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SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE RS 

SKLEP 
Skupščine Republike Slovenije, da ne da soglasja k zakonu o spremembah in 
dopolnitvah zakona o vojaški obveznosti 

Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije je na seji dne 23. maja 1991 obravna- 
val zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o vojaški obveznosti (Uradni list 
SFRJ, št. 30/91), ki ga je sprejela Skupšči- 
na SFR Jugoslavije: 
Zakon o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o vojaški obveznosti (Ur. list SFRJ, 
št. 30/91) uvaja centralizacijo vseh nalog 
pri izvajanju vojaške obveznosti in jih 
prenaša v pristojnost vojaško teritorial- 
nih organov. Uveljavitev zakona bi pov- 
zročila, da bi zadeve v zvezi z vojaško 
evidenco, naborom, napotitvijo na služe- 
nje vojaškega roka, razporejanjem in vse 
upravne postopke v zvezi z uresničeva- 
njem vojaške obveznosti opravljali voja- 

ško teritorialni organi. Zakon je v na- 
sprotju z republiškim zakonom o vojaški 
dolžnosti (Ur. list RS, št. 18/91). Zato je 
bila že odpravljena uporaba zakona o vo- 
jaški obveznosti (Ur. list SFRJ, št. 64/85 in 
26/89) na območju Republike Slovenije 
z ustavnim zakonom o spremembah in 
dopolnitvah ustavnega zakona za izved- 
bo amandmajev XCVI in XCVII k ustavi 
Republike Slovenije na področju ljudske 
obrambe (Ur. list RS, št. 35/90 in 10/91), ki 
ga je Skupščina Republike Slovenije 
sprejela v maju 1991. 
Zato Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije predlaga Skupščini Republike 
Slovenije, da na podlagi 3. točke amand- 
maja XCVI k ustavi Republike Slovenije 

ne da soglasje k zakonu o spremembah 
in dopolnitvah zakona o vojaški obvez- 
nosti. < 
Na podlagi 3. točke amandmaja XCVI 
k ustavi Republike Slovenije je Skupšči- 
na Republike Slovenije na sejah Druž- 
benopolitičnega zbora in Zbora občin 
dne 3. junija 1991 ter na seji Zbora zdru- 
ženega dela dne 30. maja 1991 sprejela 
naslednji 
SKLEP: 
Skupščina Republike Slovenije ne daje 
soglasja k: 
- zakonu o spremembah in dopolnitvah 
zakona o vojaški obveznosti (Uradni list 
SFRJ, št. 30/91). 

Predlog zakona o ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN 

IZOBRAŽEVANJA - ESA 212 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 88. seji 
dne 30. maja 1991 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCI- 
RANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, 

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

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

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

- dr. Peter VENCELJ, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo, 

- Stane CEHOVIN, namestnik republiškega sekretarja 
za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo, 

- Štefan LEBAR, pomočnik republiškega sekretarja za 
vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo. 

Predlog zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra- 
ževanja bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin 
in Zbor združenega dela ter Zakonodajno-pravna komisija. 
Obravnaval ga bo tudi Odbor za vzgojo in izobraževanje ter 
telesno kulturo kot matično delovno telo. 

PREDLOG ZAKONA o financiranju vzgoje in izobraževanja 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Ta zakon ureja pogoje za opravljanje vzgojno-izobraže- 

valne dejavnosti, opredeljuje javno službo v vzgojno-izobra- 
ževalni dejavnosti ter ureja način njenega opravljanja in finan- 
ciranja. 

2. člen 
Vzgojno-izobraževalna dejavnost je organizirano, načrtno 

in sistematično posredovanje znanja ter občih civilizacijskih 
in kulturnih vrednot. 
Vzgojno-izobraževalna dejavnost se opravlja na naslednjih 
ravneh oziroma področjih: 

- predšolska vzgoja s pripravo na osnovno šolo, 

- obvezno osnovno izobraževanje, 
- srednje izobraževanje, 
- višje in visoko ter podiplomsko izobraževanje, 
- izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov 

z motnjami v razvoju, 
- osnovno glasbeno izobraževanje ter 
- izobraževanje odraslih. 
Organizacijo in financiranje višjega in visokega izobraževa- 

nja ureja posebni zakon. 

3. člen 
Vzgojno-izobraževalno dejavnost opravljajo pedagoški 

delavci in drugi strokovni delavci v vzgojno-izobraževalnih 
zavodih, drugih zavodih, podjetjih in organizacijah ter kot 
zasebniki pod pogoji, določenimi z zakonom. 

V organih državne uprave se lahko za posebne potrebe 
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službe organizira opravljanje vzgojno-izobraževalne dejav- 
nosti v skladu s posebnim zakonom. 

4. člen 
Vzgojno-izobraževalni zavodi so zavodi, ki kot pretežno 

dejavnost opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost po 
programih, po katerih se pridobi javno veljavna izobrazba. 

Javno veljavna izobrazba se pridobi po programih, ki jih 
sprejme z zakonom pooblaščeni organ, ali po programih 
z enakovrednim izobrazbenim standardom, ki ga ugotovi 
z zakonom pooblaščeni organ. 

Za izvajanje programov iz prejšnjega odstavka se lahko 
v drugih zavodih, podjetjih in organizacijah organizirajo 
vzgojno-izobraževalne enote. 

Vzgojno-izobraževalni zavodi oziroma vzgojno-izobraže- 
valne enote so osnovne šole, glasbene šole, srednje šole, 
zavodi oziroma enote za izobraževanje in usposabljanje otrok 
z motnjami v razvoju, dijaški domovi in zavodi oziroma enote 
za izobraževanje odraslih. 

Vzgojno-izobraževalno dejavnost po programih iz prvega 
odstavka tega člena lahko v primerih, določenih s tem zako- 
nom, opravljajo tudi zasebniki. 

5. člen 
Predšolska vzgoja s pripravo na osnovno šolo se opravlja 

v vzgojno—varstvenih organizacijah. 
Pripravo na osnovno šolo lahko opravljajo tudi osnovne 

šole. 

6. člen 
Obvezno osnovno izobraževanje opravljajo osnovne šole, ki 

se lahko ustanovijo kot vzgojno-izobraževalni zavodi ali 
organizirajo kot enote vzgojno—izobraževalnih ali drugih za- 
vodov. 

Srednje izobraževanje opravljajo srednje šole, ki se lahko 
ustanovijo kot vzgojno-izobraževalni zavodi ali organizirajo 
kot enote vzgojno-izobraževalnih ali drugih zavodov, podjetij 
ali drugih organizacij. 

Dijaški domovi se lahko ustanovijo kot vzgojno-izobraze- 
valni zavodi ali organizirajo kot enote vzgojno-izobraževal- 
nih ali drugih zavodov, podjetij ali drugih organizacij. 

Izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov 
z motnjami v razvoju opravljajo ustrezni vzgojno—izobraže- 
valni zavodi ali enote vzgojno-izobraževalnih in drugih za- 
vodov. 

Osnovno glasbeno izobraževanje opravljajo glasbene sole, 
ki se lahko ustanovijo kot vzgojno-izobraževalni zavodi ali 
organizirajo kot enote vzgojno-izobraževalnih ali drugih 
zavodov, podjetij ali drugih organizacij ali kot dejavnost za- 
sebnika. 

Izobraževanje odraslih lahko opravljajo vzgojno-izobraže- 
valni in drugi zavodi, podjetja in druge organizacije ter zaseb- 
niki. 

7. člen 

Javno službo opravljajo javni vzgojno-izobraževalni 
zavodi, na podlagi koncesije pa tudi drugi zavodi, podjetja, 
druge organizacije in posamezniki. 

Vrste in obseg vzgojno-izobraževalnih programov, ki se 
izvajajo kot javna služba, in kriteriji za njihovo razmestitev, se 
določijo z nacionalnim programom vzgojno-izobraževalne 
dejavnosti. 

Obvezno osnovno izobraževanje ter izobraževanje in uspo- 
t sabljanje otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju se 

opravlja samo kot javna služba. 

II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

8. člen 
Za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti po pro- 

gramih iz prvega odstavka 4. člena tega zakona morajo biti 
izpolnjeni pogoji, predpisani za pedagoške in druge stro- 
kovne delavce, prostor in opremo. 

Za opravljanje vzgoje in izobraževanja po drugih programih 
morajo biti izpolnjeni pogoji o izobrazbi, delovnih izkušnjah 

ali vidnih dosežkih delavcev na področju dejavnosti, za katero 
izobražujejo. 

Natančnejše pogoje iz prejšnjega odstavka določi republi- 
ški upravni organ, pristojen za vzgojo in izobraževanje. 

9. člen 
Izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka 8. člena tega 

zakona ugotovi z odločbo: 
1. za osnovno in glasbeno izobraževanje občinski oziroma 

mestni upravni organ, pristojen za vzgojo in izobraževanje; 
2. za srednje izobraževanje, dijaške domove in zavode za 

izobraževanje odraslih republiški upravni organ, pristojen za 
vzgojo in izobraževanje; 

3. za izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov 
z motnjami v razvoju republiški upravni organ, pristojen za 
vzgojo in izobraževanje v soglasju z republiškim upravnim 
organom, pristojnim za zdravstveno in socialno varstvo. 

Izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka 8. člena tega 
zakona ugotovi z odločbo občinski upravni organ, pristojen 
za vzgojo in izobraževanje. 

10. člen 
Vzgojno-izobraževalni zavodi, drugi zavodi, upravni 

organi, podjetja, organizacije in zasebniki, ki opravljajo vzgoj- 
no—izobraževalno dejavnost po programih iz prvega 
odstavka 4. člena, se vpišejo v razvid. 

Razvide vodijo upravni organi iz 9. člena tega zakona. 
Vsebino razvida določi republiški upravni organ, pristojen 

za vzgojo in izobraževanje. 

III. JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVODI 

1. Ustanavljanje 

11. člen 
Javne vzgojno-izobraževalne zavode ustanavljajo občine 

oziroma mesto in republika. 
Občina oziroma mesto ustanavljata v soglasju z republiškim 

upravnim organom, pristojnim za vzgojo in izobraževanje, 
osnovne in glasbene šole. 

Republika ustanavlja srednje šole, zavode za izobraževanje 
in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju, 
dijaške domove in zavode za izobraževanje odraslih. 

Občina oziroma mesto lahko ustanavljata v soglasju z repu- 
bliškim upravnim organom, pristojnim za vzgojo in izobraže- 
vanje tudi dve in triletne srednje šole, dijaške domove in 
zavode za izobraževanje odraslih. 

Republika lahko ustanavlja tudi osnovne šole. 
Akt o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda, ki ga ustanovi republika, sprejme Izvršni svet Skupš- 
čine Republike Slovenije. 

Samoupravna narodnostna skupnost je soustanoviteljica 
javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki se ustanovijo na 
narodnostno mešanem območju za vzgojo in izobraževanje 
v jeziku narodnosti oziroma za dvojezično vzgojo in izobraže- 
vanje. 

2. Organi 

a) Svet 
12. člen 

Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda sestavljajo 
predstavniki ustanovitelja, pedagoških in drugih strokovnih 
delavcev zavoda, staršev in lokalne samouprave. V svetu 
srednje šole in dijaškega doma so tudi predstavniki dijakov. 

Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda za izobraže- 
vanje odraslih sestavljajo predstavniki ustanovitelja, pedago- 
ških in drugih strokovnih delavcev zavoda in udeležencev 
izobraževanja. 

Število predstavnikov posameznih skupin iz prvega 
odstavka tega člena ne sme presegati ene tretjine vseh članov 
sveta. 

Mandat članov sveta traja štiri leta. 
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda odloča 

z večino glasov vseh članov sveta. 

poročevalec 
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13. člen 19. člen 
Pedagoški in drugi strokovni delavci zavoda volijo svoje 

predstavnike neposredno, starši na roditeljskih sestankih, 
dijaki pa na skupnosti dijakov. 

Sestavo sveta in postopek izvolitve predstavnikov delavcev, 
staršev in dijakov oziroma udeležencev izobraževanja v svet 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda določata akt 
o ustanovitvi in statut. 

14. člen 
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda sprejema 

letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, obravnava 
letno in polletno poročilo o vzgojni oziroma izobraževalni 
problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom dijaka in 
o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovor- 
nostmi delavcev iz delovnega razmerja ter opravlja druge 
naloge, določene z zakonom, aktom o ustanovitvi in statutom. 

b) Ravnatelj 
15. člen 

Poslovodni organ javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda je ravnatelj. Ravnatelj opravlja poleg poslovodnih 
nalog tudi naloge pedagoškega vodje. 

Ravnatelj: 
- organizira in vodi pedagoški proces, 
- določa sistemizacijo delovnih mest v soglasju z republi- 

škim upravnim organom, pristojnim za vzgojo in izobraževa- 
nje, 

- pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovo- 
ren za njegovo izvedbo, 

- je odgovoren za uresničevanje pravic in dolžnosti učen- 
cev oziroma dijakov, 

- vodi delo učiteljskega oziroma vzgojiteljskega zbora, 
- oblikuje predlog nadstandardnih storitev, 
- spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje 

pedagoških delavcev, 
- organizira mentorstvo za pripravnike, 
- prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev 

oziroma vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje, 
- oblikuje predlog za napredovanje pedagoških delavcev 

v nazive, 
- usmerja delo šolske svetovalne službe, 
- skrbi za sodelovanje šole s starši (roditeljski sestanki, 

govorilne ure in druge oblike sodelovanja), 
- spodbuja in spremlja delo dijaške skupnosti ter daje 

mnenje o njihovih programih, 
- spremlja delo dijaških stanovskih organizacij, 
- odloča o vzgojnih ukrepih, 
- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi 

predpisi. 
V javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu se lahko ime- 

nuje pomočnik ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravlja- 
nju poslovodnih in pedagoških nalog. 

16. člen 
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, ki 

jih določa zakon. 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet javnega vzgojno-izo- 

braževalnega zavoda v soglasju z ustanoviteljem. 

17. člen 
Za pomočnika je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za 

ravnatelja. 
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje na predlog rav- 

natelja svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda. 

18. člen 
Kadar so v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu obliko- 

vane organizacijske enote, opravlja v njej naloge pedago- 
škega vodje vodja enote. 

Vodjo organizacijske enote imenuje in razrešuje svet jav- 
nega vzgojno-izobraževalnega zavoda po predhodnem mne- 
nju učiteljskega oziroma vzgojiteljskega zbora. 

Za vodjo organizacijske enote je lahko imenovan, kdor 
izpolnjuje pogoje za ravnatelja. 

Ravnatelj, pomočnik in vodja enote javnega vzgojno-izo- 
braževalnega zavoda se imenujejo na podlagi javnega raz- 
pisa, po postopku, določenem z zakonom. 

20. člen 
Naloge, pristojnosti in odgovornosti pomočnika ravnatelja 

in vodje organizacijske enote javnega vzgojno— izobraževal- 
nega zavoda določa statut. 

c) Strokovni organi 
21. člen 

Strokovni organi v javnem vzgojno-izobraževalnem 
zavodu so učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor, oddelčni uči- 
teljski zbor in razrednik. 

Kadar so v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu obliko- 
vane organizacijske enote, se strokovni organi iz prejšnjega 
odstavka oblikujejo v organizacijskih enotah, na ravni zavoda 
pa se za koordinacijo dela učiteljskih oziroma vzgojiteljskih 
zborov oblikuje kolegij ravnatelja, ki ga sestavljajo ravnatelj, 
pomočnik ravnatelja in vodje enot. 

