za letni dopust je v 38. členu splošne kolektivne 
pogodbe za gospodarstvo (Ur. I. SRS, št. 3/90) opredeljen kot 
13. osebni dohodek. 
Glede na navedeno določilo se regres za letni dopust lahko 
deli po načelih, ki veljajo za osebne dohodke, fn ne več po 
socialnih merilih oziroma lestvicah, pri katerih je nekdaj sod1: 
loval sindikat. 
Sodeč po ustnih informacijah so se v določenih pravnih 
osebah odločali za tako novo delitev regresov, veliko pa jih 
ostaja pri nekdanjem načinu in vsem delavcem namenijo enak 
znesek regresa za letni dopust. 
Izplačilo regresa za letni dopust je z zakonom o izplačevanju 
osebnih dohodkov in nekaterih drugih prejemkov delavcev 
v letu 1991 (Ur. I. RS, št. 48/90) omejeno v višini povprečnega 
osebnega dohodka, izplačanega na delavca v pravni osebi. 
Tak kot vse druge določbe zakona se tudi ta nanaša na bruto 
znesek, saj smo s spremenjeno davčno zakonodajo, pojem 
neto osebnega dohodka tako rekoč ukinili. Žal pa tej spre- 
membi ni sledila ustrezna rešitev v zakonu o plačevanj.! 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdrav- 
stveno varstvo in zaposlovanje (Ur. I. RS, št. 48/90), ki določa, 
da se od sredstev za neposredno skupno porabo, kamor po 
računovodskih predpisih sodi tudi regres, ne plačujejo pri- 
spevki, pač pa le dohodnina. 
Iz podatkov Službe družbenega knjigovodstva izhaja, d j-; 
med pravnimi osebami, ki so regres za letni dopust izplača 
v marcu ali aprilu, le malo pravni oseb s področja drža- ■'. 
uprave. 
Med njimi je največ krajevnih skupnosti in družbenih pravo- 
branilstev, kjer je število zaposlenih zelo majhno, ter rek.-; 
občin. Do konca aprila so regres, sodeč po podatkih, izpiač;! 

v občinskih organih v Hrastniku, Zagorju, Velenju, Celj 
Laškem, Brežicah, Slovenskih Konjicah, Lendavi Se? r,r 
Šmarju pri Jelšah, Ljubljani-Šiška in v mestnih organih 
v Ljubljani. Praviloma regres ni bil izplačan v maksimalni 
možni višini, povprečna se gibljejo od 2.270 din v Šmarju p 
Jelšah do 18.830 v Ljubljani. 
V republiških upravnih organih regres za letni dopust še ni bil 
izplačan, ker za to ni razpoložljivih sredstev. Predvideno izpla- 
čilo naj bi znašalo 2.220 din na delavca. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Sic v- 
nije je odgovor pripravil Republiški sekretariat za delo. 

Kaj novinar sme oziroma ne sme 

Dr. JOŽE MAGDIČ, delegat v Družbenopolitičnem zboru, j t 
pristojne vprašal ali je novinarju dovoljeno slikati hišo brez 
dovoljenja lastnika in sliko s komentarjem, brez lastnikova 
vednosti, objaviti v časopisu? 
Republiški sekretariat za informiranje mu odgovarja: 
Za slikanje (fotografiranje) poslopij ni potrebno dovoljenje ali 
soglasje lastnika, razen če posebni predpisi ne določajo dru- 
gače (npr. za snemanje vojaških objektov), prav tako soglasje 
lastnika ni predpisano za objavo fotografije hiše v sre^-'ih 
javnega obveščanja. 
Dejstvo je, da se lahko z objavo informacije v tisku občutna 
poseže v osebno življenje posameznika, zato Kazenski zakon 
Republike Slovenije med kazniva dejanja zoper čast in dobro 
ime, ki jih je moč storiti s tiskom, po radiu in TV ali z drugim 
sredstvom javnega obveščanja šteje: razžalitev (106. člen), 
obrekovanje (107. člen), žaljivo obdolžitev (108. člen), oprav- 
ljanje (109. člen) ter očitanje kaznivega dejanja z namenom 
zaničevanja (110. člen). 
Pregon zaradi navedenih kaznivih dejanj zoper čast in dobro v 
ime se začne na zasebno tožbo. 
Poseg v določene osebnostne pravice posameznika ima 
lahko za posledico tudi odškodninsko odgovornost storile? 
za premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki jo je povzro- 
čila objava določene trditve v sredstvih javnega obveščanja. 
To vprašanje posebej ureja Zakon o obligacijskih razmerjih 
(198., 199. in 200. člen). Ta zakon med drugim določa, da 
sodišče prisodi pravično denarno odškodnino zaradi razžali- 
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tve dobrega imena in časti ali pravice osebnosti, če spozna, 
da okoliščine primera to opravičujejo. 

mogoče takoj predložiti v obravnavo Skupščini Republike 
Slovenije. 

Kdo skrbi za t.im. »slovensko vilo« v Beogradu? 

TONE PERŠAK, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je 
vprašal kdo in kako skrbi za t.im. »slovensko vilo« na Dedi- 
nju in druge objekte v lasti Republike Slovenije po Jugosla- 
viji. Zanima ga tudi, ali so v proračunu predvidena sredstva 
za njihovo vzdrževanje in kaj bo s temi objekti in osebjem po 
razdružitvi? 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije oziroma njegov 
Servis za protokolarne storitve mu je posredoval naslednji 
odgovor: 
Pošiljamo vam predlog odgovora na delegatsko vprašanje 
gospoda Toneta PERŠAKA v zvezi z Vilo na Užiški 7/a v Beo- 
gradu. 
Obveščamo vas, da je omenjena vila po posebnem dogovoru 
med Izvršnim svetom SFRJ in Izvršnim svetom Republike 
Slovenije št. 3013 z dne 10. 11. 1967 dana v uporabo, za 
nedoločen čas Izvršnemu svetu Republike Slovenije, in to za 
protokolarne dogodke. 
V vili je zaposlenih pet delavcev. Vsi imajo sklenjeno redno 
delovno razmerje za nedoločen čas pri Izvršnem svetu Repu- 
blike Slovenije, Servis za protokolarne storitve. 

Zakaj vlada še ni poslala v skupščinski postopek 
predloga zakona o zadrugah? 

MARJAN PODOBNIK, delegat v Družbenopolitičnem zboru, 
je na 19. seji tega zbora, 15. maja 1991, vprašal, zakaj vlada 
doslej še ni poslala v skupščino predloga zakona o zadru- 
gah, čeprav je ta, po zagotovilu pripravljalcev, že nekaj časa 
pripravljen? 
Priprava zakona o zadrugah je tesno povezana z zakonom 
o privatizaciji in tudi z zakonom o denacionalizaciji. Glede na 
novi koncept privatizacije, je treba tudi vračanje zadružnega 
premoženja urediti drugače, usklajeno s predvideno privatiza- 
cijo. V ta namen je tukajšnji sekretariat skupaj s predstavniki 
Slovenske kmečke zveze - Ljudske stranke opravil nekaj 
razgovorov z ekipo strokovanjakov, ki pripravlja zakon o pri- 
vatizaciji. Na teh sestankih so bile sprejete načelne usmeritve, 
da poglavje o vračanju zadružnega premoženja ostane 
v zakonu o zadrugah, vendar ga je treba uskladiti z novim 
konceptom privatizacije. Te rešitve se pripravljajo in bodo 
predvidoma obravnavane v Izvršnem svetu Skupščine Repu- 
blike Slovenije v začektu junija 1991. 
Tukajšnji sekretariat si prizadeva, da bi bivše zadružno pre- 
moženje v največji možni meri ponovno prišlo v zadruge, 
vendar priprava zakona o zadrugah, zlasti poglavja o vračanju 
zadružnega premoženja, ni samo stvar tega sekretariata in ne 
more teči neodvisno od privatizacije. Zato tega zakona ni 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do pobude skupine poslancev v Družbenpolitič- 
nem zboru, v zvezi s katastrofalnim gospodar- 
skim in materialnosociainim položajem de- 
lavcev 