22. člen 
Učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor: 
- obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih 

s pedagoškim procesom v skladu z zakonom, 
- daje mnenje o letnem delovnem načrtu, 
- predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov 

ter dejavnosti, 
- odloča o posodobitvah učnih programov in njihovi 

izvedbi v skladu s predpisi, 
- daje mnenje o predlogu za imenovanje pomočnika ravna- 

telja in vodje enote, 
- daje pobude za napredovanje pedagoških delavcev in 

mnenje o predlogih ravnatelja, 
- odloča o vzgojnih ukrepih, 
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom. 

23. člen 
Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno 

problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z nadarje- 
nimi učenci oziroma dijaki in s tistimi, ki težje napredujejo, 
odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu 
z zakonom in statutom. 

24. člen 
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, anali- 

zira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje 
vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev oziroma 
dijakov, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča 
o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zako- 
nom in statutom. 

25. člen 
Javni vzgojno-izobraževalni zavod ima lahko tudi druge 

strokovne organe (strokovne aktive in podobno). 

d) Svet staršev 
26. člen 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem 
vzgojno-izobraževalnem zavodu oblikuje svet staršev ali 
drugi ustrezni organ. 

Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega 
oziroma vzgojiteljskega zbora. Svet staršev obravnava vzgoj- 
no-izobraževalno problematiko ter daje pobude drugim 
organom zavoda. 

Svet staršev se oblikuje tudi v organizacijski enoti zavoda. 
Število članov sveta staršev, način imenovanja oziroma 

njihovo izvolitev določa statut. 

3. Povezovanje 

27. člen 
Javni vzgojno-izobraževalni zavodi se s soglasjem ustano- 

vitelja lahko povezujejo v skupnosti zavodov za opravljanje 
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skupnih administrativnih in računovodskih nalog, za organi- 
zacijo šolske prehrane in za opravljanje drugih skupnih nalog. 

4. Pečati 

28. člen 
Javni vzgojno-izobraževalni zavod ima pečat okrogle 

oblike. Pečat vsebuje ime in sedež javnega vzgojno-izobra- 
ževalnega zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije. 

5. Izobraževanje in napredovanje pedagoških delavcev 

29. člen 
Učitelji, vzgojitelji, pedagogi in psihologi v javnih vzgojno- 

—izobraževalnih zavodih (v nadaljevanju: »pedagoški 
delavci«) se strokovno izobražujejo in usposabljajo. 

Pedagoški delavci lahko napredujejo v naziva mentor in 
svetovalec, pedagoški delavci z visoko izobrazbo pa tudi 
v naziv svetnik. 

Podrobnejše določbe o strokovnem izobraževanju in uspo- 
sabljanju ter napredovanju pedagoških delavcev v nazive 
predpiše republiški upravni organ, pristojen za vzgojo in 
izobraževanje. 

30. člen 
Ravnatelji se strokovno izobražujejo in usposabljajo po 

programu, ki ga na predlog Strokovnega sveta Republike 
Slovenije za vzgojo in izobraževanje, sprejme republiški 
organ, pristojen za vzgojo in izobraževanje. 

IV. OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE NA PODLAGI 
KONCESIJE 

31. člen 
Javno službo lahko opravljajo na podlagi koncesije vzgoj- 

no-izobraževalni in drugi zavodi, podjetja in druge organiza- 
cije, izjemoma, kadar to omogoča vzgojno—izobraževalni 
program, pa tudi zasebniki. 

Če se v zavodih, podjetjih in drugih organizacijah poleg 
vzgoje in izobraževanja opravljajo tudi druge dejavnosti, se za 
opravljanje javne službe oblikujejo organizacijske enote. 

32. člen 
Koncesija za opravljanje javne službe se dodeli z odločbo, 

na podlagi javnega natečaja. 
Koncesijo dodeli: 
- za osnovno in glasbeno izobraževanje občinski oziroma 

mestni organ, pristojen za vzgojo in izobraževanje v soglasju 
z republiškim upravnim organom, pristojnim za vzgojo in 
izobraževanje, 

- za srednje izobraževanje, dijaške domove in za zavode za 
izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z mot- 
njami v razvoju ter za izobraževanje odraslih republiški 
upravni organ, pristojen za vzgojo in izobraževanje. 

Javni natečaj se objavi v sredstvih javnega obveščanja. 
V javnem natečaju se navedejo zlasti: vzgojno—izobraževalni 
program, ki bo predmet koncesije, pogoji za opravljanje javne 
službe, šolski okoliš, čas, za katerega se dodeljuje koncesija, 
rok, do katerega se sprejemajo prijave ter rok, v katerem bodo 
kandidati obveščeni o izbiri. 

33. člen 
S pogodbo o koncesiji koncedent in koncesionar uredita 

razmerja v zvezi z opravljanjem javne službe in pogoje, pod 
katerimi mora koncesionar opravljati javno službo. 

S pogodbo o koncesiji se podrobneje določijo predvsem: 
- vzgojno-izobraževalni program, 
- obseg izvajanja javne službe, 
- začetek izvajanja koncesije, 
- rok za odpoved koncesije, 
- sredstva, ki jih za opravljanje javne službe zagotavlja 

koncedent. 
Pogodba o koncesiji se sklene v pisni obliki. 
Rok za odpoved koncesije ne sme biti krajši od časa, 

potrebnega za dokončanje izobraževanja zadnje vpisane ge- 
neracije. 

34. člen 
Kadar se ugotovi, da koncesionar ne opravlja javne službe 

v skladu s predpisi, odločbo o koncesiji ter pogodbo o konce- 
sij^ mu koncedent določi rok za odpravo pomanjkljivosti. 

Ce koncesionar ugotovljenih pomanjkljivosti ne odpravi 
v določenem roku, se koncesija odvzame z odločbo. 

V primeru odvzema koncesije je koncedent dolžan poskr- 
beti, da učenci ali dijaki lahko dokončajo začeto izobraže- 
vanje. 

35. člen 
Pri opravljanju javne službe na podlagi koncesije se smi- 

selno uporabljajo določbe 12., 15., 18. in 28. člena tega 
zakona. 

V. NACIONALNI PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

36. člen 
Nacionalni program vzgoje in izobraževanja sprejme 

Skupščina Republike Slovenije. 
Predlog nacionalnega programa določi Izvršni svet Skupš- 

čine Republike Slovenije. 
V postopku priprave predloga si Izvršni svet pridobi mnenje 

gospodarskih združenj in strokovne javnosti. 
Sredstva, potrebna za uresničevanje nacionalnega pro- 

grama, se določijo na osnovi normativov in standardov ter 
kriterijev za financiranje javne službe s proračunom občine 
oziroma mesta in republike. 

37. člen 
Z nacionalnim programom vzgoje in izobraževanja se: 
- opredelijo cilji vzgoje in izobraževanja, 
- določijo vzgojno-izobraževalni programi, ki se izvajajo 

kot javna služba po posameznih ravneh vzgoje in izobraževa- 
nja ter kriteriji za njihovo razmestitev in financiranje, 

- opredelijo dejavnosti, potrebne za razvoj in učinkovito 
opravljanje javne službe, 

- določi materialna osnova za opravljanje javne službe. 

38. člen 
Razmestitev programov osnovnega izobraževanja določita 

občina oziroma mesto, v soglasju z republiškim upravnim 
organom, pristojnim za vzgojo in izobraževanje. 

Razmestitev drugih vzgojno-izobraževalnih programov 
javne službe določi Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije. 

39. člen 
Normative in standarde za opravljanje javne službe sprejme 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije na predlog repu- 
bliškega upravnega organa, pristojnega za vzgojo in izobraže- 
vanje. 

Za demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji se 
sprejmejo posebni normativi in standardi. 

VI. FINANCIRANJE 

40. člen 
Na ravni republike se zagotavljajo sredstva za bruto osebne 

dohodke in prispevke na osnovi sistemizacije in zasedbe 
delovnih mest v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo: 

- srednjim šolam, zavodom za izobraževanje in usposablja- 
nje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju ter dijaškim 
domovom, 

- osnovnim šolam za izvedbo zagotovljenega programa in 
glasbenim šolam za izvedbo programa glasbene šole. 

Na ravni republike se srednjim šolam, zavodom za izobraže- 
vanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami 
v razvoju ter dijaškim domovom zagotavljajo tudi: 

- sredstva za materialne stroške v skladu z normativi in 
standardi, 

- del sredstev za amortizacijo nepremičnin in opreme 
v skladu z normativi in standardi. 

Preostali del sredstev iz druge alinee prejšnjega odstavka 
se dodeli zavodom za obnovo osnovnih sredstev in investicije 
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na osnovi programa, ki ga sprejme Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije. 

41. člen 
Na ravni občine oziroma mesta se zagotavljajo: 
- sredstva za materialne stroške za izvedbo zagotovljenega 

programa osnovne šole v skladu z normativi in standardi, 
- del sredstev za amortizacijo nepremičnin in opreme 

osnovnim in glasbenim šolam v skladu z normativi in stan- 
dardi, 

- sredstva za dodatni program osnovne šole in 
- sredstva za funkcionalne izdatke srednjih šol iznad nor- 

mativov in standardov. 
Preostali del sredstev iz druge alinee prejšnjega odstavka 

se dodeli zavodom za obnovo osnovnih sredstev in investicije 
na osnovi programa, ki ga sprejme občina oziroma mesto. 

Občini oziroma mestu, ki s svojimi prihodki ne moreta 
zagotoviti potrebnih sredstev za materialne stroške za 
izvedbo zagotovljenega programa osnovne šole in sredstev za 
amortizacijo nepremičnin in opreme osnovnim in glasbenim 
šolam v skladu z normativi in standardi, se zagotovijo sred- 
stva za finančno izravnavo iz proračuna republike. 

42. člen 
V proračunu občine oziroma mesta se zagotavljajo sredstva 

za izvajanje drugih vzgojno-izobraževalnih programov, 
dogovorjenih v občini oziroma mestu, sredstva za vlaganje 
v osnovnošolski prostor in sredstva, s katerimi občina sode- 
luje pri vlaganjih v srednješolski prostor. 

43. člen 
V proračunu občine oziroma mesta in republike se določijo 

tudi sredstva za izvajanje programov izobraževanja odraslih. 

44. člen 
Sistemizacija delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževal- 

nem zavodu se določi na podlagi normativov in standardov ob 
upoštevanju: 

- obsega vzgojno-izobraževalnega in drugega dela, 
potrebnega za izvedbo vzgojno-izobraževalnega programa 
in 

- zakonsko določene delovne in učne obveznosti delavcev. 

45. člen 
Pristojni upravni organi opravljajo kontrolo nad namensko 

porabo sredstev v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih in 
nad namensko porabo sredstev, ki jih zagotavlja koncedent 
za opravljanje javne službe. 

46. člen 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih javni zavod pridobi 

s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravlja- 
njem javne službe, se uporablja za opravljanje in razvoj dejav- 
nosti v soglasju z ustanoviteljem. 

47. člen 
Koncesionarju se za opravljanje javne službe zagotavljajo 

sredstva v skladu s pogodbo. 

VII. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI 

48. člen 
Za gospodarjenje z nepremičninami, ki so javna lastnina in 

se uporabljajo za opravljanje javne službe na področju vzgoje 
in izobraževanja, se lahko v občini, mestu ali republiki obliku- 
jejo skladi. 

Premoženje sklada iz prejšnjega odstavka je sestavni del 
premoženjske bilance občine, mesta oziroma republike. 

49. člen 
Za gospodarjenje z nepremičninami iz 48. člena tega 

zakona, s katerimi upravljajo javni vzgojno-izobraževalni 
zavodi, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, se oblikuje 
sklad pri republiškem upravnem organu, pristojnem za vzgojo 

in izobraževanje. 
Poslovanje sklada vodi upravni odbor. 
Upravni odbor sklada ima šest članov in predsednika. Pred- 

sednika in člane upravnega odbora imenuje Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije na predlog republiškega 
upravnega organa, pristojnega za vzgojo in izobraževanje. 

Poslovanje sklada urejajo pravila sklada, ki jih sprejme 
upravni odbor s soglasjem Izvršnega sveta Skupščine Repu- 
blike Slovenije. 

50. člen 
Upravni odbor sklada predlaga Izvršnemu svetu Skupščine 

Republike Slovenije program investicij in spremlja njihovo 
izvajanje, predlaga spremembo namembnosti objektov, skle- 
nitev najemnih in kupoprodajnih pogodb, vodi premoženjsko 
bilanco nepremičnin in opravlja druge naloge, določene 
z aktom Izvršnega sveta. 

51. člen 
Ob vključitvi nepremičnin v sklad se oceni njihova vrednost. 
Ce je nepremičnina v solastništvu, se ob vključitvi v sklad 

določi vrednost solastninskih deležev. 
Lastniki nepremičnin ne morejo razpolagati s svojim solast- 

ninskim deležem, dokler se' nepremičnina uporablja za izvaja- 
nje javne službe. 

Pri prodaji nepremičnin ima ustanovitelj javnega vzgojno- 
-izobraževalnega zavoda predkupno pravico. 

52. člen 
Sredstva, pridobljena od najemnin in prodaje nepremičnin, 

združenih v sklad, se lahko uporabljajo le za opravljanje 
vzgojno-izobraževalne dejavnosti. 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

53. člen 
Dokler ne bo sprejet nacionalni program vzgoje in izobraže- 

vanja in na njegovi osnovi določen obseg javne službe, se kot 
javna služba opravlja vzgojno izobraževalna dejavnost po 
programih, ki jih je sprejel z zakonortl pooblaščeni organ, 
oziroma po programih z enakovrednim izobrazbenim standar- 
dom, če se ob uveljavitvi tega zakona izvajanje le-teh finan- 
cira iz proračunskih sredstev, in sicer: 

1. v osnovnem izobraževanju: 
- program življenja in dela osnovne šole, vključno z uresni- 

čevanjem posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžar- 
ske narodnosti v skladu z zakonom, 

- program izobraževanja in usposabljanja otrok in mla- 
dostnikov z motnjami v razvoju v skladu z zakonom, 

- program izobraževanja odraslih v skladu z zakonom, 
- program glasbenega izobraževanja, 
- dopolnilno izobraževanje otrok naših delavcev na začas- 

nem delu v tujini. 
2. v srednjem izobraževanju: 
- programi srednjega izobraževanja, vključno z uresniče- 

vanjem posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske 
narodnosti v skladu z zakonom, 

- program izobraževanja in usposabljanja mladostnikov 
z motnjami v razvoju v skladu z zakonom, 

- okvirni vzgojni program v dijaških domovih, 
- matura. 
Iz proračuna Republike Slovenije se v dosedanjem obsegu 

zagotavljajo sredstva tudi: 
1. za dejavnosti potrebne za razvoj in učinkovito opravljanje 

vzgoje in izobraževanja, in sicer: 
- raziskovalno in razvojno - proučevalno delo ter eksperi- 

mentalno dejavnost, 
- stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje peda- 

goških delavcev, 
- mednarodno sodelovanje, 
- delovanje šolskih knjižnic, 
- informacijsko - dokumentacijska dejavnost, 
- tekmovanja v znanju učencev in dijakov, 

2. materialna sredstva za: 
- štipendiranje za pedagoške poklice, 
- mladinsko periodiko in strokovno literaturo, 
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— pripravo učbenikov in učne tehnologije, 
— subvencioniranje učbenikov z nizko naklado, 
- nacionalno nagrado za pedagoške delavce, 
— program šolske televizije in radia, 
- izgradnjo in vzdrževanje prostora ter nabavo in vzdrževa- 

nje opreme, 
- organizacijo in proučevanje izobraževanja odraslih, 
- dogovorjeni program za izobraževanje odraslih, 
- nezgodno in invalidsko zavarovanje dijakov, 
— regresiranje prevozov učencev in dijakov, 
— subvencioniranje dejavnosti učencev in dijakov v stanov- 

skih organizacijah. 