Skupina poslancev Družbenopolitičnega zbora je poslala vod- 

O »vojnih dobičkarjih« v osnutku zakona o dena- 
cionalizaciji 

Dr. BOŽIDAR VOLJČ, delegat v Družbenopolitičnem zboru, 
je v zvezi z osnutkom zakona o denacionalizaciji postavil 
naslednje delegatsko vprašanje: 
»Iz 3. člena in kasnejših členov osnutka zakona o denaci- 
onalizaciji ni razvidno, ali se njegov namen ali kateri v 3. 
členu naštetih predpisov nanaša tudi na tako imenovane 
»vojne dobičkarje«, ki so bili po vojni v vrsti procesov obso- 
jeni na plačevanje občutnih denarnih kazni v često nejasnih 
in krivičnih okoliščinah. In to le zato, ker so med vojno 
vzdržavali aktivnost svojih podjetij ali lokalov. 
Predlagatelja bi prosil, da o tem vprašanju zavzame stališče 
in nas o njem obvesti.« 
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo daje na vpraša- 
nje delegata naslednji odgovor: 
Glede na to, da gospod dr. Božidar Voljč v svojem delegat- 
skem vprašanju omenja tako imenovane »vojne dobičkarje« 
in denarne kazni je očitno, da se vprašanje nanaša na zvezni 
zakon o odvzemu vojnega dobička, pridobljenega v dobi 
sovražnikove okupacije (Ur. I. DFJ štev. 36/45). 
Ta zakon med drugim določa, da se med vojni dobiček šteje 
tisti presežek premoženja, ki ga je po koncu vojne oziroma 9. 
maja 1945 imela pravna ali fizična oseba preko tistega premo- 
ženja, ki ga je posedovala 6. aprila 1941. Presežek je lahko 
izviral iz gospodarske ali kake druge dejavnosti v državi in 
izven nje in je nastal z izkoriščanjem vojnega stanja in revš- 
čine, znesek pa je presegal normalni dobiček, ki je bil določen 
v višini 25.000 din DFJ. 
Višino vojnega dobička so ugotavljale komisije, ki so jih 
imenovali narodnoosvobodilni odbori, na podlagi pismenih 
prijav zavezancev za plačilo vojnega dobička. V primeru, če 
fizična ali pravna oseba ni prijavila vojnega dobička, je bila za 
tako kršitev predvidena denarna kazen v višini 15 odstotkov 
od ugotovljenega vojnega dobička, če pa zavezanec plačila ni 
predložil prijave niti po posebnem pismenem pozivu, ga je 
bilo možno kaznovati z denarno kaznijo v višini 30 odstotkov 
od ugotovljenega dobička. 
V zakonu o odvzemu vojnega dobička pridobljenega v dobi 
sovražnikove okupacije ni določb, ki bi bile podlaga za prisilni 
poseg v nepremično premoženje fizičnih in pravnih oseb, bil 
pa je podlaga za odvzem vojnega dobička v denarju. Podobne 
predpise o odvzemu vojnega dobička so poznali tudi v drugih 
državah in jih kot take načeloma ni šteti med predpise, ki bi 
bili sami po sebi krivični. Možne pa so bile deviacije, ukrepi 
- ki so bili v posameznih primerih krivični, ker so prekoračili 
obseg pooblastil ali so bili konkretni izrečeni ukrepi drastični 
na podlagi dvomljivega dejanskega stanja ali v dvomljivih 
okoliščinah. Pristojna komisija preučuje, ali je za morebitne 
zahtevke za denacionalizacijo zadostna podlaga v določbi 4, 
člena (osnutka) zakona o denacionalizaciji oziroma, ali bi bilo 
potrebno v ta namen še dopolniti besedilo osnutka zakona. 

stvu Skupščine Republike Slovenije in njenemu izvršnemu 
svetu pobudo, da Skupščina do 15. maja na vseh treh zborih 
obravnava kot osrednjo točko analitično poročilo o položaju 
v Sloveniji, ker je veliko industrijskih panog tik pred zlomom 
in se dramatično slabšata socialna varnost zaposlenih in 
brezposelnost, v družbi naraščajo socialne napetosti. 
Do nevedene pobude zavzema Izvršni svet odklonilno sta- 
lišče, saj meni, da osebna obravnava ni potrebna iz naslednjih 
vzrokov: 

1. Izvršni svet je praktično na vsaki seji odgovarjal na 
poslanska vprašanja o gospodarstvu, družbenih dejavnostih 
in problematiki socialno varnosti. Prav tako je pripravil poro- 
čili na vloženi interpelaciji v Družbenopolitičnem zboru in 
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Zboru združenega dela, v katerih so poslanci zahtevali pojas- 
nila o razvoju in ekonomski politiki ter proračunu Republike 
Slovenije. 

2. Izvršni svet pripravlja v skladu s programom svojega dela 
majsko analizo, ki jo bo predložil Skupščini ob koncu junija. 
Analiza bo osvetlila stanje in predstavila predvidevanje do 
konca leta 1991 z gospodarskega in socialnega vidika. 

3. Vzroki za »katastrofalno stanje v gospodarstvu« in »da je 
cela vrsta industrijskih panog tik pred zlomom« niso sprejeti 
ali nesprejeti ukrepi Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije, temveč nerealni tečaj dinarja do drugih valut, prebi- 
janje mase osebnih dohodkov v celotni republiki, podkapitali- 
ziranosti gospodarstva, finančna nedisciplina, neplačevanje 
izvoza ter izguba jugoslovanskih, vzhodnoevropskih in bliž- 

i njevzhodnih trgov. Hkrati se gospodarstvo ne more v relativno 
kratkem času preusmeriti na druge, zahtevnejše trge zaradi 

, tehnološke zastarelosti, sorazmerno slabe kakovosti izdelkov 
pomanjkanja kapitala, nizke storilnosti itd. 

Izvršni svet je reševal nastale probleme z odlogom plačil 
davkov in prispevkov podjetjem, z dokapitalizacijo podjetij, 
z ukrepi na podlagi zakona o intervencijah v gospodarstvu, 
s sredstvi od obveznic za pospeševanje izvoza, z uveljavitvijo 
realnejšega tečaja na borzi evidenčnih deviznih pravic, z odla- 
ganjem stečajev podjetij in z ukrepi za preprečevanje brezpo- 
selnosti. r 

i Pri reševanju socialne problematike zaposlenih in zlasti 
njihovih družin pa aktivno sodeluje socialno skrbstvo. Pred- 
log za izdajo zakona o socialnem varstvu s tezami, ki je 
v pripravi, predvideva vrsto socialnovarstvenih storitev tudi za 
zaposlene osebe oziroma predvideva, da bi bile upravičene 
do socialnovarstvenih dajatev tudi za delo nezmožne osebe, 
ki sebi ali svoji družini ne morejo zagotoviti socialne varnosti 
z dohodki iz dela, zavarovanja ali drugih virov. 

Pri opravljanju teh nalog bo treba vzpostaviti nekatere nove 
načine povezovanja kadrovskih služb podjetjih, zavodov za 
zaposlovanje in zavodov, ki bodo opravljali javno službo za 
socialno varstvo. 

Tovrstne težave je treba razreševati na področjih, ki spod- 
bujajo delo in zaposlovanje, za kar so tudi že predvideni 
določeni ukrepi (pomoč razvoju podjetništva, drobnega 
gospodarstva, kmetijstva, demografsko ogroženim območ- 
jem, prekvalifikacije in dokvalifikacije) in ne le na področiih 
socialnih pomoči 

V ilustracijo navajamo podatke o stopnjah nezaposlenosti 
v državah OECD in v Sloveniji. Podatke je pripravil Zavod 

i Republike Slovenije za družbeno planiranje. 

STOPNJA NEZAPOSLENOSTI*/ V DRŽAVAH 
OECD IN SLOVENIJI 
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Opozoriti želimo na podatke o gibanju nezaposlenosti v Špa- 
niji in v vseh državah OECD, ki dokazujejo, da je zmanjševanje 
nezaposlenosti dolgotrajen proces, ki zahteva stabilne poli- 
tične razmere in svoj čas. 
4. Hkrati izvršni svet pripravlja, delno pa je Skupščini že 
predložil več zakonskih gradiv, s katerimi se vzpostavljajo 
pogoji za osamosvojitev Republike Slovenije. V projetku osa- 
mosvojitve vidimo predvsem ukinitev dosedanjega nekonsi- 
stentnega sistema ekonomske politike Jugoslavije in hkrati 
tudi ukinitev Jugoslavije kot rizičnega faktorja za priliv tujega 
kapitala. Izvršni svet se zaveda, da bo v procesu prilagajanja 
sedanje strukture gospodarstva novim razmeram moralo priti 
do racionalizacij znotraj gospodarstva, do znižanja javne 
porabe in posledično do nižje osebne porabe. Ne moremo 
pričakovati, da bodo po osamosvojitvi Republike Slovenije 
vse negativne tendence takoj odpravljene, vendar pa bodo 
zagotovljeni pogoji za pritegnitev še razpoložljivega doma- 
čega in novega tujega kapitala z uvedbo lastnega sistema 
davkov, gospodarskih odnosov s tujino in pa finančnega 
sistema. Hkrati s temi novostmi, ki jih je Izvršni svet že pred- 
stavil Skupščini na zasedanju 8. 5. 1991, se ohranjajo še 
socialni korektivi in pa sistem vzpodbud na področjih, ki so 
najbolj pereča. 
Vse to pomeni, da Republika Slovenija ustvarja instituci- 
onalne pogoje za uvajanje konkurenčnega tržnega gospodar- 
stva, s čimer bodo postopoma prenehali delovati vzroki stanj 
na področjih, ki jih omenja pobuda poslancev. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je stališča pripravil Republiški sekretariat za družbeno 
planiranje v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za 
družbeno planiranje in Republiškim sekretariatom za zdrav- 
stvo in socialno varstvo. 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupšine Republike Slovenije na 
pobudo Vaneta Gošnika, delegata v Družbeno- 
političnem zboru, za ponovno znižanje 
neosvinčenega bencina 