54. člen 
Dokler ne bodo z zakonom in kolektivno pogodbo določene 

osnove za oblikovanje osebnih dohodkov in drugih prejem- 
kov delavcev v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki se financi- 
rajo iz proračuna, se sredstva za osebne dohodke in druge 
prejemke določijo na podlagi kalkulativnih osnov, ki jih določi 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije. 

Sredstva za osebne dohodke in prispevke osnovnim šolam 
za izvedbo zagotovljenega programa in glasbenim šolam za 
izvedbo programa glasbene šole se do 31.12.1991 zagotavljajo 
na ravni občine oziroma mesta. 

55. člen 
Javni vzgojno-izobraževalni zavodi predložijo sistemiza- 

cijo delovnih mest v soglasje republiškemu upravnemu 
organu, pristojnemu za vzgojo in izobraževanje do 1.10.1991. 

56. člen 
Vzgojno-izobraževalne organizacije, ki so po Zakonu 

o zavodih ( Ur.l. RS, št. 12/91 ) dobile status javnih zavodov, 
nadaljujejo delo kot javni vzgojno—izobraževalni zavodi, če 
kot pretežno dejavnost opravljajo vzgojno-izobraževalno 
dejavnost po prvem odstavku 53. člena tega zakona. 

Ustanovitelji javnih vzgojno—izobraževalnih zavodov uskla- 
dijo akte o ustanovitvi s tem zakonom do 1.1.1992. 

Javni vzgojno-izobraževalni zavodi uskladijo statute 
z določili tega zakona do 1.1.1992. 

Javni vzgojno-izobraževalni zavodi oblikujejo organe 
v skladu z določili tega zakona, akta o ustanovitvi in statutom 
do 1.3.1992. 

57. člen 
Vzgojno-izobraževalne organizacije, ki po prvem odstavku 

56. člena ne nadaljujejo dela kot javni vzgojno-izobraževalni 
zavodi in vzgojno-izobraževalne organizacije, ki so po 
zakonu o zavodih dobile status zavoda s pravico javnosti, ter 
vzgojno-izobraževalne organizacije, ki so organizirane kot 
enote zavoda ali podjetja, oziroma delovne skupnosti, oprav- 
ljajo pa javno službo po prvem odstavku 53. člena tega 
zakona, so dolžne uskladiti svojo organiziranost s tem zako- 
nom najkasneje do 1.1.1992. 

Če vzgojno-izobraževalna organizacija iz prejšnjega 
odstavka ne uskladi organiziranosti oziroma, če ne izpolnjuje 
pogojev za opravljanje javne službe, ji upravni organ, pristo- 
jen za dodelitev koncesije, z odločbo odvzame pravico oprav- 
ljati javno službo. 

58. člen 
Vzgojno-izobraževalne organizacije iz 56. in 57. člena tega 

zakona uskladijo svoje pečate z določbami tega zakona do 
1.1.1992. 

59. člen 
Postopki za imenovanje ravnatelja, začeti pred uveljavitvijo 

tega zakona, se dokončajo po določilih tega zakona. 

60. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prevzame Republika Slove- 
nija pravice in dolžnosti ustanovitelja oziroma soustanovitelja 
javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov in sicer za javne 
zavode, ki izvajajo srednje izobraževanje, za dijaške domove 
ter za javne zavode, ki opravljajo izobraževanje in usposablja- 

nje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju, razen osnov- 
nih šol s prilagojenim programom. 

Premoženje v javni lastnini, s katerim upravljajo javni vzgoj- 
no—izobraževalni zavodi in je namenjeno za opravljanje javne 
službe, postane z dnem uveljavitve tega zakona last Repu- 
blike Slovenije. 

61. člen 
Normative in standarde iz 39. člena tega zakona sprejme 

Izvršni svet Republike Slovenije najkasneje do 1.9.1991. Do 
njihove uveljavitve se uporabljajo normativi in standardi, ki jih 
je sprejela Izobraževalna skupnost Slovenije. 

Predlog nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 
določi Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije do 
15.11.1991. 

62. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za vzgojo in izobraževa- 

nje, izda izvršilne predpise iz tega zakona v šestiti mesecih po 
njegovi uveljavitvi. 

Do izdaje predpisa iz 8. oziroma 10. člena tega zakona se 
smiselno uporabljajo določbe Pravilnika o pogojih za oprav- 
ljanje izobraževalne dejavnosti z osebnim delom (Ur.l.RS, št. 
22/90) oziroma Pravilnika o postopku verifikacije izobraževal- 
nih organizacij ter o vsebini in načinu vodenja razvida izobra- 
ževalnih organizacij (Ur.l.SRS, št. 5/81). 

63. člen 
Dokler ne bo s posebnim zakonom določena javna služba 

v višjem in visokem izobraževanju ter na univerzi, se za javno 
službo šteje: 

- izobraževanje po dodiplomskih in podiplomskih studij- 
skih programih, sprejetih v skladu za zakonom, 

- raziskovalno delo, povezano z razvojem strok in izvaja- 
njem študijskih programov, 

- delovanje univerz (rektoratov, knjižnično-dokumentacij- 
ska infrastruktura), 

- študentski domovi. 
Sredstva za izvajanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka se 

zagotavljajo iz proračuna, pri čemer se smiselno uporabljajo 
tudi določila iz 1. in 2. točke drugega odstavka 53. člena tega 
zakona. 

64. člen 
Dokler ne bo v posebnem zakonu določena javna služba na 

področju predšolske vzgoje in priprave na osnovno šolo, se 
za javno službo šteje: 

- dnevno varstvo od 1. leta starosti do vstopa v šolo, 
- predšolska vzgoja za otroke od prvega leta do vstopa 

v šolo vključno s pripravo otrok na osnovno šolo, 
- usposabljanje predšolskih otrok z motnjami v razvoju 

v skladu z zakonom, 
- predšolska vzgoja za otroke s posebnimi potrebami, 
- za predšolske otroke pripadnikov italijanske in madžar- 

ske narodnosti na narodnostno mešanih območjih, 
- za predšolske otroke Romov, 
- za predšolske otroke delavcev, ki so na začasnem delu 

v tujini. 
Sredstva za izvajanje dejavnosti iz prve in druge alinee 

prejšnjega odstavka se zagotavljajo iz proračuna občine, 
sredstva za izvajanje dejavnosti iz četrte, pete in šeste alinee 
iz proračuna občine in republike, sredstva za izvajanje dejav- 
nosti iz tretje in sedme alinee prejšnjega odstavka pa iz 
proračuna republike, pri čemer se smiselno uporabljajo tudi 
določila 1. in 2. točke drugega odstavka 53. člena tega za- 
kona. 

65. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 
1. Za področje srednjega izobraževanja v Zakonu o usmer- 

jenem izobraževanju ( Ur.l. SRS 11/80, 6/83, 25/89 in 35/89): 
prvi odstavek 1. člena, 2., 3., 4. in 8. člen, prvi, drugi in tretji 
odstavek 9. člena, 10., 12., 13., 16., 23.a, 24., 29., 30., 32., 33., 
34 35 36., 60., I09. in 110. člen, prvi, drugi in tretji odstavek 
125 člena, 126., 127., 128., 129., 130.a, 136., 137., 139., 
140 141 142., 143., 144., 145. in 146., prvi, drugi in tretji 
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odstavek 147. člena, 148. in 149. člen, prvi odstavek 150. 
člena, prvi odstavek 151. člena, prvi, četrti, peti, šesti, sedmi in 
osmi odstavek 153. člena, prvi in drugi odstavek 155. člena 
157., I58., 160. in 214. člen. 

2. V zakonu o osnovni šoli (Ur.l.SRS, št. 5/80, 29/86 in 31/ 
86): 3. člen, peta, sedma in osma alinea 4. člena, 7. člen, 10., 
11. in 12. člen, prvi in zadnji odstavek 14., drugi odstavek 15. 
člena, 16. člen, drugi odstavek 24. člena, 25. člen, drugi 
odstavek 43. člena, 44. člen, drugi odstavek 48. člena, 85. 
člen, 106. člen, 109. člen, drugi odstavek 111. člena, 114 člen 
zadnji odstavek 120. člena, 123. člen, 126. člen 127 128' 
129., 130., 131., 132., 133., 134., 135., 136., 138., 139.', 14o' 
člen, prvi odstavek 143. člena, 144. in 145. člen, druai odsta- 
vek 149. člena. 

3. V zakonu o izobraževanju in usposabljanju otrok in 
mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju 

(Ur.l.SRS, št. 19/76): 3. člen, 5. člen, 8. člen, četrta alinea 19. 
člena, 26., 28., 30., 31. člen in drugi odstavek 35. člena, 43. 
člen. 

4. Zakon o glasbenih šolah (Ur.l.RS, št. 17/71): drugi in tretji 
odstavek 3. člena, 25., člen. 

5. Zakon o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov itali- 
janske in madžarske narodnosti na področju vzgoje in izobra- 
ževanja (Ur.l.SRS, št. 12/82): 20. in 21. člena. 

6. V Zakonu o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in 
izobraževanja (Ur.l.SRS, št. 1/80 in 25/89): prvo, drugo in tretje 
poglavje. 

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

Republike Slovenije. 

I. 
Skupščina Republike Slovenije je na sejah Družbeno-poli- 

tičnega zbora, 29.1.1991 in na sejah Zbora združenega dela in 
Zbora občin dne 23.1. in 30.1.1991 obravnavala in sprejela 
predlog za izdajo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja z osnutkom zakona. Sklepi zborov nalagajo 
Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije, naj pripravi 
predlog zakona. Pri tem naj ustrezno upošteva mnenja, pri- 
pombe in predloge ter sklepe delovnih teles oziroma zborov 
skupščine. V odboru Skupščine Republike Slovenije za 
visoko šolstvo se je oblikovalo stališče, ki sta ga Družbeno- 
- politični zbor in Zbor združenega dela sprejela kot poseben 
sklep, da se iz zakona izločijo vsa določila, ki urejajo visoko 
šolstvo. V prehodnih in končnih določbah naj se začasno 
uredi le financiranje visokega šolstva, dokler ne bo sprejet 
poseben zakon. 

V fazi priprave predloga zakona se je izoblikovalo stališče, 
da se iz zakona izloči tudi področje predšolske vzgoje s pri- 
pravo na šolo. To področje bo uredil poseben zakon, ki ga bo 
pripravil Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno var- 
stvo. Programe predšolske vzgoje in priprave na šolo bo še 
naprej sprejemal Strokovni svet Republike Slovenije za 
vzgojo in izobraževanje, zato je to področje v splošnih določ- 
bah še uvrščeno v sistem vzgoje in izobraževanja. 

Razprava v delovnih telesih Skupščine in na sejah zborov 
Skupščine se je pogosto dotikala izrazito vsebinskih vprašanj, 
ki jih ureja šest področnih zakonov. Čeprav je ta razprava 
opozarjala na mnoga pereča vsebinska vprašanja, predlaga- 
telj zakona meni, da to presega namen predlaganega zakona. 
Sugestije bo upošteval pri pripravi nove področne zakono- 
daje. 

Predlagatelj je organiziral devet regijskih posvetov 
o osnutku zakona, poleg tega pa je bilo veliko razprav tudi 
v strokovnih krogih in učiteljskih zborih. O osnutku zakona je 
bila opravljena tudi evalvacija na Inštitutu za sociologijo in 
filozofijo pri Univerzi v Ljubljani. Evalvacija vsebuje tudi 
tehtne predloge za ustreznejše rešitve. 

Ob pripravi predloga zakona je predlagatelj proučil pri- 
pombe, stališča, predloge in sklepe, dane na sejah zborov, 
delovnih telesih skupščine ter v klubih delegatov. Predlagatelj 
je prav tako proučil predloge vzgojno-izobraževalnih organi- 
zacij, učiteljskih in vzgojiteljskih zborov, občinskih upravnih 
organov, strokovnih organizacij in gospodarskih združenj. 

Pri pripravi predloga zakona je bil predlagatelj vezan na 
usmeritev zakona o zavodih, ki zahteva, da področni zakoni 
kot komplementarni zakoni celovito uredijo tista vprašanja 
s področja vzgoje in izobraževanja, ki jih zakon o zavodih 
rešuje le splošno. 

Predlagatelj je k pripravi gradiva za predlog zakona povabil 
dr. Veljka Rusa in dr. Metoda Resmana, ki sta v okviru evalva- 
cije osnutka zakona imela najtehtnejše strokovne pripombe. 

II. 

NAMEN ZAKONA IN POCLA VITNE REŠITVE 
Vzgoja in izobraževanje je tako obsežna in po posameznih 

ravneh tudi tako specifična dejavnost, da zahteva urejanje 
z več zakonskimi predpisi. Veljavna zakonska ureditev tega 

področja zahteva celovito prenovo zaradi nove ustavne opre- 
delitve vzgoje in izobraževanja in spoznanj o nujnosti ureditve 
tega področja na podoben način, kot je to urejeno v razvitih 
evropskih državah. To bo mogoče, ko bodo izdelane in verifi- 
cirane strokovne podlage, ki bodo ustrezno koncipirale posa- 
mezne ravni in celoten sistem vzgoje in izobraževanja in ko 
bodo sprejeti nekateri drugi sistemski zakoni. Dejstvo, da 
zakon o zavodih vzpostavlja nov sistem organiziranosti druž- 
benih dejavnosti, ki zahteva specifične rešitve za posamezna 
področja, ob upoštevanju navedenih ugotovitev, narekuje 
predlagatelju, da z enim zakonom za celotno področje vzgoje 
in izobraževanja reši najbolj pereča vprašanja. 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
ureja: 

1. Vzgojo in izobraževanje pod pogoji, ki jih določa zakon, 
lahko opravljajo vzgojno—izobraževalni zavodi, drugi zavodi, 
podjetja, organizacije in tudi posamezniki z osebnim delom. 
Zakon loči in v skladu s tem predpisuje različne pogoje za: 

- opravljanje vzgoje in izobraževanja po programih, ki jih 
sprejme z zakonom pooblaščeni organ ali po programih 
z enakovrednim vzgojno-izobrazbenim standardom in 

~ opravljanje vzgoje in izobraževanja, v katerem udele- 
ženci ne pridobijo javno veljavno izobrazbo. 

Zakon omogoča opravljanje vzgoje in izobraževanja vsako- 
mur' ki izpolnjuje predpisane pogoje. Ti pa so bistveno raz- 
lični za opravljanje javno veljavnega izobraževanja, kot za 
opravljanje vzgoje in izobraževanja po programih, po katerih 
se ne pridobi javno veljavna izobrazba. 

2. Kot javna služba se po tem zakonu opravlja vzgoja in 
izobraževanje na ravni osnovnega in srednjega izobraževanja, 
po programih in v obsegu (mreža javne službe), ki ga določa 
nacionalni program. 

Javno službo opravljajo javni vzgojno—izobraževalni 
zavodi, ki jih v ta namen za posamezno raven izobraževanja 
ustanavljajo občina oziroma mesto ali republika. Na podlagi 
koncesije pa lahko opravljajo javno službo tudi drugi vzgojno- 
-izobraževalni in drugi zavodi, podjetja in druge organizacije 
in posameznik. 