cene 

Zvezni izvršni svet je 20. aprila 1991 določil nove cene nafte in 
naftnih derivatov. Drobnoprodajne cene se oblikujejo tako, da 
se upošteva odloka Zveznega izvršnega sveta o najvišjih 
cenah nafte in naftnih derivatov in o načinu oblikovanja cen 
naftnih derivatov v prometu (Ur. I. SFRJ, št. 28/91). Temeljni 
prometni davek se obračuna po zveznem predpisu v relativnih 
stopnjah, ki veljajo od 1. februarja 1991, povračilo za ceste pa 
na podlagi zveznega družbenega dogovora in je trenutno 
enotno na ravni SFRJ. Tak način oblikovanja cen smo v celoti 
prevzeli tudi v Republiki Sloveniji, s tem da je bilo dogovor- 
jeno, da je ta rešitev začasna do celovite ureditve cen nafte in 
naftnih derivatov, ki ga bomo v Republiki Sloveniji uveljavili 
po uveljavitvah republiškega zakona o cenah, s katerim bomo 
pristojnost za oblikovanje teh cen prenesli v republiko 
Republiški zakon o cenah so zbori Skupščine Republike Slo- 
venije sprejeli 15. maja 1991 in bo pričel veljati predvidoma 
konec maja. Ob oblikovanju politike cen naftnih derivatov bo 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije upošteval dano 
pobudo o diferenciaciji cen med osvinčenim in neosvinčenim 
bencinom v korist neosvinčenega. Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije bo to problematiko skušal rešiti še 
v mesecu maju. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je pripravil Republiški sekretariat za tržišče in splošne 
gospodarske zadeve v sodelovanju z Republiškim sekretari- 
atom za energetiko in Republiškim sekretariatom za promet 
in zveze. 

4,8 
*/ Stopnja je izražena kot odstotek celotne razpoložljive delovne sile. 
Vir: OECD - Economic Outlook, December 1990, Zavod Republike 
Slovenije za družbeno planiranje. 
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MNENJE 
Zakonodajno-pravne komisije Skupščine Repu- 
blike Slovenije k pobudi Sonje Lokar, delegatke 
v družbenopolitičnem zboru, za kvalifikacijo 
zakona o državljanstvu kot ustavnega zakona 

Zakonodajno-pravna komisija je navedeno pobudo, ki jo je 
komisiji poslal v preoučitev Družbenopolitični zbor, obravna- 
vala na seji 20. 5. 1991. V zvezi s to pobudo je komisija 
razpolagala tudi z mnenjem Republiškega sekretariata za 
zakonodajo, v katerem ta navaja, da uresničitev te pobude 
v veljavni ustavi nima podlage. . 
Komisija je ugotovila, da veljavna ustava predvideva le dvoje 
vrst ustavnih zakonov in sicer ustavne zakone za izvedbo 
ustave oziroma ustavnih amandmajev ter, v skladu z drugim 
odstavkom 435. člena ustave Republike Slovenije, ustavne 
zakone za razčlembo ali dopolnitev posameznih ustavnih 
določb zaradi uresničevanja ustave. Ker pristojnost urejanja 
republiškega državljanstva z zakonom že nesporno izhaja iz 9. 
točke 321. člena ustave Republike Slovenije je komisija prav 
tako zavzela stališče, da v veljavni ustavi ni podlag za kvalifi- 
kacijo zakona o državljanstvu Republike Slovenije kot ustav- 
nega zakona. 

STALIŠČE li„ 
izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do pobude Francija Pivca, delegata v Družbeno- 
političnem zboru in skupine delegatov v Zboru 
občin za pripravo pravnega predpisa o zagoto- 
vitvi sredstev za nadaljevanje del na odseku 
avtomobilske ceste Šentilj-Pesnica  

Gospod Franci Pivec, delegat Družbeno-političnega zbora 
Skupščine Republike Slovenije, je v svojem pismu, dne 15. b. 
1991 dal naslednjo pobudo: . 
Vlada Republike Slovenije naj pripravi zakon oziroma drug 
jstrezeri pravni predpis o zagotovitvi sredstev za nadaljevanje 
del na odseku avtomobilske ceste Šentilj-Pesnica Pri pri- 
oravi tega pravnega predpisa naj vlada kot vir sredstev 'zrabi 
vse možnosti tujih ali domačih kreditov, uporabo sredstev 
bencinskega oziroma cestnega dinarja in drugih razpoložlji- 
vih sredstev. . ... . . 
vlada naj navedeni pravni predpis pripravi čimprej, o poteku 
priprav pa naj poroča Skupščini v mesecu dni. 
Stališče Izvršnega sveta je:    
Predhodna in pripravljalna dela za gradnjo avtocestnega 
odseka Šentilj-Pesnica so končana do stopnje, ki omogoča, 
da bi ta odsek lahko začeli graditi v roku dveh mesecev, ce bi 
imeli zanj zagotovljena finančna sredstva in opravljeno med- 
narodno licitacijo za oddajo del. . 
Mednarodna banka za obnovo in razvoj je za navedeni odsek 
78 odobrila posojilo v višini 20 mio USD, o čemer je bila 
podpisana pogodba 7. maja 1991 Za zagotovitev operativno- 
sti oziroma možnosti črpanja tega kredita bi morah banki 
predložiti še zakon o supergaranciji države Za ta kredit ter 
soglasje Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije k pet 
letnemu programu razvoja cest, iz katerega bi moralo biti 
razvidno, da ima investitor zagotovljena lastna sredstva za 
financiranje te investicije. 
Kot je znano, so bila sredstva za ceste v republiškem prora- 
čunu za leto 1991 zagotovljena v višini 4,503 mio din, od 
katerih bo za gradnjo sodobnih cest po predlaganem pro- 
aramu Republiške uprave za ceste namenjenih 1.421 mio din. 
Ta sredstva ne zagotavljajo niti financiranja del na investicijah 
v teku. zato bo v primeru nezagotovitve premostitvenih kredi- 
tov treba postopno zapirati ta gradbišča. V takih pogojih ni 
mogoče niti ni smotrno začeti z gradnjo novih odsekov ozi- 
roma predlaganega odseka, za katerega bi potrebna lastr]a 
sredstva lahko zagotovili le s prerazporeditvijo proračunskih 
sredstev na škodo ostalih porabnikov teh sredstev. 
Izvršni svet zato ne podpira predlagane rešitve, ki zahteva 
spreminjanje sedanjih razmerij v proračunski porabi, p 
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zema pa obveznost, da bo to pobudo ponovno proučil ob 
pripravi rebalansa republiškega proračuna. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je stališče pripravil Republiški sekretariat za promet in 
zveze. 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobudo Aleksandre Pretnar, delegatke 
v Družbenopolitičnem zboru, Matjaža Ježa, dele- 
gata v Zboru občin in Vlaste Sagadin, delegatke 
v Zboru združenega dela, za sprejem zakona 
o zavarovanju nekaterih ogroženih živalskih 
vrst     

Na pobudo za sprejetje zakona o zavarovanju nekaterih ogro- 
ženih živalskih vrst, ki so jo dali delegati Skupščine Republike 
Slovenije, dajemo naslednji odgovor: 
Republiški sekretariat za kulturo je prejel v aprilu 1991 pred- 
log Zavoda Republike Slovenije za varstvo naravne in kul- 
turne dediščine za razglasitev velikega vrtnega polža in lovnih 
vrst žab za zavarovane vrste. Glede na to, da je postopek za 
sprejetje zakona dolgotrajnejši, je zavod naknadno poslal še 
predlog za začasno razglasitev velikega vrtnega polža. Akt 
o začasni razglasitvi izda občinski upravni organ, pristojen za 
kulturo. Republiški sekretariat za kulturo je zato posredoval 
predlog zavoda za začasno razglasitev velikega vrtnega polža 
za naravno znamenitost vsem slovenskim občinam. Občine že 
povratno sporočajo, da so akte izdale. 
Republiški sekretariat za kulturo pripravlja gradivo, da bo 
postopek za razglasitev velikih vrtnih polžev in lovnih vrst zab 
stekel in da bodo te živali zakonsko zavarovane pred nasled- 
njo lovno sezono. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je pripravil odgovor Republiški sekretariat za kulturo. 