V zakonu je osrednji poudarek namenjen opravljanju javne 
službe. Ta del zakona ureja: 

- ustanavljanje javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov, 
- organe javnega vzgojno-izobraževal nega zavoda, 
- povezovanje javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov, 
- izobraževanje in napredovanje pedagoških delavcev 

v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, 
- dodeljevanje koncesije za opravljanje javne službe. 
3. Nacionalni program vzgoje in izobraževanja opredeljuje 

cilje vzgoje in izobraževanja, določa programe javne službe in 
kriterije za razmestitev in financiranje njenega izvajanja, 
dejavnosti, potrebne za razvoj in učinkovito opravljanje javne 
službe in materialno osnovo za njeno izvajanje. 

Nacionalni program sprejme Skupščina Republike Slove- 
nije. 

Obseg sredstev, potrebnih za njegovo uresničevanje pa se 
določi s proračunom občine, mesta in republike. 

4. Zakon določa, kateri del sredstev za financiranje javne 
službe se zagotavja na ravni republike srednjim šolam, zavo- 
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dom za izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov 
z motnjami v razvoju, dijaškim domovom, osnovnim in glasbe- 
nim šolam in katerih del sredstev se zagotavlja v proračunu 
občine oziroma mesta. 

Zakon določa, da se del sredstev amortizacije nepremičnin 
in opreme dodeljuje javnim vžgojno-izobraževalnim zavo- 
dom na osnovi programa, ki ga sprejme ustrezni izvršni svet. 

5. Določilo o gospodarjenju z nepremičninami, ki so javna 
lastnina in se uporabljajo za opravljanje javne službe je posle- 
dica spoznanja, da je potrebno le-te zadržati v tej funkciji, 
zagotoviti racionalno gospodarjenje, hkrati pa onemogočiti 
krčenje šolskega premoženja. 

Za gospodarjenje z nepremičninami v javni lastnini, ki se 
uporablja za izvajanje javne službe, se lahko oblikujejo 
v občini oziroma mestu in republiki skladi. 

Za gospodarjenje z nepremičninami v javni lastnini, ki se 
uporabljajo za opravljanje javne službe v srednjem izobraže- 
vanju, v zavodih za usposabljanje in v dijaških domovih, 
zakon predvideva sklad pri republiškem upravnem organu 
pristojnem za vzgojo in izobraževanje. Sklad upravlja upravni 
odbor. Sredstva, pridobljena z gospodarjenjem z nepremični- 
nami se uporabljajo za potrebe javne službe. 

III. 
POSAMEZNE REŠITVE 
Opravljanje vzgoje in izobraževanja 

Zakon opredeljuje vzgojno izobraževalno dejavnost kot 
načrtno, sistematično in organizirano posredovanje znanja, 
ter splošnih civilizacijskih in kulturnih vrednot (2. člen). 

Določa, da vzgojno-izobraževalno dejavnost opravljajo 
pedagoški in drugi strokovni delavci v vzgojno-izobraževal- 
nih in drugih zavodih, podjetjih in organizacijah ter tudi kot 
zasebniki pod pogoji, določenimi z zakonom. Za opravljanje 
vzgojno-izobraževalne dejavnosti po programih, ki jih 
sprejme z zakonom pooblaščeni organ ali po programih 
z enakovrednim izobrazbenim standardom, ki ga ugotovi 
z zakonom pooblaščeni organ morajo biti izpolnjeni pogoji, 
predpisani za pedagoške in druge strokovne delavce, prostor 
in opremo. .. 

Za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti po drugih 
programih pa zakon predpisuje le pogoje za pedagoške 
delavce (8. člen). 

Zakon opredeljuje vzgojno-izobraževalni zavod. To je tisti, 
ki izvaja pretežno programe, po katerih se pridobi javno 
veljavna izobrazba. Te programe izvajajo osnovne, glasbene, 
srednje šole, zavodi za izobraževanje in usposabljanje otrok 
in mladostnikov z motnjami v razvoju in zavodi za izobraževa- 
nje odraslih, ki so lahko organizirani tudi kot enote (4. člen). 

Za opravljanje javne službe se ustanovijo javni vzgojno- 
- izobraževalni zavodi, na podlagi koncesije pa jo lahko 
opravljajo tudi drugi zavodi, podjetja, druge organizacije m 
zasebniki. Obvezno osnovno izobraževanje in izobraževanje 
in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju 
se lahko opravlja le kot javna služba. Taka rešitev je vzpostav- 
ljena predvsem zaradi varstva pravice oziroma dolžnosti, do 
obveznega osnovnega izobraževanja. 

Javni vzgojno—izobraževalni zavodi 
Z organiziranjem javne službe na področju vzgoje in izobra- 

ževanja država zagotavlja uresničevanje zakonskih obvezno- 
sti glede vzgoje in izobraževanja poleg tega pa zagotavlja tudi 
vzgojo in izobraževanje, ki je potrebno za njen gospodarski in 
družbeni obstoj in razvoj. Zato občina ozirma mesto in repu- 
blika ustanavljajo javne vzgojno izobraževalne zavode zaradi 
racionalne mreže javne službe, zakon določa soglasje repu- 
blike tudi, kadar je ustanovitelj občina oziroma mesto (11. 
člen). Omogočeno pa je, da osnovna šola ustanovi tudi repu- 
blika, predvsem zaradi uresničitve posebnih potreb, poveza- 
nih z osamosvojitvijo Slovenije in njenega vključevanja 
v Evropo. 
Organi javnega vzgojno—izobraževalnega zavoda 

Zakon ureja organe le za javne vzgojno-izobraževalne 
zavode, organe drugih zavodov določa Zakon o zavodih. 

Javni vzgojno-izobraževalni zavod ima svet, ki ga sestav- 
ljajo predstavniki ustanovitelja, lokalne samouprave, pedago- 
ških in drugih strokovnih delavcev, staršev, v srednjih šolah in 
dijaških domovih pa tudi dijakov. 

Svet odloča z večino glasov vseh članov (ne po delegacijah) 
(12. in 13. člen). 

Svet sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi 
uresničitvi, obravnava letno in polletno poročilo o vzgojno- 
—izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s pra- 
vicami, obveznostmi in odgovornostmi iz delovnega razmerja, 
odloča o pritožbah v zvezi s statusom dijaka in opravlja druge 
naloge v skladu z zakonom, aktom o ustanovitvi in statutom 
(14. člen). 

Poslovodni organ javnega vzgojno—izobraževalnega 
zavoda je ravnatelj. Poleg poslovodnih nalog ravnatelj oprav- 
lja tudi naloge pedagoškega vodje, ki jih zakon natančneje 
razčlenjuje (15. člen). Zakon ne predvideva delitve poslovod- 
nih od nalog pedagoškega vodenja. Kadar je obseg dela 
tolikšen, da ne more opraviti poslovodnih nalog in nalog 
pedagoškega vodje, se lahko del nalog ravnatelja opravlja 
pomočnik ravnatelja. Organizacijsko enoto vodi vodja enote, 
ki praviloma opravlja naloge pedagoškega vodje. 

Ravnatelja imenuje in razrešuje svet javnega vzgojno-izo- 
braževalnega zavoda v soglasju z ustanoviteljem (16. člen). 
Zakon podrobno opredeljuje naloge in pristojnosti strokovnih 
organov javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda, učitelj- 
skega oziroma vzgojiteljskega zbora, oddelčnih učiteljskih 
zborov in razrednika. Dopušča tudi uvedbo drugih strokovnih 
organov, s čimer predlagatelj misli predvsem na predmetne 
strokovne aktive, ki so pomembni zlasti pri posodabljanju 
vzgojno-izobraževalnih programov. Taka ureditev želi pred- 
vsem zagotoviti strokovno avtonomnost javnih vzgojno-izo- 
braževalnih zavodov. Učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor ima 
v primerjavi s prejšnjo ureditvijo nekatere nove pristojnosti. 
Kadar so v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu obliko- 
vane organizacijske enote, se strokovni organi oblikujejo na 
ravni enote, na ravni zavoda pa kolegij ravnatelja, ki ima 
usklajevalno funkcijo (21. - 25. člen). 

Predlagatelj je vgradil v zakon tudi svet staršev, dopušča pa 
tudi drugo obliko njihove organiziranosti. Svet staršev ima 
pomembno vlogo kot posvetovalni organ ravnatelja oziroma 
učiteljskega zbora in lahko daje organom javnega vzgojno- 
-izobraževalnega zavoda pobude (26. člen). 

Javni vzgojno—izobraževalni zavodi se lahko zaradi oprav- 
ljanja skupnih nalog povezujejo v skupnosti zavodov (27. 
člen). To omogoča, da se iz javnega vzgojno- izobraževal- 
nega zavoda izloči tista opravila, ki so sicer nujna, vendar ne 
sodijo v ožje vzgojno-izobraževalno delo. 

Zakon uvaja stalno strokovno izobraževanje in usposablja- 
nje ter napredovanje za vse pedagoške delavce. Predlagatelj 
na tak način vzpostavlja mehanizem za kvalitetnejše vzgojno- 
- izobraževalno delo. Stalno strokovno izobraževanje in izpo- 
polnjevanje ureja zakon posebej za ravnatelja (29. in 30. člen). 

Opravljanje javne službe na podlagi koncesije 
Koncesijo za opravljanje javne službe se podeljuje 

z odločbo na podlagi javnega natečaja. Koncesijo podeljuje 
pristojni upravni organ (32. člen). 

Zakon predvideva tudi odvzem koncesije, v primeru ce 
koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi, 
odločbo in pogodbo o koncesiji, pri tem pajekoncedent 
dolžan zagotoviti učencem in dijakom dokončanje začetega 
izobraževanja (34. člen). 

Nacionalni program 
Nacionalni program vzgoje in izobraževanja sprejema na 

predlog Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije. 
V postopku priprave predloga nacionalnega programa si 
predlagatelj pridobi mnenja gospodarskih združenj in stro- 
kovne javnosti (36. člen). 

Z nacionalnim programom se opredelijo cilji vzgoje in izo- 
braževanja, določi kateri vzgojno—izobraževalni programi se 
izvajajo kot javna služba. Prav tako se določijo kriteriji za 
razmestitev in financiranje javne službe. Nacionalni program 
opredeljuje tudi dejavnosti, potrebne za učinkovito opravlja- 
nje in razvoj javne službe ter določa materialno osnovo za 
njeno izvajanje (37. člen). 

Sredstva, potrebna za opravljanje javne službe se določijo 
s proračuni občine oziroma mesta in republike. To pa ne 
onemogoča financiranja iz drugih virov, zlasti za nadstan- 
dardne programe (participacije, sponzorstva, dotacije). 
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Financiranje 
Na ravni republike se zagotavljajo sredstva za bruto osebne 

dohodke in prispevke v skladu z zakonom in kolektivno 
pogodbo za srednje šole, zavode in izobraževanje in usposab- 
ljanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju in dijaške 
domove, za izvajanje zagotovljenega programa osnovne šole 
in za izvajanje programa glasbene šole. 

Na ravni občine pa se zagotavljajo sredstva za materialne 
stroške za izvedbo zagotovljenega programa osnovne šole, 
del sredstev za amortizacijo nepremičnin in opreme osnov- 
nim in glasbenim šolam, sredstva za izvajanje dodatnega 
programa osnovne šole in sredstva za funkcionalne izdatke 
srednjih šol iznad normativov in standardov. 

Občini oziroma mestu, ki s svojimi prihodki ne moreta 
zagotoviti potrebnih sredstev za amortizacijo nepremičnin in 
opreme osnovnim in glasbenim šolam ter sredstev za materi- 
alne stroške za izvedbo zagotovljenega programa osnovne 
šole se zagotovijo sredstva za finančno izravnavo iz prora- 
čuna republike. (40. in 41. člen). 

Sredstva za osebne dohodke se javnim vzgojno—izobraže- 
valnim zavodom zagotavljajo na podlagi zasedenih delovnih 
mest, določenih s sistemizacijo. Elemente za sistemizacijo 
določa 44. člen. 

Kontrolo nad namensko uporabo sredstev v javnih vzgojno- 
—izobraževalnih zavodih opravljajo pristojni upravni organi 
(45. člen). 

V javnem vzgojno—izobraževalnem zavodu se presežek pri- 
hodkov nad odhodku, pridobljenih s prodajo proizvodov in 
storitev, ustvarjenih z opravljanjem javne službe, uporabljajo 
v soglasju z ustanoviteljem le za opravljanje in razvoj dejav- 
nosti. 
Gospodarjenje z nepremičninami 

Za racionalno gospodarjenje z nepremičninami, ki se upo- 
rabljajo za opravljanje javne službe in da bi zagotovili čim bolj 
učinkovito reševanje perečih gmotnih vprašanj, zakon predvi- 
deva oblikovanje skladov. Pri republiškem upravnem organu, 
pristojnem za vzgojo in izobraževanje se oblikuje sklad za 
gospodarjenje z nepremičninami, s katerimi upravljajo javni 
vzgojno-izobraževalni zavodi, katerih ustanovitelj je Repu- 
blika Slovenija (48. - 52. člen). 
Prehodne in končne določbe 

Do sprejema nacionalnega programa vzgoje in izobraževa- 
nja se kot javna služba opravljajo vzgojno—izobraževalni pro- 
grami, ki jih je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za 
vzgojo in izobraževanje, če se ob uveljavitvi tega zakona 
izvajanje le-teh financira iz javnih financ. V prehodnem 
obdobju se zagotavlja financiranje tudi dejavnosti, potrebnih 
za razvoj vzgoje in izobraževanja in zagotavljajo sredstva za 
njeno materialno osnovo (53. člen). Sredstva za osebne 
dohodke in prispevke osnovnim šolam za izvedbo zagotovlje- 
nega programa in glasbenim šolam za izvedbo programa 
glasbene šole se do 31.12.1991 zagotavljajo na ravni občine 
oziroma mesta. 

Zakon podrobneje ureja prehod izobraževalnih organizacij 
v vzgojno—izobraževalne zavode in določa roke ter pogoje za 
nadaljevanje opravljanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti 
kot javne službe (56 in 57. člen). 

Zakon prenaša ustanoviteljstvo srednjih šol, dijaških domov 
in zavodov za izobraževanje in usposabljanje otrok in mla- 
dostnikov z motnjami v razvoju na republiko hkrati s tem 
prenaša lastništvo nad premoženjem, s katerim upravljajo 
javni vzgojno-izobraževalni zavodi, na Republiko Slovenijo. 
S tem želi predlagatelj zagotoviti racionalno gospodarjenje 
z nepremičninami in možnost za reševanje najbolj perečih 
problemov glede vzdrževanja zgradb pa tudi razširitve pro- 
storskih zmogljivosti. Predvsem pa želi ohraniti namembnost 
sedanjih nepremičnin v javni lasti za potrebe vzgoje in izobra- 
ževanja (60. člen). Do sprejema področnih zakonov ta zakon 
ureja prehodni režim financiranja višjega in visokega izobra- 
ževanja ter financiranje predžolske vzgole s pripravo na šolo 
(63. in 64. člen). 