ODGOVOR 
Republiškega sekretariata za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano na pobudo in vprašanje Marije 
Pozsonec, delegatke v Družbenopolitičnem 
zboru, v zvezi z ukrepi za razvoj kmetijstva in 
namestitvijo fitopatologa na mejnem prehodu 
v Dolgi vasi    

Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
je na delegatsko vprašanje in pobudo Marije Pozsonec v zvezi 
z ukepi za razvoj kmetijstva in namestitvijo fitopatologa na 
mejnem prehodu v Dolgi vasi, odgovoril: 
1. Za premagovanje tekočih ekonomskih problemov in 
pospeševanje strukturnih sprememb v kmetijski proizvodnji 
so v republiškem proračunu namenjena sredstva za interven- 
cije v kmetijsko proizvodnjo in celostno urejanje kmetijskega 
prostora. Izvršni svet Republike Slovenije je že sprejel odlok, 
s katerim je za leto 1991 uvedel intervencije za posamezne 
namene. V ta namen je zagotovljenih 983, 124 mio din za 
pospeševanje kmetijske proizvodnje in 272,105 mio din za 
celostno urejanje kmetijskega prostora. Poleg teh sredstev so 
v proračunu Republike Slovenije za leto 1991 tudi sredstva za 
druge namene, ki so pomembni za delovanje in razvoj kmetij- 
stva (kmetijsko svetovalna služba, zdravstveno varstvo živali) 
ter za regresiranje cen kmetijskih inputov in obresti za pred- 
nostne kredite v kmetijstvu. 
Razrešitev vprašanja regresiranja pogonskega goriva je nas 
sekeretariat že večkrat predlagal. V okviru Izvršnega sveta 
Skupščnine Republike Slovenije je bilo sprejeto stališče, da 
se ta problematika razrešuje ob pripravi republiškega zakona 
o prometnem davku oziroma ob rebalansu republiškega pro- 
računa. , .. ., 
2. Dolga vas je mednarodni mejni prehod na meji z Madžar- 
sko in Republiko Slovenijo. Ta prehod spada organizacijsko 
v sestav mejne fitokarantenske postaje za varstvo rastlin 
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v Mariboru. Mejni fitokarantenski inšpektorji prihajajo v kon- 
trolo le občasno, ker blaga, ki je podvrženo fitosanitarni 
kontroli, sploh ni. Zato je bilo že večkrat predlagano Zvez- 
nemu sekretariatu za kmetijstvo v Beogradu, da se ta prehod 
črta iz sestave mejnih prehodov za fitosanitarno kontrolo. 
Prehod je oddaljen približno 100 km od sedeža mejne postaje 
za varstvo rastlin v Mariboru. Zato menimo, da ni pogojev za 
nastavitev obmejnega fitosanitarnega inšpektorja v Dolgi vasi. 

ODGOVOR 
Republiškega sekretariata za mednarodno sode- 
lovanje na pobudo Marije Pozsonec, delegatke 
v Družbenopolitičnem zboru, za prehajanje 
državne meje le z osebnimi izkaznicami 

Ma pobudo, ki jo je posredovala poslanka Marija Pozsonec 
/ imenu občine Lendava, o prehodu čez državno mejo z oseb- 
nimi izkaznicami, vam sporočamo naslednje: 
Mepublika Slovenija si želi poenostaviti formalnosti v obmej- 
nem prometu in dovoliti prehajanje meje z osebnimi izkazni- 
cami. Menimo pa, da sedaj, glede na položaj v Jugoslaviji, ni 
primeren trenutek za tovrstno pobudo madžarski strani. 

bi se za prehod meje pričele uporabljati osebne izkaznice, 
e najprej potrebno spremeniti Sporazum med vlado SFRJ iri 
jlado LR Madžarske o urejanju obmejnega prometa oseb (MP 

Bilo pa je že danih nekaj pobud za spremembo navedenega 
porazuma, in sicer, da bi se omogočilo neomejeno število 
lotovanj na podlagi obmejnih prepustnic in več olajšav pri 
irenosu blaga in denarnih sredstev. 

STALIŠČA 
^vršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
!° Pobude Dušana Semoliča, delegata v Družbe- 
opolitičnem zboru, za opredelitev nevtralnosti 
lepublike Slovenije v novi ustavi in v načelih 
lovenske zunanje politike 

pobudi Kluba poslancev Socialistične stranke Slovenije za 
predelitev nevtralnosti Republike Slovenije v novi ustavi in 
ačelih zunanje politike Slovenije, ki jo je v imenu kluba dal 
elegat mag. Dušan Semolič na 18. seji Družbenopolitičnega 
Jora skupščine Republike Slovenije 24. 4. 1991, Izvršni svet 
kupščine Republike Slovenije meni: 
Temeljih strategije zunanje politike Republike Slovenije, ki 
je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije predložil 

kupščini Republike Slovenije, sta tako politično kot medna- 
»dnopravno zelo jasno opredeljena zunanja politika osamo- rojene Slovenije in politika, ki se zavzema za mir, mirno 
Sevanje sporov in nevmešavanje; kot politika medseboj- 
sga spoštovanja med državami, njihove enakopravnosti in 
zemeljske celovitosti in kot politika, ki svojo varnost gradi na 
ijširšem sodelovanju, dobrososedskih odnosih in sistemu 
ednarodne varnosti v okviru OZN in KVSE, pri čemer se 
asti ogrevamo za sistem kolektivne varnosti, ki ga zagotavlja 
/SE. Čeprav se v predlogu Temeljev strategije nevtralnost 
s omenja izrecno, iz nje v bistvu izhaja, da bo Slovenija 
d i la izključno miroljubno politiko ter da odločno nasprotuje 
i kot sredstvu reševanja mednarodnih vprašanj. Majhna 
žava, kot je Slovenija, realno ne more nikogar ogroziti in je 
njo najvažnejše, da ima mednarodno zajamčeno lastno 
rnost. 
i pripravljanju temeljev strategije zunanje politike Slovenije 

je razvnela razprava s širokom krogom strokovnjakov 
!em, ali se tudi deklarativno opredeliti za nevtralnost, 
•udarjeni so bili trije argumenti, da to v sedanji fazi osamo- 
ajanja ne bi bili smiselno in da kaže z deklariranjem nevtral- 
sti nekoliko počakati. 
Čeprav so naše meje mednarodno priznane, lahko pride pri 
?dnarodnem priznavanju do pogojevanj in zahtevkov za 
hovo spreminjanje, kar bi nas prisililo, da bi iskali tudi 
sdnarodno pomoč in zaščito. 
Če je naš strateški cilj vstop v EGS, potem ne kaže deklari- 

rati nevtralnosti, če bi to bila formalna ovira za naš sprejem 
v Evropsko skupnost. Primer Irske sicer kaže, da to ni nepre- 
nosljiva ovira. Vendar v primeru Avstrije to še zdaleč ni 
razčiščeno. Funkcionarji EGS se sklicujejo na veljavna pravila 
in se uradno še niso izrekli, ali bo nevtralni status nepremag- 
ljiva ovira za vstop Avstrije v EGS ali ne! Verjetno do tega 
Ministrski svet dvanajsterice še ni zavzel stališča. Zato bi 
kazalo počakati, da se to vprašanje razplete za Avstrijo. 
3. Z razglasitvijo nevtralnosti se realno ne bi okrepila medna- 
rodna varnost naše republike. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije zato meni, da iz 
prej navedenih razlogov v sedanji fazi ne bi bilo smotrno 
razglasiti nevtralnosti v novi ustavi in temeljih strategije zuna- 
nje politike in predlaga, da se o tem ponovno razpravlja po 
osamosvojitvi Slovenije, ko bodo zadeve jasnejše - do tedaj 
pa bo Republika Slovenija dejansko vodila nevtralno politiko. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je pripravil stališče Republiški sekretariat za medna- 
rodno sodelovanje. 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobudo Franceta Tomšiča, delegata v Druž- 
benopolitičnem zboru, za pripravo zakona o slo- 
venskih ustvarjalcih v svobodnem statusu 

V zvezi s pobudo za pripravo zakona o slovenskih ustvarjalcih 
v samostojnem statusu, ki jo je dal delegat France Tomšič na 
17. seji Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slo- 
venije dne 17. 4. 1991, dajemo naslednji odgovor s pojasnili: 
Samostojna poklicna kulturna dejavnost je opredeljena 
v Zakonu o samostojnih kulturnih delavcih (Ur. I. SRS, št. 9/ 
82) in Pravilniku o vodenju razvida samostojnih kulturnih 
delavcev (Ur. I. SRS, št. 43/83). 
Zakon o samostojnih kulturnih delavcih ureja nekatera vpra- 
šanja družbenoekonomskega položaja samostojnih kulturnih 
delavcev in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati občani za regi- 
stracijo delovnega statusa samostojnih kulturnih delavcev. 
Pravilnik našteva temeljne kulturne in umetniške dejavnosti: 
književno, likovno, filmsko, gledališko, glasbeno, plesno in 
druge kulturne dejavnosti, ki pomenijo ustvarjanje kulturnih 
vrednot. 
Status samostojnega kulturnega delavca je institucionalno 
opredeljen in vezan na preverjanje strokovne usposobljeno- 
sti. Samostojni kulturni delavec je vpisan v razvid samostojnih 
kulturnih delavcev pri Republiškem sekretariatu za kulturo po 
predlogu strokovne komisije in odločitvi predstojnika republi- 
škega upravnega organa, pristojnega za kulturo. Strokovna 
usposobljenost se ugotavlja na podlagi ustrezne izobrazbe in 
dokumentacije o delu. 
Samostojni kulturni delavec mora obvezno skleniti socialno 
zavarovanje in si sam plačevati prispevke za zavarovanje. Po 
tej lastnosti se loči od statusa umetnika, to je samostojnega 
kulturnega delavca, ki si pridobi pravico do plačila prispevkov 
iz družbenih sredstev, seveda če izpolnjuje pogoje oziroma 
merila, določene v pravilniku. 
Občani, ki samostojno kot poklic opravljajo kulturno dejav- 
nost, naj bi imeli načeloma 3nak delovni status oz. družbeno- 
ekonomski položaj, torej v osnovi enake pravice in obveznosti 
kot zaposleni. Republiški sekretariat za kulturo se je zavze- 
mal, da bi ustvarjalne poklice v kulturi vsaj delno razbremenili 
rizičnosti v samostojnem poklicu in se približevali samozapo- 
slitvi, ki naj bi bila alternativa delovnemu razmerju. Sprejete 
so bile nekatere ugodnosti in olajšave, ki so veljale samo za 
samostojne kulturne delavce. Po davčni zakonodaji do 1. 1. 
1991 so samostojni kulturni delavci plačevali davek od avgtor- 
skih pravic v višini 6% od avtorskega honorarja, za nekatere 
dejavnosti (občinski odlok) pa samo v višini 3% od avtorskega 
honorarja. Tako je dosedanji Zakon o davkih občanov prizna- 
val samostojnim kulturnim delavcem 70% nižji davek od 
avtorskega honorarja, v primerjavi z višino davka od avtor- 
skega honorarja, ki so ga plačevali drugi kulturni delavci. 
Služba družbenega knjigovodstva ni preverjala narave delov- 
nih pogodb, tako so vsi samostojni kulturni delavci, ne glede 
na naravo dejavnosti in dohodke, uveljavljali navedeno 
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davčno ugodnost, ker so vsem za vsako opravilo obračunali 
kar znižan davek od avtorskega honorarja. Naraščalo je tudi 
število samostojnih kulturnih delavcev, ki so opravljali mejne 
in spremljevalne dejavnosti v kulturi in si pridobili status 
samostojnih kulturnih delavcev zaradi pridobivanja davčnih 
olajšav. 
Zakonodajne spremembe statusa samostojnih kulturnih 
delavcev naj bi odpravile pomanjkljivosti na tem področju. 
Ker pa naj bi sistem samostojnega dela reševali v celoti, ni 
prišlo do sprejema delnih sprememb na področju samostoj- 
nega osebnega dela v kulturi. 
Še pred tem je bila sprejeta nova davčna reforma, ki je 
z Zakonom o dohodnini (Ur. I. RS, št. 48/90) v temelju spreme- 
nila obdavčevanje dohodka samostojnih kulturnih delavcev in 
jih uvrstila v kategorijo zasebnikov, ki ustvarjajo dobiček. Iz 
navedenega izhaja terminološko in vsebinsko poenostavljena 
interpretacija kulture in kulturno - umetniške dejavnosti. 
17/4-1991 je bila določena obvezna razlaga zakona o dohod- 
nini glede obdavčevanja dohodka samostojnih kulturnih 
delavcev. S tem se za samostojne kulturne delavce deloma 
spremeni navedena interpretacija zakona o dohodnini tako, 
da ti se del dohodka samostojnih kulturnih delavcev obdavče- 
val z davkom iz dejavnosti, dohodek iz avtorskih honorarjev 
pa z davkom iz premoženjskih pravic. Ker navedena razlaga ni 
prispevala k poenostavljanjem kulturne dejavnosti, je Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije predlagal poseben način 
obdavčitve za dohodke iz kulturne dejavnosti, in sicer obdav- 
čitev od vsakega posameznega dohodka, razen za nekatere 
dejavnosti, ki bi bile v zakonu posebej navedene. 
Pri tem obračunavanju se priznavajo normirani stroški v višini 
40% od posameznega doseženega dohodka. Zaradi priznava- 
nja normiranih stroškov tem zavezancem ni treba voditi 
poslovnih knjig oziroma evidenc. Stopnja davka je določena 
v višini 15%. Davek bo obračunal in plačal izplačevalec posa- 
meznega dohodka, če bi bil pravna oseba oziroma zasebnik. 
Če bi bil izplačevalec fizična oseba, bi moral obračunati in 
plačati davek zavezanec sam. Problemov samostojnih kultur- 
nih ustvarjalcev ni mogoče obravnavati ločeno, ampak jih je 
treba vključiti v globalno sistemsko ureditev problematike 
kulture in samostojnega osebnega dela in seveda upoštevati 
vse posebnosti na področju kulturne ustvarjalnosti. 
Področje kulture že desetletje omogoča samostojno osebno 
delo (druga področja družbenih dejavnosti tega ne omogo- 
čajo), ki ga je treba le dograditi v skladu s posebnimi last- 
nostmi kulturnih dejavnosti in ga kot del osebnega dela v kul- 
turi urediti v skladu s sistemsko zakonodajo na področju 
kulture. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je pripravil odgovor Republiški sekretariat za kulturo 
v sodelovanju z Republiško upravo za družbene prihodke. 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do pobude Andreja Verliča, delegata v Družbe- 
nopolitičnem zboru oziroma skupine poslancev 
iz Maribora, naj Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije pripravi celovit koncept policentrič- 
nega razvoja Slovenije __ 