IV. 
UPOŠTEVANA STALIŠČA IN PRIPOMBE 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona upošteval tiste 
predloge, stališča in sklepe, ki se nanašajo na organizacijo, 

upravljanje izvajanje in financiranje javne službe, torej na 
problematiko, ki jo zakon ureja in sicer: 

- natančneje je opredeljena javna služba; 
- pri imenovanju ravnatelja daje svet zavoda, preko kate- 

rega se zagotavlja vpliv učiteljskega oziroma vzgojiteljskega 
zbora in predstavnikov civilne družbe; prav tako je upošte- 
vano, da ravnatelj ne odloča o pravicah in dolžnostih iz 
delovnega razmerja; 

- obširneje so opredeljene naloge in pristojnosti strokov- 
nih organov; 

- uresničena je zahteva po vplivu staršev in sicer preko 
določila o svetu staršev oziroma drugačnih oblik njihove 
organiziranosti; 

- z vpisom v razvid vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki 
opravljajo javno veljavno izobraževanje, se vzpostavlja tudi 
pregled nad izpolnjevanjem pogojev za izvajanje dejavnosti 
(kadri, prostor, oprema); 

- pripombe k nacionalnemu programu so upoštevane tako, 
da le-ta opredeljuje cilje vzgoje in izobraževanja, določa 
vzgojno-izobraževalne programe, ki se izvajajo kot javna 
služba ter kriterije za njihovo razmestitev in financiranje; 

hkrati opredeljuje dejavnosti potrebne za razvoj javne 
službe in določa materialno osnovo za njeno opravljanje; 

- soodločanje samoupravne narodnostne skupnosti se 
zagotavlja tako, da je le-ta soustanoviteljica vzgojno—izobra- 
ževalnih zavodov na narodnostno mešanem obomočju za 
vzgojo in izobraževanje v jeziku narodnosti oziroma za dvoje- 
zično vzgojo in izobraževanje; 

V. 

STALIŠČA IN PREDLOGI, KI JIH NI BILO MOGOČE 
UPOŠTEVATI 

Predlagatelj ni mogel upoštevati predlogov, da bi zakon 
določil kriterije za razmestitev javne službe, določa pa, da bo 
le-te določil parlament ob sprejemanju nacionalnega pro- 
grama. Sprejemanje standardov in normativov zakon nalaga 
Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije, ker je to 
tehnični predpis, ki zelo podrobno določa izvedbo vzgojno- 
—izobraževalnih programov. 

Zahteve, da naj ta zakon ureja strokovni nadzor presegajo 
namen tega zakona. 

Predloga naj bosta poslovodna funkcija in funkcija pedago- 
škega vodje ločeni, predlagatelj ni upošteval, ker meni, da sta 
ti dve funkciji v šolstvu nerazdružljivi, zaradi težnje k opti- 
malni šoli. V primeru, ko je obseg ravnateljevega dela tolik- 
šen, da ga ne more opraviti, zakon predvideva pomočnika 
ravnatelja oziroma vodje organizacijske enote, ki opravlja 
funkcijo pedagoškega vodje. 

Sistem javnih financ predlagatelju ne omogoča, da bi za več 
let vnaprej zagotovil sredstva za izvedbo javne službe. Le-ta 
se zagotavljajo za vsako leto posebej v proračunu. 

Participacije zakon eksplicitno ne uvaja, dopušča pa jo za 
izvedbo nadstandardnih programov. 

VI. 

REŠITVE, KI ODSTOPAJO OD OSNUTKA ZAKONA 
Prvi vzrok za zakonske rešitve, ki odstopajo od osnutka 

zakona izhajajo iz odnosa, ki ga ima ta zakon do zakona 
o zavodih. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja mora kot komplementarni zakon celovito ure- 
diti tiste sklope vprašanj, ki jih zakon o zavodih ureja le 
splošno, ker predpostavlja ustrezne področne zakone (n.pr. 
imenovanje ravnatelja, struktura zakona). 

Drugi vzrok za rešitve, ki odstopajo od usnutka zakona so 
mnenja, stališča, predlogi in sklepi delovnih teles in zborov 
Skupščine Republike Slovenije ter stališča in predlogi raznih 
strokovnih teles in gospodarskih združenj, oblikovanih v raz- 
pravi o predlogu za izdajo tega zakona z osnutkom zakona 
(n.pr. izločitev visokega šolstva in predšolske vzgoje). 

Tretji vzrok za odstopanja od rešitev v osnutku zakona 
izhaja iz nuje po oblikovanju vrste novih definicij in opredeli- 
tev (npr. vzgojno-izobraževalna dejavnost, javna služba in 
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njeno opravljanje na podlagi koncesije in nacionalni pro- 
gram), ali pa iz spoznanja, da je potrebno rešitve v osnutku 
zakona pomembno spremeniti in dopolniti, ker ne ustrezajo 
več v celoti, ali pa celo na novo oblikovati, da bi bil zakon 
celovitejši (n.pr. strokovni organi o javno vzgojno-izobraže- 
valnem zavodu, svet staršev in gospodarjenje z nepremični- 
nami). 

Četrti vzrok za odstopanja od rešitev v predlogu za izdajo 
zakona z osnutkom izhaja iz opozoril v javni razpravi in 
spoznanj predlagatelja, da je potrebno v tem zakonu urediti le 
vprašanja, ki zadevajo pogoje za opravljanje vzgojno-izobra- 
ževalne dejavnosti, opredeljujejo javno službo v tej dejavnosti 
ter urejajo način njenega upravljanja in financiranja, vse 
drugo pa je potrebno pustiti področnim zakonom (delovna 
razmerja). 

IV. 
FINANČNE POSLEDICE 

Uveljavitev zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja ne pomeni bistveno povečanih finančnih obre- 
menitev za proračun. Z uveljavitvijo sistemizacije delovnih 
mest, novih kriterijev za mrežo javne službe in novih normati- 
vov in standardov se predvidevajo določeni prihranki. 

Z vključitvijo mature v javno službo in razširitvijo sistema 
stalnega strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja 
v nazive tudi za pedagoške delavce osnovnih in glasbenih šol 
ter zavodov za izobraževanje in usposabljanje otrok in mla- 
dostnikov v razvoju se povečujejo obveznosti proračuna, kar 
je pa nujno zaradi boljše kakovosti šole. 

Predlagatelj meni, da se bodo prihranki zaradi racionaliza- 
cij izravnali z novimi finančnimi obveznostmi. 

Predlog za izdajo zakona o PRAZNIKIH IN DELA PROSTIH DNEVIH 

V REPUBLIKI SLOVENIJI z osnutkom zakona - ESA 403  

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 91. seji 
dne 6. junija 1991 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O PRAZNIKIH IN 
DELA PROSTIH DNEVIH V REPUBLIKI SLOVENIJI 
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 bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Jožica PUHAR, članica Izvršnega sveta jn republiška 
sekretarka za delo, 
- Nataša BELOPAVLOVIČ, namestnica republiške sekre- 
tarke za delo, 
- Irena BEČAN, pomočnica republiške sekretarke za 
delo. 

Predlog za izdajo zakona o praznikih in dela prostih dnevih 
v Republiki Sloveniji 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. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki 
Sloveniji        

I. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga za pripravo tega zakona je v 9. točki prvega 
odstavka 321. člena Ustave Republike Slovenije, po kateri 
Skupščina Republike Slovenije z zakonom ureja republiške 
praznike in v 1. točki prvega odstavka istega člena, po kateri 
Skupščina Republike Slovenije v okviru svojih pravic in 
obveznosti republike z zakonom ureja tudi medsebojna raz- 
merja v združenem delu ter v Ustavnem amandmaju XCIX 
k Ustavi Republike Slovenije, kjer je določeno, da Skupščina 
Republike Slovenije z zakoni samostojno ureja vsa razmerja, 
ki so skupnega pomena za državljane Republike Slovenije, 
njihove organizacije in skupnosti. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 
Trenutno so prazniki, ki jih praznujemo v Republiki Sloveniji 
urejeni v dveh zakonih. Zakon o praznikih SFRJ (Ur. I. SFRJ, 
št. 6/73) določa naslednje zvezne praznike: novo leto - 1. in 2. 
januar, praznik dela - 1. in 2. maj, dan zmage - 9. maj, dan 
borca - 4. julij ter dan republike - 29. in 30. november. Vsi 
prazniki razen 9. maja so opredeljeni tudi kot dela prosti 
dnevi Zakon o repuliških praznikih in dela prostih dnevih 
v SR Sloveniji (Ur. I. SRS, št. 33/89) pa nadalje opredeljuje 
praznike v Sloveniji: Prešernov dan, slovenski kulturni praz- 
nik - 8, februar, dan ustanovitve Osvobodilne fronte sloven- 
skega naroda - 27. april, dan oborožene vstaje slovenskega 

naroda - 22. julij, dan slovenske državnosti - 3. oktober, dan 
spomina na mrtve — 1. november. Vsi razen 8. februarja in 3. 
oktobra so opredeljeni tudi kot dela prosti dnevi, poleg tega 
pa je dela prost dan tudi 25. december. 
Ob tem je potrebno še omeniti, da je področje praznikov sicer 
samostojno zakonodajno-pravno področje, vendar pa se pre- 
pleta tudi s področjem delovnih razmerij, saj se republiški 
zakon o delovnih razmerjih (Ur. I. RS, št. 14/90 in 5/91) izrecno 
sklicuje na zakonodajo o praznikih in s tem v zvezi tudi 
izpeljuje določene pravice delavcev (63. in 68. člen zakona 
o delovnih razmerjih). 
Nastala politična situacija in demokratičen razvoj v naši repu- 
bliki sta pokazala, da sedaj veljavni prazniki in dela prosti 
dnevi v Sloveniji ne ustrezajo več dejanskemu stanju in dejan- 
skemu odnosu naših državljanov glede pomembnosti določe- 
nih datumov. Tako se je na podlagi številnih pobud in ocen 
o potrebnosti celovite ureditve praznikov in dela prostih dni 
v Sloveniji, pokazala potreba po novi, celoviti in enotni uredi- 
tvi problematike praznikov in dela prostih dni v Republiki 
Sloveniji. 

III. NAČELA, NA KATERIH TEMELJI PREDLOG ZA IZDAJO 
ZAKONA 
Predlog za izdajo zakona o praznikih in dela prostih dnevih 
v Sloveniji temelji na naslednjih načelih: 

poročevalec 11 



— nov, celovit zakon o praznikih in dela prostih dnevih v naši 
republiki naj bi na simbolen način prikazal, katere vrednote so 
v naši republiki, za večino državljanov, najbolj cenjene in jim 
je zato treba dati posebno obeležje; 
— zakon naj bi čimbolj utemeljeno upošteval strukturo praz- 
nikov glede na njihovo državotvornost, kulturno, versko in 
zgodovinsko vsebino; 
— slovenski prazniki in dela prosti dnevi naj bi bili čim bolj 
usklajeni s prazniki v drugih zahodno-evropskih državah; 
— število prazničnih dni naj bi ostalo približno enako kot do 
sedaj z možnim odstopanjem navzgor glede na ureditev 
v nekaterih drugih evropskih državah; 
— opušča se dosedanja ureditev, v kateri je bila dana mož- 
nost prenašanja dvodnevnih praznikov, v kolikor bi en dan 
padel na nedeljo, kar je dejansko v neskladju z namenom 
praznikov in dela prostih dni. 

IV. POGLAVITNE REŠITVE PREDLAGANEGA BESEDILA 
ZAKONA 
Upoštevaje pobude in zahteve po novi in celoviti zakonodaji 
na področju praznikov in dela prostih dni v naši republiki 
glede na nastalo politično situacijo, demokratičen razvoj ter 
nova zgodovinska dognanja ter na podlagi analize mnenj 
v zvezi z obravnavano problematiko, ki so jih posredovale 
nekatere zainteresirane republiške organizacije in nekatere 
stranke (Republiški odbor zveze združenj borcev NOV Slove- 
nije, Liberalna stranka, Klub poslancev SKD, Klub neodvisnih 
poslancev, Slovenska škofovska konferenca), se s predlaga- 
nimi rešitvami skuša najustrezneje opredeliti praznične in 
dela proste dneve glede na tradicionalna, verska, zgodovin- 
ska, kulturna in državotvorna obeležja, ki jih je potrebno in 
primerno zakonsko urediti. 
Rešitve zakona povzemajo nekaj praznikov in dela prostih 
dni, ki so se praznovali že dosedaj. 
Tako so iz zveznega zakona prenešeni novo leto - 1. in 2. 
januar (pri čemer je v varianti predlagano, da se 2. januar 
črta), praznik dela - 1. maj in dan zmage - 9. maj. Razlika je 
le v tem, da bi se po predlagani ureditvi praznik dela prazno- 
val le en dan ter, da bi se pri dvodnevnih praznikih opustila 
možnost prenosa dvodnevnega praznika, v kolikor bi en dan 
padel na nedeljo. 

Iz dosedanje republiške ureditve pa so v novo zakonsko 
ureditev prenešeni naslednji prazniki in dela prosti dnevi- 
Prešernov dan, slovenski kulturni praznik - 8. februar, dan 
ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda — 27. 
april, dan spromina na mrtve - 1. november in božič - 25. 
december. Glede na različno zgodovinsko ocenjevanje 
pomena 27. aprila - dneva ustanovitve Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda menimo, da bi se bilo o tem prazniku ob 
obravnavah zakonodajnega gradiva, potrebno še dokončno 
opredeliti, tako glede imena tega praznika kot do praznika 
samega. 
Poleg navedenega, zakonske določbe predvidevajo še dva 
nova praznika, ki bi ju bilo iz vidika državotvornosti primerno 

Seni6Zc% T° Sta 26' in 27 jun|j - dan državnost? p7edv° dem datum osamosvojitve) in 26. december - opredelitev 

GledTrin893 ,?a-r0da za samostojno in neodvisno državo 
prazdnVva,o 23 decnembrr * V3rian,i Predla9an°. da * se ga 
Novost od dosedanje ureditve predstavljajo še verski prazniki 
od katerih so v osnutku predlagani velikonočna nedelja in 
ponedeljek, binkošti in Marijino vnebovzetje. Posebna opre- 
delitev pa je potrebna še za nekatere verske praznike: bin- 
koštni ponedeljek, sveto rešnje telo. Prav tako pa se je 
potrebno opredeliti tudi do Marijinega vnebovzetja. 
Enako kot je bilo to urejeno že dosedaj, dan zmage - 9. maj ni 
opredeljen kot dela prosti dan. Glede Prešernovega dneva 
slovenskega kulturnega praznika pa bi bilo še potrebno zav- 
zeti opredelitev ali je ta dan primerno določiti tudi kot dela 
prost dan. 
Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji 
bi tako celovito in enotno uredil to zakonsko področje v naši 
republiki, pri čemer se tudi na tem področju vzpostavlja 
pravna ureditev, ki je odraz odločitve o suverenosti in državo- 
tvornosti slovenskega naroda. 

V. FINANČNE POSLEDICE 
Za izvajanje tega zakona niso potrebna nova finančna in 
materialna sredstva, saj število prazničnih in dela prostih dni 
ostaja okvirno enako kot dosedaj. 

OSNUTEK ZAKONA o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji 

1. člen 
V Republiki Sloveniji se praznujejo državni, verski in drugi 
prazniki (v nadaljnjem besedilu: prazniki). 

2. člen 
Prazniki so: 
- 1. in 2. januar - novo leto 

- 8. februar - Prešernov dan, slovenski kul- 
turni praznik 

- velikonočna nedelja in - velika noč 

- dan ustanovitve Osvobodilne 
fronte slovenskega naroda (vari- 
anta: dan upora proti okupatorju) 

- praznik dela 

- dan zmage 

- binkošti 

- dan državnosti 
- Marijino vnebovzetje 

- dan spomina na mrtve (varian- 
ta: vsi sveti) 

- božič 

- 26. december - opredelitev slovenskega naroda 
za samostojno in neodvisno dr- 
žavo 

VARIANTA: 
- v prvi alinei se črta 2. januar 

VARIANTI DODATEK: 
- črta se 4. alinea 2. člena (27. april) 
- v sedmi alinei se za besedilom »binkoštna nedelja« doda 
besedilo »in ponedeljek« 
- za sedmo alineo se doda nova osma alinea, ki se glasi- »- 
svetorešnje telo« 
- črta se 9. alinea 2. člena (15. avgust) 
- dan državnosti se prenese iz 26. in 27. junija na 23 de- 
cember 

3. člen 
Prazniki Republike Slovenije, razen 8. februarja - Prešerno- 
vega dneva, slovenskega kulturnega praznika, 9. maja 
- dneva zmage, so dela prosti dnevi. 
Ce je katerikoli praznik Republike Slovenije iz prejšnjega 
člena nedelja, se praznik ne prenaša na naslednji delovni dan. 

VARIANTA: 
V prvem odstavku se črta besedilo: 

praznfka3^3 ~ Prešemovega dneva, slovenskega kulturnega 

ponedeljek 

- 27. april 

- 1. maj 
- 9. maj 

- binkoštna nedelja 

- 26. in 27. junij 
- 15. avgust 

- 1. november 

- 25. december 
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4. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati: 
1. Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Socialistični 
Republiki Sloveniji (Ur. I. SRS. št. 33/89). 

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

Potreba po določitvi o izvzetju iz uporabe Zakona o prazni- 
kih SFRJ v Republiki Sloveniji 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon se v Republiki Sloveniji ne 
uporablja Zakon o praznikih SFRJ (Uradni list-SFRJ, št. 6/73). 

OBRAZLOŽITEV 

Nastala politična situacija in demokratičen razvoj v nasi repu- 
bliki sta pokazala, da trenutno veljavni prazniki in dela prosti 
dnevi v Sloveniji ne ustrezajo več dejanskemu odnosu naših 
državljanov glede pomembnosti določenih dni, ki so oprede- 
ljeni kot prazniki. Ravno tako so tudi nova zgodovinska dog- 
nanja pripomogla k velikemu številu pobud za novo in celo- 
vito ureditev praznikov in dela prostih dni v Sloveniji, tako da 
bi se izpostavile tiste vrednote, ki so v narodu najbolj cenjene 
in jim je zato treba dati posebno obeležje. 
V osnutku zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Repu- 
bliki Sloveniji je kot prvo določeno, da se v Sloveniji praznu- 
jejo tako državni, kot verski in tudi drugi prazniki (1. člen). 
Drugi člen osnutka zakona pa delno še variantno opredeluje 
praznike RapubUke Slovenije. Tako so kot prazniki oprede- 
ljeni 1. in 2. januar - novo leto, 8. februar - Preserenov dan, 
slovenski kulturni praznik, velikonočna nedelja m ponedeljek 
- velika noč (pade na nedeljo po prvi spomladanski polni 
luni) 27. april - dan ustanovitve osvobodilne fronte sloven- 
skega naroda, 1. maj - praznik dela, 9. maj - dan zmage 
binkoštna nedelja - binkošti (petdeseti dan po veliki noči), 
26. in 27. junij - dan državnosti (predvideni datum osamosvo- 
jitve) 15. avgust - Marijino vnebovzetje, 1. november - dan 
spomina na mrtve, 25. december - božič in 26. december 
- opredelitev slovenskega naroda za samostojno in neod- 
visno državo. 
Glede na določena stališča in pripombe, ki so jih posredovali 
nekateri Republiški sekretariati in nekatere stranke ter tudi 
upoštevaje ureditev praznikov v sosednjih zahodno-evropskih 
državah osnutek zakona v varianti določa, da bi se 27. april 
preimenoval v dan upora proti okupatorju ter da bi se 1. 
november preimenoval v vse svete. Glede na nekatere pri- 
pombe, ki so upoštevale predvsem ureditev v drugih 
zahodno-evropskih državah je v varianti predlagano, da bi se 
novo leto praznovalo le 1. januarja. 

PREDLOG, DA SE HKRATI OBRAVNAVA 
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA IN ZAKONSKI 
OSNUTEK 

Na podlagi drugega odstavka 265. člena Poslovnika Skupš- 
čine Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 34/85) Izvršni svet 

Nadalje osnutek zakona variantno določa še dva verska praz- 
nika in sicer: binkoštni ponedeljek in sveto rešnje telo (drugi 
četrtek po binkoštih) ter variantno možnost črtanja 15. avgu- 
sta kot praznika Republike Slovenije. Upoštevaje različno 
zgodovinsko ocenjevanje pomena 27. aprila — dneva ustano- 
vitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda zakonski osnu- 
tek v varianti predvideva tudi možnost črtanja tega praznika. 
Upoštevaje določene pripombe v zvezi z dnevom državnosti je 
v variantnem dodatku kot možen datum praznovanja dneva 
državnosti določen 23. december. ^ , 
Osnutek zakona opredeljuje vse prej naštete praznike kot dela 
proste dni z izjemo 8. februarja in 9. maja, pri čemer je za 8. 
februar - Prešernov dan, slovenski kulturni praznik v varianti 
določeno, da je tudi dela prost dan, ker bi bila razlika od 
dosedanje ureditve, vendar pa je glede na trenutno situacijo 
in poudarjanje slovenske kulture vredno posebnega razmi- 
sieka (3 čl&n)- 
Različna od dosedanje ureditve je tudi opredelitev, da se 
prazniki, v kolikor padejo na nedeljo ne morejo prenašati na 
naslednji delovi dan, ker v bistvu tudi ni skladno z namenom 
praznovanja določenega dne (3. člen, drugi odstavek). 
Z navedenim zakonom bi seveda prenehal veljati Zakon 
o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (Ur. I. 
SRS št 33/89). Poleg tega pa bi prenehal veljati tudi zvezni 
zakon o praznikih, ki bi ga bilo potrebno razveljaviti z ustav- 
nim zakonom (4. člen). . . 
Omeniti je potrebno, da imamo trenutno v Sloveniji 11 dni, ki 
so določeni kot prazniki in dela prosti dnevi. Za primerjavo bi 
omenili še obseg prazničnih dela prostih dni še po nekaterih 
evropskih državah: Nemčija — 16 dni, Avstrija — 15 dni, Italija 
- 11 dni, od katerih nekateri prazniki (predvsem verski) 
padejo na nedeljo. Pri določanju naših bodočih praznikov je 
vsekakor potrebno upoštevati število pazničnih dela prostih 
dni tako glede na dosedanjo ureditev, kot tudi glede na 
ureditev v zahodno-evropskih državah. 

Skupščine Republike Slovenije predlaga, da se predlog za 
izdajo zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki 
Sloveniji obravnava hkrati z zakonskim osnutkom. Gre 
namreč za celovito ureditev praznikov in dela prostih dni 
v Republiki Sloveniji, kar je pomemben element v procesu 
priprave pravne ureditve za uveljavitev suverenosti slovenske 
države. 

poročevalec 
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IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

POROČILO 
Odbora za proračun in javne finance k pregledu realizacije prihodkov in odhodkov 
proračuna Republike Slovenije v obdobju januar — april 

Odbor Skupščine Republike Slovenije za proračun in javne 
finance je na seji, 20. maja 1991, obravnaval Informacijo 
o realizaciji proračuna Republike Slovenije v obdobju janu- 
ar-marec 1991, ki smo jo objavili v 13. številki Poročevalca 
18 aprila letos. Obravnaval je tudi Pregled realizacije pri- 
hodkov in odhodkov proračuna Republike Slovenije za 
mesec april 1991. 
Iz poročila tega odbora, ki ga tokrat objavljamo, so razvidna 
Stališča do obravnavne problematike. Odbor je Izvršni svet 
in Republiški sekretariat za finance zaprosil, da mu odgovo- 
rita na več odprtih vprašanj. Z dobljenimi odgovori bo odbor 
seznanil delegate v republiški skupščini. 

Odbor Skupščine Republike Slovenije za proračun in javne 
finance je na seji dne 20/5-1991 obravnaval pregled realiza- 
cije prihodkov in odhodkov proračuna Republike Slovenije 
v obdobju januar - marec in april 1991, ki ga je Skupščini 
Republike Slovenije predložil Repubiški sekretariat za fi- 
nance. 

Skupščina Republike Slovenije je v decembru 1990 sprejela 
zakon o začasnem financiranju potreb iz republiškega prora- 
čuna v prvem trimesečju leta 1991 v višini 9.968,4 mio din. Na 
podlagi tega zakona je Izvršni svet sprejel finančni načrt, 
s katerim je selektivno razporedil sredstva za prvo trimesečje 
1991. Realizacija finančnega načrta začasnega financiranja 
republiškega proračuna je bila dosežena v skupni višini 
10.104,7 mio din in razporejena v strukturi skupnih realizira- 
nih odhodkov takole: sredstva za delo državnih organov 
10,9%, družbene dejavnosti 57,0%, gospodarska infrastruk- 
tura 19,1%, finačna izravnava občin 2,1%, ostale potrebe 
I,3%, zvezne obveznosti prenešene na Republiko Slovenijo, 
ki v finančnem načrtu niso bile predvidene 9,5%. 

Zaradi težke likvidnostne situacije republiškega proračuna 
v prvih treh mesecih in dodatnega omejevanja po zakonu 
o začasnem financiranju, so morali uporabniki republiškega 
proračuna prilagoditi programe za prvo trimesečje leta 1991 
dodeljenim sredstvom, ki so pri nekaterih namenih bila 
bistveno nižja od predvidenih po finančnem načrtu. 

Prioriteta nakazil je bila dana za obveznostim iz naslova 
socialnih transferjev (otroško varstvo, socialno skrbstvo, 
zaposlovanje), kjer je prišlo do višje realizacije od predvidene 
s finančnim načrtom. 

Realizacija finančnega načrta začasnega financiranja pro- 
grama gospodarske infrastrukture je bila presežena (za 
II,9%) pri realizaciji programa za železnico, ko so bila v prvih 
treh mesecih dodeljena sredstva ŽG v višini 666,5 mio din za 
enostavno reprodukcijo (v maju pa bo ŽG prejelo 70 mio din 
za razširjeno reprodukcijo) in pri realizaciji programa za ceste 
(za 12,4%) z dodelitvijo sredstev višini 791,2 mio din zaradi 
fiksnih in garantiranih obveznosti do zapadlih kreditov. 

Sredstva za delo državnih organov so bila v obdobju januar 
~ marec 1991 porabljena v višni 1.096,8 mio din, kar predstav- 
lja 81,2%-no realizacijo finančnega načrta po začasnem 
financiranju republiškega proračuna za prvo trimesečje. 
Odbor je ob tem opozoril na nezačeto racionalizacijo v orga- 
nih državne uprave in na nizke osebne dohodke, ki izhajajo 
tudi iz še ne opravljene racionalizacije dela v državni upravi. 

Zaostrena likvidnostna situacija je zahtevala tudi skrajno 
selektivno dodeljevanje sredstev za druge odhodke, kar se 
odraža na nizki porabi teh sredstev v primerjavi s finančnim 
načrtom (npr. pri gospodarskih in intervencijah, infrastrukturi 
itd.). 

V obdobju januar - marec 1991 so bili prihodki republi- 
škega proračuna realizirani v višini 10.364,5 mio din. Razlika 
med realiziranimi prihodki in odhodki v višini 10.104,7 mio din 
znaša 259,8 mio din in se nanaša na vplačila prihodkov v prvih 

dnevih meseca aprila za marec, ki jih do 31/3 ni bilo mogoče 
Dosežena realizacija prihodkov vključuje tudi 1.621,0 mio din sredstev, ki so predstavljala 75% pobraneaa 

temeljnega prometnega davka in posebnega zveznega davka 
za financiranje JLA, ki jih SDK, v skladu s sklepom Izvršneaa 

račim Pščine RePut>|ike Slovenije razporeja na poseben 
Prenešena sredstva 75% temeljnega prometnega davka 

v višini 1.621,0 mio din so bila uporabljena za pokrivanje 
zveznih obveznosti prenešenih na Republiko Slovenijo, ki jih 
finančni načrt ni zajemal (izvozne stimulacije za oktober 
november in december) in za potrebe ljudske obrambe 
v višini 964,8 mio din, ter za tekoče izpolnjevanje najnujnej- 
ših obveznosti republiškega proračuna zaradi težke likvid- 
nosnte situacije v višini 656,2 mio din. 

Znižanje davčne osnove na podlagi zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za skupne 
družbene potrebe v letu 1990 in o poračunu določenih obvez- 
nosti iz dohodka za skupne in splošne družbene potrebe za 
leto 1989 (Grašičev zakon) je pomenilo za republiški proračun 
refundacijo vseh davkov in prispevkov v marcu v višini 1 584 3 
mio din. 

informacije je razvidno, da je dinamika realizacije repu- 
bliškega proračuna za obdobje januar — april v globalu 
(struktura in prilivi po posameznih virih so različni) pod plani- 
ranim tako na prihodkovni kot odhodkovni strani proračuna. 

V likvidnostnem pogledu je bil mesec april za uporabnike 
proračuna nekoliko ugodnejši, vendar pa je svoje prispevala 
inflacija in se zato že javljajo zahteve za rebalansiranje prora- 
čuna po posameznih postavkah. 

jz priloženega pregleda realizacije prihodkov izhaja, da ie 
priliv sredstev iz naslova davka na dobiček nad planirano 
dinamiko. 

Nepojasnjena razlika v dinamiki priliva prihodkov nastopa 
pyi posebnem prometnem davku, kjer je štirimesečna reali- 
zacija 39,5% in temeljnem prometnem davku, kjer znaša 
realizacija 20,9%. Na podlagi pojasnila zakaj temu tako, je 
predstavnik Izvršnega sveta povedal, da so vzroki pač v raz- 
lični dinamiki priliva teh sredstev. 

Pri davku na promet z lesom od januarja do vključno aprila 
ni priliva sredstev. Po interpretaciji predstavnika Izvršnega 
sveta je priliv iz tega naslova načrtovan od meseca maja dalje 
ker gre za časovni zamik in dinamiko v prilivu teh sredstev, 
Sekretariat za finance pa se je že odločil za posebno nad- 
zorno skupino, ki bo ugotovila, zakaj ni prihodkov. 

Pri davku na električno energijo in davku na telefonski 
impulz bo spričo sprejema zakonov v prvem trimesečju reali- 
ziran ta vir kasneje, vendar bi po mnenju odbora morala na tej 
postavki biti izkazana tudi sredstva po osnovah (dogovoru) do 
sprejema zakonov (prispevek za razširjeno reprodukcijo) saj 
ni jasno ali so ta sredstva zavedena na postavki 7760. Republi- 
ški sekretariat za finance naj pojasni po katerih zakonih se 

1990)° postavki 7760 (prilivi po davkih iz leta 
Odbor je izpostavil vprašanje razlogov zakaj je dinamika 

priliva pri prispevku za zdravstvo višja - 36,3% v primerjavi 
s prilivom prispevka za zaposlovanje, ki je v prvih štirih 
mesecih realiziran s 25,3%, saj je osnova za obračun ista 
Predstavnik Izvršnega sveta je pojasnil, da zavezanci 
s področja kmetijstva prispevka za zaposlovanje ne plačujejo. 