Poslanec Andrej Verlič je v imenu skupine mariborskih 
poslancev naslovil na Izvršni svet zahtevo, naj ta še pred 
sprejetjem nove ustave predloži Skupščini Republike Slove- 
nije v obravnavo in sprejem celoviti koncept policentričnega 
razvoja Republike Slovenije. Po njihovem mnenju se v Slove- 
niji intenzivno izvaja centralizacija na nekaterih področjih. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je v svojih pro- 
gramskih usmeritvah (julij 1990), ki jih je sprejela Skupščina 
Republike Slovenije, in v Razvojni politiki Republike Slovenije 
na začetku 90. let (Poročevalec št. 6/91), ki jo je Skupščina 
tudi obravnavala, opredelil svoj odnos do policentričnega 
razvoja. Sam koncept policentričnega razvoja bo obdelan 
v razvojnih dokumentih republike in izhodišče za pripravo 
nacionalnih programov na posameznih področjih. 
Dosedanje reorganizacije niso bile izvedene kot centraliza- 
cija, kot je napačno razumljeno, ter v ta namen Izvršni svet 
navaja naslednje: 
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a) Železniško gospodarstvo , , . 
Železniško gospodarstvo Ljubljana je na temelju odloka Izvrš- 
nega sveta Skupščine Republike SlovenijeJUr. I. RS, št. 43/89) 
od 1.1. 1990 organiziralo osnovno železniško dejavnost v sta- 
tusu javnega podjetja, za širše dejavnosti pa so organizirana 
družbena podjetja, skupaj 19, od tega 1 zavod. 
Tako opredeljena organiziranost slovenskih železnic izhaja iz 
narave in posebnega javnega pomena dejavnosti železnice. 
Železniški promet je dejavnost, ki je javnega pomena za 
republiko. V podjetju mora biti organiziran enovit delovni 
proces z vidika organizacije, usmerjanja in nadziranja pro- 
meta na podlagi tehnoloških predpisov, normativov in stan- 
dardov, vnaprej določenega voznega reda ter obveznih skle- 
pov in odredb. Pri tem mora javno podjetje opravljati svojo 
dejavnost tako, da zagotavlja varnost, trajnost in pravilnost 
delovanja železniškega prometa, tehnično funkcionalnost 
delovnega procesa in tehnološko usklajenost na celotnem 
njegovem področju. Skladno s tem ima javno podjetje urejeno 
svojo notranjo tehnološko organiziranost, tako da so upravne 
funkcije za operativno vodenje tehnološkega procesa v Ljub- 
ljani, Mariboru in Postojni. 
Nosilci uveljavljanja in izvajanja železniškega tehnološkega 
procesa so deli javnega podjetja oziroma sekcije. Sedež sek- 
cij se z uveljavitvijo nove organiziranosti slovenskih železnic 
ni spremenil. Tako ima javno podjetje sekcije organizirane po 
funkcionalno področnem merilu v različnih krajih na območ- 
jih javnega podjetja. 
Širše železniške dejavnosti, kot so vzdrževanje železniških 
vozil, šolstvo itd., so pri Železniškem gospodarstvu Ljubljana 
dosledno organizirane po decentrializiranem konceptu. Take 
imajo slovenske železnice svoja podjetja oziroma zavode na 
celotnem območju železniškega gospodarstva Ljubljana. Na 
območju Maribora so bili npr. ustanovljeni družbeno podjetje 
za vzdrževanje železniških vozil, zdravstveni dom in železni- 
ška šola 
Iz vsega navedenega izhaja, da je bil ob ustanovitvi javnega 
podjetja železniško gospodarstvo Ljubljana za osnovno želez- 
niško dejavnost upoštevan policentrični vidik, seveda ob upo-j 
števanju temeljne zahteve, da mora biti tehnološki železnišk 
proces po svojih specifičnostih urejen tako, da bo javne 
podjetje imelo dejanske možnosti za varno, urejeno in pra 
vilno uresničevanje svoje funkcije, 
b) Elektrogospodarstvo 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je z odlokorr 
o ustanovitvi javnega podjetja za prenos električne energije ir 
javnih podjetij za distribucijo električne energije (Uradni lis 
RS, št. 38/90) določil organiziranost javnih podjetij in n< 
celotnega elektrogospodarstva. Eden od pomembnih cilje' 
veljavnega odloka je bil, da se dejavnost proizvodnje, prenos« 
in distribucija električne energije organizirajo triplastm 
v skladu s tehnološkimi fazami (proizvodnja, prenos, distribu 
cija), hkrati pa je s tem omogočena bistvena decentralizacije 
Celotno elektrogospodarstvo tako ni organizirano kot ent 
javno podjetje, ampak je bilo ustanovljeno javno podjetje z, 
prenos električne energije in pet (regionalnih) javnih podjet 
za distribucijo, proizvodnja pa ostaja ločena. 
Sedež SOZD-a Elektrogospodarstva Slovenije, ki je v Man 
boru ni v nobeni neposredni povezavi z opravljanjem deja\ 
nosti' javnih podjetij, saj je bila SOZD Elektrogospodarstva 
Slovenije registrirana za vse elektrogospodarske dejavnos 
(proizvodnja, prenos in distribucija električne energije), mec 
tem ko so te dejavnosti dejansko in neposredno^ opravljal 
delovne organizacije, ki so imele sedeže na območju celotn 
Slovenije. 
V javnih podjetjih za distribucijo električne energije se opra\ 
Ijajo dejavnosti, določene v 9. členu omenjenega odloki 
s sedežem v Novi Gorici, Ljubljani, Kranju, Celju in Maribori 
kjer so bili tudi v preteklosti sedeži prejšnjih delovnih organ 

Prijavnem podjetju Elektro Slovenija (ELES) sta združei 
dejavnosti, ki opravljata enotno za republiko le prenos elel 
trične energije in trgovanje na veliko. Dejavnost prenos 
električne energije se je doslej opravljala v TOZD-ih posame 
nih dejavnosti, organiziranih v treh delovnih organizacijah < 
proizvodnjo električne energije na območju Republike Slov- 
nije (Dravske elektrarne, Soške elektrarne in Savske ele 
trarne) s sedeži v Mariboru, Novi Gorici in Ljubljani, vend, 
so se že doslej tehnični in komercialni posli za voden 
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omrežja opravljali v Ljubljani. 
Nakup in prodaja električne energije med posameznimi proiz- 
vodnimi podjetji in javnimi podjetji za distribucijo električne 
energije sta novi dejavnosti javnega podjetja za prenos elek- 
trične energije, medtem ko se je električna energija prodajala 
neposrednim uporabnikom v Ljubljani že zdaj. Električna 
energija se je kupovala, prodajala in izmenjavala z drugimi 
elektroenergetskimi sistemi pred reorganizacijo v Ljubljani, 
tako da ne gre za vsebinsko premestitev sedeža. 
Proizvodne organizacije (elektrarne) so z ukinitvijo SOZD-a 
ostale nezdružene, tako da so njihovi sedeži v sedmih sloven- 
skih krajih: Ljubljana (Savske elektrarne in TE-TO Ljubljana), 
Nova Gorica, Maribor, Trbovlje, Brstanica, Krško. Predvide- 
vamo sicer postopno združevanje teh podjetij, ni pa bistve- 
nega vzroka, da bi bil sedež elektrarniškega podjetja (podjetij) 
v Ljubljani. 
V pripravi je predlog o reorganizaciji SOZD EGS v delniško 
družbo za razvoj in inženiring s sedežem v Mariboru. Pričaku- 
jemo, da bo EGS d.d., Maribor po ustanovitvi prevzela uprav- 
ljanje projektov, sovlaganja (NEK, Ugljevik, Golica) ter 
pomembno vlogo usklajevanja, posebno proizvodnega dela 
elektrogospodarstva. 
Pri reorganizaciji elektrogospodarstva Slovenije ni bistven 
prenos sedeža v Ljubljano. Reorganizacija, ki je bila oprav- 
ljena s sorazmerno majhnimi reorganizacijskimi posegi, per- 
spektivno dejansko omogoča močno regionalno sestavino 
razvoja energetskega gospodarstva. 

c) Informiranje 
V javnem obveščanju ne moremo govoriti o centralizaciji. 
Nasprotno, v zadnjih treh letih se je okrepilo podjetniško 
poslovanje (subvencije so bile ukinjene ali zelo zmanjšane) 
vseh izdajateljev časopisov in izvajalcev radijskih in televizij- 
skih programov. Na takšnih podjetniških temeljih so bile usta- 
novljene regionalne radijske postaje v Posavju, na Dolenj- 
skem in v Kranju, priprave zanjo so stekle tudi v Postojni. 
S tem pa so se izpolnile občutne vrzeli v regionalni radijski 
mreži. Takšna širitev mreže je tudi v skladu z dolgoročnimi 
cilji razvoja Republike Slovenije do leta 200. 
Z naglim večanjem števila krajev, kjer sprejemajo televizijski 
signal prek kabelskega omrežja, se povečujejo možnosti za 
nastanek lokalnih TV-studijev. Ponekod so to možnost uresni- 
čili, npr. v Rušah, v Novem mestu pa so ustanovili TV-podjetje. 
Pojavila se je vrsta novih izdajateljev časopisov, med drugim 
tudi v krajih, kjer ta dejavnost doslej ni bila registrirana (npr. 
Žalec, Radovljica, Slovenske Konjice, Krško, Pesnica). 
Statusne spremembe delovne organizacije, zdaj javnega 
zavoda RTV-Slovenija, so posledice sprejetega zakona 
o zavodih (Ur. list RS, št. 11/91). Menimo, da doslej opravljene 
spremembe niso bistveno okrnile programske avtonomnosti 
posameznih organizacijskih enot dosedanjih tozdov. Po seda- 
nji zakonodaji ima Skupščina Republike Slovenije najširše 
pristojnosti za organiziranje Zavoda RTV-Slovenija, zato 
menimo, da je treba vprašanje »centralizacije« Zavoda RTV- 
Slovenija razreševati v Skupščini, kajti zakon o zavodih ne 
preprečuje, da se posamezne enote ne osamosvojijo in posta- 
nejo samostojni zavodi ali podjetja. 
Menimo, da koncept razvoja radiodifuzije, opredeljen v dolgo- 
ročnem planu Republike Slovenije za obdobje 1986-2000, 
izraža policentrično usmeritev tudi na tem področju. 

č) Proračun Republike Slovenije za leto 1991 
Zakon o proračunu Republike Slovenije za leto 1991 (Ur. list 
RS, št. 14/91) je sprejela Skupščina Republike Slovenije 
V njem je poleg zakonskih določil prikazana bilanca prihod- 
kov in odhodkov proračuna Republike Slovenije, v posebnem 
delu proračuna pa nameni razhodkov po posameznih uporab- 
nikih sredstev republiškega proračuna. Razhodki so oprede- 
ljeni pretežno kot programi uporabnikov, ne pa kot individu- 
alni porabniki. Usmerjanje programiranih sredstev na porab- 
nike je odvisno od izpolnjevanja kriterijev za porabo sredstev 
na posameznih postavkah proračuna. Ni nam jasna trditev 
poslancev, kateri pregled investicij glede na teritorialno pokri- 
vanje dokazuje njihovo trditev. Če imajo v mislih priloge 
k osnutku proračuna, moramo pojasniti, da so bile le-te 
delovno gradivo, ki naj bi podprlo predvsem izkazane potrebe 
programov posameznih resorjev. Ker se je obseg proračuna 

od taze osnutka do predloga znižal, takratne priloge ne zave- 
zujejo. 
d) Predvidene reorganizacije s ciljem centralizacije kapi- 
tala, odločanja in kadrov 
Pripombe skupine poslancev, ki zadevajo vzgojo in izobraže- 
vanje, zdravstvo in kulturo, torej družbene dejavnosti nas- 
ploh, je treba presojati z vidika novega sistema zagotavljanja 
sredstev in celotnega procesa preoblikovanja samouprav- 
nega dogovarjanja in sporazumevanja v nekdanjih interesnih 
skupnostih v odločanje v Skupščini Republike Slovenije. To 
odločanje je povezano s sprejetjem proračuna. Vzporedno 
s tem poteka intenzivni proces preoblikovanja dejavnosti 
posebnega pomena v javne službe. Logična posledica obeh 
procesov (sprememb v davčnem sistemu in preoblikovanja 
dejavnosti posebnega pomena v javne službe) je opustitev 
vrste ravni in množice odgovorov, na katerih in s katerimi se je 
na videz odločalo. Vse najpomembnejše odločitve o nacional- 
nih programih in določanju sredstev za njihova izvajanja 
(proračun) pa bodo sprejete v Skupščini Republike Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije pa dodaja še nekaj 
konkretnih navedb s tega področja: 
1. Predšolska vzgoja in osnovno šolstvo sta v pristojnosti 
občin. Te urejajo to področje v skladu z zakonsko ureditvijo 
(zakon o zavodih, predvideni zakon o organizaciji in financira- 
nju vzgoje in izobraževanja) samostojno. Seveda je to 
področje v programskem smislu centralizirano. Vzgojno-izo- 
braževalne programe sprejema Strokovni svet Republike Slo- 
venije, ki je najvišji strokovni organ. Sekretariat poskuša 
z nasveti vplivati na reorganizacijo, kjer to zahteva zakono- 
daja (VIZ, VIO). 
2. Srednje šolstvo se finančno in programsko ureja na ravni 
republike, kar pa ni posledica dopolnil k ustavi iz 1989. leta. 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
predvideva, da srednje šole ustanavlja republika, dve - in 
triletne pa v soglasju z republiko tudi občina oziroma mesto. 
3. Umverzi sta avtonomni in to bo z novim zakonom še 
natančneje urejeno. Pripravlja se nov način financiranja tega 
področja, tako da bi bilo študijsko in raziskovalno delo finan- 
cirano kot celota. 
4. V športu celotno problematiko, povezano s pobudo poslan- 
cev, ilustrira podatek, da sredstva, ki se zbirajo iz javnih 
financ na ravni republike, pomenijo le 8% vseh javnih sred- 
stev. Preostala sredstva se torej zbirajo v občinah. 
5. Republiški sekretariat za kulturo pri pripravi programa ni 
ločeval kulture po regionalni pripadnosti, ampak je izhajal iz 
njenega pomena za slovenski prostor. To pomeni, da je v pro- 
gramu dobro zastopan tudi Maribor, in sicer povsod tam, kjer 
gre za kulturo vseslovenskega pomena. Mariborski delež kul- 
ture je finančno podprt pri redni dejavnosti, investicijah in pri 
sodelovanju zunaj meja Republike Slovenije. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je stališče pripravil Republiški sekretariat za družbeno 
planiranje v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za 
promet in zveze, Republiškim sekretariatom za energetiko, 
Republiškim sekretariatom za informiranje, Republiškim 
sekretariatom za kulturo in Republiškim sekretariatom za 
vzgojo, izobraževanje in telesno kulturo. 

poročevalec 35 



ZBOR OBČIN 

MNENJE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
o pobudi Marka Stadlerja, delegata v Zboru 
občin, v zvezi z vzdrževanjem gozdnih cest 

O pobudi Marka Stadlerja, delegata Zbora občin, in Poslan- 
skega kluba SKZ - LS o problematiki vzdrževanja gozdnih 
cest Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije meni na- 
slednje: 
Vzdrževanje gozdnih cest je bilo do nedavnega zadeva last- 
nika gozda in gozdnega gospodarstva, ki sta v povprečju za ta 
namen oblikovala sredstva v višini 3,3% - 4,2% vrednosti 
posekanih gozdnih lesnih sortimentov (obdobje 1986 - 1990). 
Za vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih gozdovih so lastniki 
gozdov namenjali od 1,3 do 1,7% od vrednosti gozdnih pesnih 
sortimentov. Na nekaterih gozdnogospodarskih območjih je 
bilo za vzdrževanje cest vpeljano uspešno sodelovanje s kra- 
jevnimi skupnostmi in občinami. Na ta način je bilo poskrb- 
ljeno za redno vzdrževanje zlasti tistih cest, ki povezujejo vasi, 
zaselke, posamezne domačije. 
V letu 1990 so se zaradi težav pri gospodarjenju z gozdovi in 
zmanjšane blagovne proizvodnje iz zasebnih gozdov v gozd- 
nih gospodarstvih oblikovala realno manjša sredstva za vzdr- 
ževanje cest (21.000.000 din). Tako oblikovana sredstva niso 
mogla zadovoljiti potreb po vzdrževanju cest v zasebnih goz- 
dovih. Dodatno je k temu prispevalo neurje, ki je v letu 1990 
naredilo veliko škode na gozdnih cestah in cestnih objektih. 
Skupna škoda je bila ocenjena na 137.000.000 din. 
Spremembe zakona o gozdovih se v skladu s poslovnikom 
Skupščine Republike Slovenije aktivno in pospešeno priprav- 
ljajo. Ne glede na to je zaradi spremenjene davčne zakono- 
daje Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano pravočasno izdal navodila gozdnim gospodarstvom, ki 
so preprečila dvojno obremenjevanje lastnika gozda. Sred- 
stva za biološko reprodukcijo, ki naj bi se po 33. členu zakona 
o gozdovih oblikovala od prodajne vrednosti lesa, je delno 
nadomestil davek na dohodek iz kmetijstva. Po zakonu 
o dohodnini bo vsak lastnik gozda obremenjen z davkom, ki 
bo v povprečju znašal 105 din/ha. Vsebinsko pomeni to spre- 
membo, ki je usklajena s predlaganimi spremembami zakona 
o gozdovih. Vsak lastnik gozda bo odvisno od katastrskega 
dohodka svojega gozda vplačal davek v proračun Republike 
Slovenije, iz katerega naj bi se po predlaganih spremembah 
zakona o gozdovih sofinancirala tudi gradnja in vzdrževanje 
gozdnih cest. 

Delno naj bi sredstva za biološko reprodukcijo nadomestil 
tudi davek na promet z lesom. Po sklepu Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije pripravlja Republiški sekreta- 
riat za finance zakon o posebnem prometnem davku. V njem 
bodo upoštevane pobude za zmanjšanje prometnega davka 
za prodajo blaga v maloprodaji. Preostala prodaja gozdnih 
lesnih sortimentov in lesa, ki jo bodo izvedle fizične osebe, naj 
bi bila obremenjena z davkom v končni potrošnji, izplačila za 
tako prodani les pa naj bi potekala preko žiro računov. 
Če upoštevamo našteta dejstva, potem nikakor ne drži trditev, 
naj bi bile obremenitve lastnika gozda pretirane, drži pa, da bi 
bile obremenitve zmanjšane v primerjavi z dosedanjimi, ker bi 
bile porazdeljene na vse lastnike gozdov. Tudi to je usklajeno 
s predlaganimi spremembami zakona o gozdovih, po katerih 
naj bi imel lastnik gozda večjo odgovornost za vlaganja v goz- 
dove in bi se nekatera dela iz proračunskih sredstev samo 
intervencijsko sofinancirala. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je zaradi predvide- 
nih sprememb zakona o gozdovih že v osnutku proračuna za 
leto 1991 predlagal vključitev javne gozdarske službe in dejav- 
nost posebnega pomena v gozdovih kot novi proračunski 
postavki. Zahtevki za ti dve postavki so bili pripravljeni na 
podlagi programa vlaganj v zasebne in v družbene (države) 
gozdove. Pri tem je razumljivo, da bo odliv sredstev iz prora- 
čuna za državne gozdove možen šele, ko bo uveljavljen tudi 
priliv sredstev v proračun. V programu vlaganj v zasebne 
gozdove za leto 1991 predstavlja vzdrževanje gozdnih cest 
31.313.000 din. Ne glede na delegatsko pobudo je bilo po 
programu za spomladansko vzdrževanje gozdnih cest 
v zasebnih gozdovih že dodeljenih 15.000.000 din. Prednost 
pri vzdrževanju naj bi imele gozdne ceste, ki povezujejo 
posamezne domačije, zaselke in vasi. 
Zakon o začasni prepovedi sečnje... ni povzročil težav pri 
vzdrževanju gozdnih cest v zasebnih gozdovih, je pa onemo- 
gočil oblikovanje sredstev za vzdrževanje cest v gozdovih, za 
katere je prepoved sečnje veljala. Ta problem ostaja tudi za 
leto 1991, ker želimo gospodarjenje - sečnjo v odvzetih 
gozdovih, zadržati v okvirih, ki jih je določal zakon o začasni 
prepovedi sečnje... Da bi preprečili večje škode na cestah 
v teh gozdovih, bo treba za njihovo vzdrževanje nameniti okoli 
12.000.000 din. 