Sredstva iz povečanega priliva carin v znesku 208,0 mio din 
so bila po izjavi predstavnika Izvršnega sveta nakazana na 
poseben račun na podlagi konec marca sprejetega odloka in 
dodeljena gospodarstvu za likvidnostno premoščanje obvez- 
nosti gospodarstva iz naslova marže, za evidenčne devizne , 
pravice. 
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Na vprašanje, zakaj postavka »zadolževanje« v celoti ni 
realizirana, je bilo pojasnjeno, da so bili že izvedeni razgovori 
s tujimi posojilodajalci za pridobitev tujih posojil kot tudi 
razgovori za iskanje domačih virov sredstev na podlagi jav- 
nega zadolževanja. 

Na odhodkovni strani je bilo izpostavljeno vprašanje, katere 
organizacije iz postavke »intervencije v gospodarstvo« so 
prejele sredstva in zakaj v prvih štirih mesecih iz postavke 
»sredstva za hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih 
območij« niso dodeljena uporabnikom. Ali gre za pomanjka- 
nje programov, ali so vzroki kje drugje? Predstavnik Izvršnega 
sveta je odgovoril, da gre tudi za pomanjkanje programov na 
posameznih območjih; sredstva iz te postavke pa bodo 
črpana po navodilih Republiškega sekretariata za finance 
julija 1991. 

V zvezi s postavko »pluralizacija medijev« je bilo pojas- 
njeno, da je bilo časopisu »Slovenec« dodeljenih 20 mio din, 
7 mio din za sanacijo časopisa »Demokracija« in 1,8 mio din 
za »TV 15«. 

Po mnenju odbora se je delitev teh sredstev izvedla brez 
predhodno pripravljenih kriterijev in brez javnega razpisa. 
Izvršni svet naj ob obravnavi informacije o realizaciji prora- 
čuna poda pojasnilo po kakšnem sistemu je opravil delitev teh 
sredstev. 

Realizacija sredstev prenesenih drugim družbenopolitič- 
nim skupnostim je bila glede na predvideno dinamiko nizka. 
Ali so občine, ki ta sredstva prejemajo iz republiškega prora- 
čuna zato v finančnih težavah? V odgovoru je bilo dano 
pojasnilo, da se finančna izravnava teh sredstev občinam 
redno spremlja po posebni službi in da je bilo občinam, ki 
prejemajo dopolnilna sredstva, nakazano v mesecu maju 
nekoliko več sredstev. Občine, ki so dotirane pa zaradi manj- 
šega nakazila, ki je posledica težav v republiškem proračunu 
v prvih štirih mesecih, finančno ne bodo prizadete v realizaciji 
svojih nalog. V prvih treh mesecih so se tudi občine financi- 
rale po svojih začasnih finančnih načrtih. 

V zvezi s postavko »investicije v stanovanjski gradnji« (od 
4.3.1 do 4.3.6) je bilo pojasnjeno, da je večja realizacija 
v prvih štirih mesecih posledica vezave in črpanja teh sredstev 
pri banki za zaključevanje finančne konstrukcije pri pridobitvi 
večjega števila stanovanj na začetku leta. 

Pri »investicijskem vzdrževanju« je na postavki 4.4.3 reali- 
zacija večja, ker so bila sredstva plasirana zlasti v vzdrževanja 
zgradb republiškega pomena in v vzdrževanje oziroma popra- 
vilo cest. 

Izpostavljeno je bilo vprašanje »financiranja minimalnih 
funkcij federacije«, kjer je 75,5% letnega zneska sredstev že 
realiziranega v prvih štirih mesecih.V poglavju VI zvezne 
obveznosti, prenesene na Republiko Slovenijo postavke od 
6.5 do vključno 6.17 niso zneskovno prikazane po deležih 
njihove realizacije za januar - april 1991, kar naj Izvršni svet 
v dodatnem pojasnilu odpravi.V odboru je bilo izpostavljeno 
vprašanje, če in v kolikšnem obsegu obstajajo povezave 
odnosno transferji med sredstvi republiškega proračuna in 
posameznimi lastniki firm, ki so sicer zaposleni v republi- 
ških organih. Nadalje, kakšna je povezava med sredstvi repu- 
bliškega proračuna, deponiranimi v Ljubljanski banki in kak- 
šen je položaj drugih bank v Republiki Sloveniji, ki te pove- 
zave oziroma a—vista sredstev republiškega proračuna 
nimaio deponiranih na žiro računu.Na prvo vprašanje je bilo 

dano pojasnilo, da Republiškemu sekretariatu za finance ni 
znana nobena povezava med nosilci proračunskih postavk in 
organizacijami, ki se jim sredstva dodeljujejo. Inšpekcijski 
organ za nadzor proračunskih sredstev pa tovrstnega trans- 
fera sredstev ni ugotavljal.Na drugo vprašanje je bilo odgo- 
vorjeno, da so a-vista proračunska sredstva deponirana pri 
šestih bankah in ne le pri Ljubljanski banki. Žiro račun prora- 
čuna pa se dnevno prazni.Ob zaključku obravnave je odbor 
predlagal, da Izvršni svet oziroma Republiški sekretariat za 
finance odgovori zlasti na naslednja vprašanja: 

- zakaj prihaja do razlike v dinamiki priliva sredstev na 
postavki 740 oziroma 741 med prispevki za zaposlovanje in 
prispevki za zdravstvo; 

- zakaj tako velika razlika v dinamiki priliva sredstev med 
posebnim republiškim davkom in temeljnim prometnim dav- 
kom. Hkrati naj Republiški sekretairat za finance prikaže 
dinamiko priliva na teh postavkah za leto 1990 in 1989; 

- Republiški sekretariat za finance naj posreduje odgovor, 
zakaj od davka na promet z lesom ni priliva sredstev v prora- 
čun za prve štiri mesece; 

- pri intervencijah v gospodarstvo je treba pripraviti spisek 
nakazil organizacijam, ki so ta sredstva prejela; 

- Izvršni svet naj odgovori, po kakšnih kriterijih so bila 
razdeljena sredstva na postavki »pluralizacija medijev«; 

- kako daleč je priprava kriterijev za pospeševanje razvoja 
podjetništva in kriterijev za hitrejši razvoj gospodarsko manj 
razvitih področjih glede na to, da ti dve postavki v prvih štirih 
mesecih leta 1991 nista realizirani; 

- zadolževanje republiškega proračuna predstavlja 
posebno vprašanje; kako daleč so razgovori za realizacijo te 
proračunske postavke; 

- zakaj je 75,5% letnega zneska sredstev na postavki 
»financiranje minimalnih funkcij federacije« v prvih štirih 
mesecih že realiziranega? 

- Izvršni svet naj poglavje VI »zvezne obveznosti prenešene 
na Republiko Slovenijo« razdela tako, da bodo zneskovno 
izkazana sredstva na postavkah od 6.5 do vključno 6.17. 

Odbor je ob zaključku obravnave sklenil, da se poročilo 
odbora k pregledu realizacije prihodkov in odhodkov prora- 
čuna Republike Slovenije v obdobju januar - april 1991 
s tabelami Republiškega sekretairata za finance objavi v Poro- 
čevalcu; odgovore na postavljena vprašanja pa Izvršni svet 
oziroma Republiški sekretariat za finance posreduje Odboru 
za proračun in javne finance. 

V odboru je bilo dogovorjeno, da člani odbora v prihodnje 
spremljajo izvajanje proračuna Republike Slovenije po posa- 
meznih postavkah, in sicer takole: 

Franci Pivec: spremlja postavke v proračunu, ki se nana- 
šajo na raziskovano dejavnost in izobraževanje. 

Franc Grašič: spremlja postavke na: prihodkovni strani 
710, 740, 741 in odhodkovni strani postavke: 2.4.1; 2.4.10,; 
2.4.11; 2.4.6 

Branko Novak: spremlja postavke 2.4.6 in 2.4.16 
Ivan Vodopivec: spremlja celotno gospodarsko infrastruk- 

turo v proračunu 
Janez Kopač: sredstva, katerih nosilec je Republiški sekre- 

tariat za finance (kotizacija, obresti). 
Republiški sekretairat za finance naj omogoči navedenim 

tudi detalnejši vpogled v prilive in odlive sredstev republi- 
škega proračuna. 

V 

poročevalec 
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KONTO VRSTA PRIHODKA PLAN 
1991 

REALIZ. I 
JAN.-APRIL (4:3) 

710 Davek na dobitek 1,400,0 
711 Davek na izplačane osebne dohodke 800,0 

672,4 
1.009,3 

720 

730 Posebni pro«etni davek 
731 Davek na proiet nepreiičnin 
733 Davek na proiet z leso« 
734 Povračilo ob ceni naftnih derivatov 
735 EkoloSki davek 
736 Davek na električno energijo 
737 Davek na telefonski iipul: 

•Priliv 

3.570.0 
105,0 
550,0 

4.657.1 
172,8 

1.900,0 
342,5 

1.408.5 
22,7 
0,0 

1.088.6 
65,0 
0,0 
0,0 

740 
741 

Prispevek :a zaposlovanje 
Prispevek za zdravstvo 

3.273,9 
11.886,9 

827,0 
4.320,5 

4.SKUPAJ PRIHODKI IZ NASLOVA PR1SPEVK0 
ZA SOCIALNO VARNOST 15.160,7 

770 Povračilo za uporabo cest 
771 Cestnina 
772 Povračila od količinskih osnov 
773 Odškodnina zaradi spresea. naae«bnosti 
774 Sodne takse 
777 Turistične takse 
775 Drugi prihodki 

7760 Prihodki po zakonih iz leta 1990 
7761 Refundacije prihodkov iz leta 1990 -1 

624,9 
467,3 
413,5 
59,0 

195,0 
0,0 

427,0 
0,0 

.436,8 

184,4 
36,0 
81,0 
0,0 

101,4 
0,0 

38,9 
695,1 

-1.255,6 

5.SKUPAJ DRUGI PRIHODKI 

6.TEMELJNI PROMETNI DAVEK 

749,9 

16.500,0 

7.CARINE IN UVOZNE DAJATVE« 

8.TUJA POSOJILA 

12.000,0 

1.050,0 

9.ZADOLŽEVANJE 4.289,6 

SKUPAJ PRIHODKI 69.637,6 

carin je za 208,0 iio din večji in je bil uporabi 

48,0 
126,2 

1.SKUPAJ PRIHODKI OD DAVKA NA DOBIČEK 2.200,0 1.682,4 76,5 

Dohodnina 6.390,0 2.292,8 35,9 

2.SKUPAJ PRIH. OD DAVKOV OD OSEB. DOH. 6.390,0 2.292,8 35,9 

39.5 
21,7 
0,0 

23,4 
37.6 
0,0 
0,0 

3.SKUP. PRIH. OD PROH.PROIZV. IN STOR. 11.297,4 2.584,3 22,9 

25,3 
36,3 

5.147,5 34,0 

29.5 
18,4 
19.6 
0,1 

52,0 

?,1 

e?,4 

-68,3 -9,2 

3.448,7 20,9 

3.199,4 26,7 

203,3 19,4 

0,0 0,0 

13.490,7 26,6 

en za pospeševanje 

ŠIFRA 
PRORAC. 

POSTAVKE 
N A H E N PORABE ODOBRENO REALIZACIJA J 

V LETU 1991 JANUAR-APRIL (4:31 

I 3 

I. ODHODKI ZA DELO DR2AVNIH ORGANOV 

1.1. Delo državnih organov 

6.544,4 

4.090,6 

2.189,2 

1.1.1. Bruto osebni dohodki 
1.1.2. Drugi osebni prejeiki 
1.1.3. Prispevki delodajalca 
1.1.4. Materi al ni stroSki 
1.1.5. Aiortizacija 
1.1.6. Drugi odhodki za delo 
1.1.7. Spreteibe «ed leto« 

1.2. Delo izvajalskih organizacij 

1.2.1. Bruto osebni dohodki 
1.2.2. Drugi osebni preje«ki 
1.2.3. Prispevki delodajalca 
1.2.4. Materialni stroSki 
1.2.5. Aiortizacija 
1.2.6. Drugi odhodki za delo 

II. TRANSFERJI, DOTACIJE, SUBVENCIJE 

2.1. Socialni transferji 

2.1.1. OtroSko varstvo 
2.1.2. Socialno skrbstvo 
2.1.3. Zaposlovanje 
2.1.4. Pravice borcev, voj. inv. 
2.1.5. Kultura 
2.1.6. Izobraževan je 
2.1.7. Stipendije 
2.1.8. Drugi transferji 

2.2. Dotacije družbenii dejavnosti! 

2.2.1. Kultura 
2.2.2. Znanost 
2.2.3. Zdravstvo 
2.2.4. OtroSko varstvo 
2.2.5. Socialno skrbstvo 
2.2.6. Izobraževanje 
2.2.7. Telesna kultura 
2.2.8. Mladinsko prostovoljno delo 
2.2.9. Druge dejavnosti 

2.3. Plačilo storitev na področju DD 

2.596,2 
139,6 
485,0 
525,2 
35,1 

250,0 
9,5 

2.453,8 

1.494,3 
49,2 

277,3 
524,0 
82,5 
26,5 

2.3.1. Kultura 
2.3.2. Znanost 
2.3.3. Zdravstva 
2.3.4. Otroiko varstvo 
2.3.5. Socialno skrbstvo 

32.454,1 

9.169,6 

3.774,3 
297,4 

3.273,9 
368,3 
36,6 

116,9 
1.248,1 

54,3 

1.338,9 

590,0 
371.8 
25,5 
7.7 

162,0 
147.9 
29,2 
3.8 
1,0 

1.519,0 

1.024,3 
55,5 

184,3 
178,8 

5,7 
70,4 

670,2 

272,7 
1.174,4 

10.672,7 
70,2 
80,5 

395,4 
13,0 
82,4 

154,9 
15,3 
8,7 

9.230,9 

2.978,9 

1.273,1 
99,1 

1.121,3 
77,7 
8,9 

35,4 
355,7 

7,7 

565,6 30,8 

196,5 
302,7 

2.0 
0,8 

50,2 
7.1 
6,0 
0,3 

46,4 
299,4 

3.455,9 
11,4 
25,6 

33.3 
34,7 
7,3 

10,9 
31,0 

4,8 
20.4 
6,6 
0,0 

13.798,5 4.270,2 30,9 

17,0 
25,5 
32,4 
16.2 
31.3 
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31 FRA 
PRORAC. 