Način vzdrževanja gozdnih cest in zagotavljanje sredstev za ta 
namen sta bila programirana. Usklajevanje je trenutno nalo- 
ženo gozdnim gospodarstvom, v bodoče pa bo javni gozdar- 
ski službi. Iz proračuna Republike Slovenije je predvideno 
sofinanciranje za vzdrževanje gozdnih cest. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je pripravil odgovor Republiški sekretariat za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano. 
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ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

ODGOVOR 
Republiškega sekretariata za industrijo in grad- 
beništvo na pobudo Jožeta Studenčnika, dele- 
gata v Zboru združenega dela, da se objavijo 
točni podatki o številu zaposlenih v Slovenskih 
železarnah 

Jože Studenčnik je zahteval, da se objavijo točni podatki 
o številu zaposlenih po podjetjih v sklopu slovenskih železarn 
in sicer število delavcev na področju metalurgije in livarstva. 
Objavijo naj se tudi natančni podatki o zmogljivostih in proiz- 
vodnji v teh panogah, saj bo le tako možno primerjava 
z Evropo. 
Republiški sekretariat za industijo in gradbeništvo je delegatu 
posredoval odgovor Slovenskih železarn, in sicer: 
»Iz pismene obrazložitve delegatske pobude izhaja predvsem 
vprašanje napačnega prikazovanja števila zaposlenih v slo- 
venski metalurgiji in iz tega izpeljanih in javno objavljenih 
podatkov o produktivnosti v proizvodnji jekla, ki naj bi bila 
v Slovenskih železarnah kar 10 krat nižja kot v evropskih 
železarnah. 
Že julija meseca smo ugotovili, da so bili napačni podatki 
posredovani v javnost iz študije prestrukturiranja jugoslovan- 
skega železarstva, ki jo izdeluje britanska konzultantska orga- 
nizacija British Steel Consultants. Ti podatki so navedeni 
v poročilu I. faze študije, nanje pa smo odločno reagirali in 
protestirali na napačno prikazovanje. Ker je bilo v obdelavi 
poslovno leto 1988 kot osnova, so bili prikazani tudi skupni 
podatki o zaposlenih v tem letu in to: 
Železarna Jesenice 5.900 delavcev 
Železarna Ravne 6.900 delavcev 
Železarna Store 3.500 delavcev 
SKUPAJ: 16.300 delavcev 

V letu 1988 je bilo v Slovenskih železarnah proizvedenega 
777.000 t surovega jekla, kar da, po napačno metodološkem 
pristopu, upoštevaje vse delavce, produktivnost povprečno 48 
ton na delavca na leto. 
Dejansko pa je treba vedeti, da so v Slovenskih železarnah 
zaposleni tudi delavci, ki delajo v drugih finalnih obratih 
predelave jekla, strojegradnji, livarnah sive in jeklo litine, 
kovačnici itd. in ki bi jih bilo za pravilno računsko primerjavo 
potrebno vsekakor izločiti. Definicija Evropske skupnosti za 

produktivnost proizvodnje jekla jasno opredeljuje, da se upo- 
števa samo vse delavce, ki delajo pri proizvodnji jekla od 
koksarn do vroče in hladno valjanih jeklarskih izdelkov. 
Po definiciji EGS pa bi lahko za 1988 ugotovili, da je bilo v treh 
Slovenskih železarnah na metalurgiji zaposleno le okoli 7.500 
delavcev in je tako izračunana produktivnost nekaj več kot 
100 ton na delavca na leto. 
Posebej bi želeli podčrtati, da ni možna pavšalna in nestro- 
kovna primerjava produktivnosti med dvema različnima 
tipoma železarn. Prvi tip so velike integralne (več mio t pro- 
izvdnje masovnega jekla) konvertorske železarne ter druge 
manjše elektrometalurške jeklarne za proizvodnjo kvalitetnih 
in plemenitih proizvodov. Poznamo podobne podatke o posa- 
meznih evropskih železarnah, iz katerih izjaja, da je produktiv- 
nost v velikih železarnah okoli 300 t na delavca na leto 
v specialnih elektrometalurških pa podobno kot pri nas, to je 
okoli 100 t. Koncem British Steel, ki proizvaja letno blizu 15 
mio t jekla v 5 integralnih železarnah dosega produktivnost 
275 t. 
Pri strukturi zaposlenih je potrebno vedeti še to, da je 
v zahodnih železarnah večinoma izločena poslovna dejavnost 
remontnega vzdrževanja, transporta, gostinstva in drugih 
dejavnosti, ki so se v obdobju let prestrukturiranja samo- 
stojno podjetniško organizirala in pogodbeno delajo za žel- 
zarne. 
Na vprašanje ali so bila vključena tudi naša štiri samostojna 
predelovalna podjetja v prikaz podatkov, moremo odqovoriti 
negativno. 
V vašo informacijo vam v nadaljevanju podajamo tudi najno- 
vejše stanje zaposlenih v naših podjetjih, oz. družbah v I. 
tromesečju 1991, iz katerega je tudi razvidno, da se je število 
zaposlenih v treh Slovenskih železarnah od leta 1988 že 
znižalo za 2.735 delavcev. 

Železarna Jesenice, d. o. 5.079 
Železarna Ravne Koncem, d. d. 5.454 
Železarna Štore, d. o. o. 3.042 
Železarne skupaj: 13.575 
Predelovalci: 
Veriga Lesce d. o. o 1.148 
Plamen Kropa d. o. o. 422 
Tovil Ljubljana 276 
Žična Celje d. o. o. 411 
Predelovalci skupaj 2.277 
Slovenske železarne Holding, 
komercialno podjetje in 
Interna banka 
skupaj 48 
SKUPAJ 15.900 
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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE REPUBLIKE 
SLOVENIJE za 12. junij 1991 

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

- informacijo in predloge odprave posledic poplav v Slove- 
niji novembra 1990; 
- predlog za izdajo zakona o posebnem prispevkov solidar- 
nosti v letu 1991 s predlogom zakona; 
-predlog za izdajo zakona o najetju posojila za odpravljanje 
posledic poplav v osrednji Sloveniji v letu 1990 s predlogom 
zakona; , „ 
- predlog odloka o spremembi dolgoročnega plana Repu- 
blike Slovenije za obdobje 1986-2000; 
-osnutek zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna 

Republike Slovenije za leto 1990; 
- stališča do predlogov in pobud za spremembo davčne 
zakonodaje; 
- stališča Skupščine Republike Slovenije do nekaterih zako- 
nov iz pristojnosti Skupščine SFRJ in interpelacijo v zvezi 
z razdelitvijo proračunskih sredstev za pluralizacijo medijev. 
Družbenopolitični zbor bo obravnaval še 
- odprta vprašanja osebnih dohodkov v Republiki Sloveniji, 
- problematiko izgradnje cestne infrastrukture v Republiki 
Sloveniji in odločal o predlogu mandatno imunitetne komisije 
Družbenopolitičnega zbora da mag. Štefanu Korošcu pre- 
neha mandat delegata v Družbenopolitičnem zboru bkups- 
čine Republike Slovenije. 

Vsi trije zbori bodo obravnavali tudi pobude, predloge in 
vprašanja delegatov. 

izdajata Skupščina Republike Slovenije in Skupščina SFRJ - V.d. ^^kGlLil^SFRJ^ DraMnAide^u^nik 
Ljubljana. Šubičeva 4. telefon (061) 217-123 - Glavni in odgovorni urednik Glasila SFRJ. Dragan Ajder ureoi » _ ,Jena posameznega izvoda 15 dinariev - Letna 
Beograd, Trg Marksa i Engelsa 13, telefon (011)334-148 - Tisk: DP Delo J^k "iasop^so L'iubli'ana 50100-845-50204-Naročninske zadeve: telefon (061) 217-123 (21 S) 
narnfnina knt aknntaciia se obračunava vsake tri mesece. - Žiro račun. Skupščina bH biovemie, L|UDi|dna, ™     naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece 
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