POSTAVKE 
N A 1 E N PORABE ODOBRENO REALIZACIJA 

V LETU 1991 JANUAR-APRIL 

l 3 

2.4.1. Pokrivanje izgub v javnih podj. 
2.4.2. Interv. v kiet. gozd.,veter.,!ovst.,dr 
2.4.3. Interven. v osnovni preskrbi 
2.4.4. Blagovne rezerve 
2.4.5. Varstvo potroSnikov 
2.4.i. Sred. za.hit. razv. gosp. »anj raz.ob« 
2.4.7. Interv. na stan. podr. 
2.4.S. Hedrep. prograi na»e«bne proizv. 
2.4.9. Infor«at. prop. dej. 
2.4.10. Intervenc. v gospod. 
2.4.11. Pospei. razvoja podjetništva 
2.4.12. Subvenc. preiogovnikov 
2.4.13. Prezaposlitev delavcev v RUZV 
2.4.14. Prezaposlitev delavcev 
2.4.16. Progra« energ.prestr.in zap.JE Krlko 
2.4.17. Pluraliiacija aedijev 

III. DRUSI ODHODKI 

2.640,7 
1.437,0 

331,8 
357,2 

6,7 
865,0 
179,8 

0,0 
13,1 

630,0 
495,0 
449,6 
48,5 

100,0 
56,0 
28,8 

7.782,7 

3.1. Odhodki financiranja in poslovanja 261,5 

3.1.1. Obresti 252,8 
3.1.2. Platila za banč.stor.in stroški plat.p 0,0 
3.1.3. Odplačila inoz. dolgov NBJ 5,7 
3.1.4. Odplačilo obroka kredita NBJ 2,9 
3.1.5. Platilo proviz. NBJ 0,0 

3.2. Sredstva za druge javne potrebe ' 246,7 

3.2.1. Nagrade oz. nagr. skladi 
3.2.2. Sofinanc. zaiejstva 
3.2.3. Financ, narodnosti v RS 
3.2.4. Financiranje strank 
3.2.5. Sofinanciranje druStev 
3.2.6. Drugo 

3.3. Sredstva prenesena drugii OPS 

8,9 
93.2 
72,6 
26.3 
13.4 
32,1 

7.047,8 

4 

S 
(4:31 

2.3.6. IzobraŽevanje 1.504,9 424,2 
2.3.7. Telesna kultura 13,4 3,9 
2.3.8. Zaposlovanje 9,3 3,3 

2.4. Subvencije in intervencije v gosp. 7.647,1 1.416,3 18,5 

875,8 
275,0 
55,0 
84,7 

60.4 

33.5 
15,0 

5,0 
12,0 

96,2 
0,0 
M 

2,0 
30,7 
20,1 
8,3 
1,0 
2,8 

625,3 

29,1 
33,7 

33,1 
19,1 
16.6 
23.7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
9,6 
0,0 
7,5 

30,9 
0,0 
8,9 

41,7 

804,2 10,3 

97,6 37,3' 

38.0 
16,4 
25.1 
0,0 
0,0 

65,4 26,5 

22.2 
33,0 
27,7 
33.3 

7,4 
3,3 

8,9 

ŠIFRA 
PRORAC. 

POSTAVKE 
N A H E N PORABE ODOBRENO REALIZACIJA 

V LETU 1991 JANUAR-APRIL 

1 2 

SKUPAJ TEKOČI DEL PRORAČUNA (I.-111.) 46.781,1 12.224,4 

IV. INVESTICIJSKI ODHODKI 8.202,8 

4.1. Investicije v gosp. infrastrukturi 4.723,5 

4.1.1. Cestna infrastruktura 
4.1.2. Urejanje kietijskega prostora 
4.1.3. 2eleznica 
4.1.4. Elektrogosp. in pretogov. 
4.1.6. LetaliSče Brnik 
4.1.7. Letal i SCe Mar i bor 
4.1.8. Luka Koper 
4.1.9. PTT 
4.1.10. Koaunalno gospodar. 
4.1.11. Varstvo in izbolj. £lov. ok. 
4.1.12 Požarna varnost 

4.2. Investicije v drulbenih dejavnostih 

2.354,5 
272,1 
429,7 
491.5 
141,3 

0,5 
16,4 

235,0 
318,0 
439,3 
24,7 

492.6 

4.2.1. Socialno skrbstvo 
4.2.2. Vzgoja in izobraževanje 
4.2.3. Znanost 
4.2.4. Kultura 

4.3. Investicije v stanovanjski gradnji 

4.3.1. Sradnja stan. za delavce rep. org. 
4.3.2. Gradnja stan. za nosilce družb. fun. 
4.3.3. Sradnja stanovanj delavcev ONZ 
4.3.4. Sradnja stanovanj na UP Karavanke 
4.3.5. 6radnja stanovanj na HP Šentilj 
4.3.6. Kadrovska stan. na aanj razv. obi. RS 
4.3.7. Sklad za dodat. fin. stan izgr. v fed. 

4.4. Investicijsko vzdrževanje 

159,4 
177,0 
60,9 
95,3 

95,5 

23,1 
3,2 

38,3 
13,3 
3,6 
8,9 
0,0 

1.889,3 

4.4.1. V republiških organih 
4.4.2. V družbenih dejavnostih 
4.4.3. V gospod, infrastrukturi 

4.5. Drugi odh. vzdr. oz. invest. značaja 

59,2 
171,7 

1.658,4 

1.002,0 

1.459,9 

799,2 

560,5 
53,5 
42,8 
36.5 
11,0 

4,1 
22,3 
50,0 
14.6 
4,0 

22,0 

I 
(4:3) 

6,8 
4,6 
5,1 
5,5 

13,0 
1,2 

26,0 

7,1 

14,7 
11,5 

407,9 

5 

26,1 

17,8 

16,9 

23.8 
19,7 
10,0 
7.4 
7,8 
0,0 

24.9 
',5 

15,7 
3,3 

16,2 

4.5 

4.3 
2,6 
8.4 
5,3 

47,3 49,5 

56,2 
14.4 
67,9 
0,0 
0,0 

79.5 
0,0 

434,1 23,0 

24,9 
6,7 

24,6 

157,3 15,7 

3.4. Sredstva za sof. na zvezni ravni 

3.5. Sredstva rezerv 

3.5.1. Tekoča proračunska rezerva 
3.5.2. Stalna proračunska rezerva 

2,7 

224,0 

99,0 
125,0 

15,9 

15,9 

0,0 

7,1 

16,1 
0,0 

V. FINANČNI TOKOVI 

5.1. Odplačila dolgov 

849,9 

849,9 

5.1.1. Vračilo posojil za ceste 
5.1.2. Odplačilo glavnice dospelih kreditov 

831,7 
13,2 

373,4 

373,4 

43,9 

43,9 

366,1 44,0 
7,3 40,2 
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3IFRA 
PRORAC. N A N E N PORABE ODOBRENO REALIZACIJA I 

POSTAVKE V LETU 1991 JANUAR-APRIL (4:3! 

1 2 3 4 5 

SKUPAJ INVEST. DEL PRORAČUNA UV.tV.) 9.052,? 1.833,4 20,3 

SKUPAJ TEKOČI IN INVEST. DEL PRORAČUNA 55.833,B 14.057,7 25,2 

VI. ZVEZNE OBVEZNOSTI, PRENESENE »A RS 9.929,0 1.225,6 12,3 

VII. FIN. NINIHALNIH FUNKCIJ FEDERACIJE* 3.874,3 2.924,5 75,5 

S K U P A J (I.- VII.) 49.637,6 18.207,9 26,1 

»Do 30.4.1991 je bilo vplafano zvez. proračunu preko evid. ra£una 
v RS in neposredno od carinarnic 2.924,5 lio din kot akontacija 
za financ, »in. funkcij federacije 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

O stečajnem postopku in njegovem upravitelju 

JANKO HALB, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je na 
nadaljevanju 19. seje tega zbora, 22. maja 1991, postavil 
naslednji delegatski vprašanji: 
»1. Zanima me, ali lahko sodišče po zakonu o stečajnem 
postopku za stečajnega upravitelja imenuje isto osebo za 
hkratno vodenje dveh ali večih stečajnih postopkov? 
2. Ali lahko stečajni upravitelj podjetja, ki je tik pred steča- 
jem ustanovilo novo podjetje, postane v času vodenja ste- 
čajnega postopka naknadno v na novo ustanovljenem 
podjetju kapitalni sovlagatelj in istočasno izvrši direktor za 
angažiranje sredstev, ki jih zagotovi zavod za zaposlovanje 
iz naslova kapitalizacije odpravnine delavcev, ki jim je 
v stari firmi prenehalo delovno razmerje in so dobili iz tega 
naslova delo v novoustanovljenem podjetju?« 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije odgovarja na 
postavljeni vprašanji naslednje: 
Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. I. SFRJ, št. 
84/89) ne določa števila postopkov, v katerih je lahko ista 
oseba določena za stečajnega upravitelja. V 59. členu predpi- 
suje le, da je za stečajnega upravitelja lahko določen tisti, ki je 
glede na naravo in obseg stečajne mase strokoven in o nepri- 
stranskosti katerega ni mogoče dvomiti. Ta merila so vodilo 
sodišču, v koliko zadevah je primerno isto osebo določiti za 
stečajnega upravitelja. 
Tudi glede opravljanja drugih funkcij, na katre se nanaša 
vprašanje pod 2, zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvida- 
ciji ne vsebuje izrecnih prepovedi. Takšne omejitve prav tako 
ne izhajajo iz analize položaja, ki ga ima stečajni upravitelj 
v stečajnem postopku. Nanj preidejo funkcije poslovodnega 
organa, zastopnika ter organov upravljanja stečajnega dolž- 
nika (60. in 92. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in 
likvidaciji), torej v vsebinskem pogledu začasno opravlja tudi 
naloge delavca oziroma direktorja stečajnega dolžnika. Po 
veljavni zakonodaji je ustanavljanje podjetij oziroma vlaganje 
kapitala v obstoječa podjetja nedovoljeno le, če je taka prepo- 
ved izredno dogovorjena (178.a člen zakona po podjetjih, Ur. 
I. SFRJ, št. 77/88, 40/89, 46/90, 61/90 in peti odstavek 7. člena 
zakona o delovnih razmerjih, Ur. i. RS, št. 14/90). Pri že 
navedeni zahtevi o nepristranskosti stečajnega upravitelja 

lahko sodišče smiselno upošteva le konkurenčno prepoved 
po prvem odstavku 7. člena zakona o delovnih razmerjih, ki 
delavcu prepoveduje opravljanje del oziroma sklepanje 
poslov, ki spadajo v delovno področje delodajalca, če to 
vpliva na njegove interese. Ker pa je pravna sposobnost 
stečajnega dolžnika omejena le še na končanje začetih 
poslov, ki jih je nujno treba opraviti, da se prepreči škoda na 
premoženju, ter na sklepanje novih pogodb samo zaradi 
vnovčevanja premoženja in končanja navedenih poslov (119. 
in 120 člen zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji), 
praviloma ne bo prihajalo do kolizije funkcij, ki jih opravlja 
ista oseba kot stečajni upravitelj in kot direktor drugega 
podjetja. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je pripravil odgovor Republiški sektretariat za pravoso- 
dje in upravo v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za 
zakonodajo. 

Kakšna je naša pomoč kurdskim beguncem? 

FRANCO JURI, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je 17. 
aprila 1991, postavil naslednje vprašanje: 

»V teh dneh smo priče erie od najhujših človeških tragedij 
in krivic povojne zgodovine: eksodusa in ponovnega 
poskusa genocida na rovaš iraških Kurdov. Tragedija tiso- 
čih in tisočih Kurdov, ki bežijo pred masakrom in nenehnimi 
pokoli Huseinove vojske, je neposredna posledica »zalivske 
vojne« in upanja, da bo mednarodna javnost končno priz- 
nala dvajsetmilijonskemu kurdskemu narodu temeljno pra- 
vico do samoodločbe in nacionalne integritete. Vojna, ki je 
nastala zaradi okupacije Kuvajta, se zdaj nadaljuje znotraj 
iraških meja na račun Kurdskega prebivalstva, ki se je uprlo 
diktaturi Sadama Huseina. Slovenska vlada je takoj po 
izbruhu vojne, z napadom protiiraške koalicije, ponudila 
svojo »humanitarno pomoč« mednarodnim silam iz žrtvam 
vojne. V omenjenih okoliščinah Slovenija ni ostala nevtralna 
in si je s svojim ravnanjem naložila tudi delček moralne in 
politične soodgovornosti pri nadaljnjem razvoju tamkajšnjih 
dogodkov. V polemični razpravi, ki je spremljala tako odloči- 
tev, je bila večkrat poudarjena humanost in človeška soli- 
darnost, ki sta narekovali vladno odločitev o pomoči proti- 
iraškim silam. 

Izvršni svet sprašujem, ali je in kako operacionaliziral 
sklepe o humanitarni pomoči vojnim žrtvam, ali je poslal oz. 
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misli poslati zdravstveno in drugo pomoč Kurdskim begun- 
om, ki se zatekajo v Iran in Turčijo, ali misli spejeti v svojih 
bolnišnicah določeno število kurdskih otrok in onemoglih, 
:ako kot počnejo nekatere druge državce (npr. tudi Avstrija). 
Mi bo Izvršni svet omogočil sprejem določenega števila 
kurdskih in iraških političnih beguncev, ki bi zaprosili za azil 
^ naši republiki. 

Od predsednika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije g. Peterleta pričakujem odgovor in odločno huma- 
nitarno ukrepanje, saj naša odločitev o pomoči žrtvam vojne 
ni bila preklicana.« 
Ddgovor Izvršnega sveta je: 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je položaj 
i Zalivu obravnaval trikrat. 

Na svoji seji 13. januarja 1991 je sprejel sklep, da protiiraški 
(oaliciji, ki je uresničevala resolucijo OZN o umiku okupacij- 
;kih sil iz Kuvajta, ponudi pomoč, če bi prišlo do oboroženeaa 
»popada. 

Takšno ponudbo je kot izraz načelne in konkretne podpore 
Republike Slovenije uresničevanju resolucij Varnostnega 
sveta OZN Republiški sekretariat za mednarodno sodelovanje 
)oslal veleposlaništvom držav članic zavezniške koalicije, ki 
;o imele svoje sile v Zalivu. 

Na Republiko Slovenijo se nobena od držav, ki jim je bila 
>onudba poslana, ni ubrnila s prošnjo za konkretno pomoč. 

Slovenija je bila takrat pripravljena sprejeti na zdravljenje 
anjence zavezniške vojske, na razpolago je bilo 400 postelj 
300 na UKC Ljubljana in 100 v Splošni bolnišnici Maribor). 

Kot pomoč v hrani bi Slovenija v Zaliv lahko poslala 1250 
on mleka v prahu in 550 ton zamrznjenega piščančjega mesa. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na seji 17. 
iprila letos ponovno razpravljal o zalivski vojni, z vidika pro- 
>lema Kurdov. Ugotovil je, da je zalivska kriza dobila nove 
azsežnosti, ki se kažejo v tragični usodi tistega dela kurd- 
;kega naroda, ki živi v Iraku. Izvršni svet Skupščine Republike 
Jlovenije je obsodil genocid nad Kurdi in se pridružil pozivom 
nednarodne skupnosti za reševanje nastalega tragičnega 
loložaja. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije se je 
idločil vključiti v humanitarno pomoč kurdskim beguncem. 

Pomoč mednarodne skupnosti kurdskim beguncem poteka 
ireko Mednarodnega rdečega križa. V zbiranju pomoči Kur- 
lom se je vključil Rdeči križ Slovenije, ki je sprožil akcijo 
biranja denarnih prispevkov, zdravil, hrane, posteljnine, 
otorov in oblačil. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je ponovno 

ibravnaval predloge za konkretno humanitarno pomoč, ki bi 
d Slovenija poslala Kurdom preko Rdečega križa Slovenije na 
voji 84. seji 23. maja in sprejel sklep, da se iz tekoče prora- 
unske rezerve Republike Slovenije za leto 1991 zagotavijo 
redstva v višini 1.000.000 din kot humanitarna pomoč kurd- 
kim beguncem za nakup hrane, zdravil, sanitetnega materi- 
la in pokritje stroškov prevoza. Uresničitev pomoči je skupaj 
Rdečim križem Slovenije naložena Republiškemu sekretari- 

tu za tržišče in splošne gospodarske zadeve. 
Sprejemanje beguncev in azilantov je v zvezni pristojnosti 

i je urejeno v Zakonu o gibanju in prebivanju tujcev (Ur. I. 
FRJ, št. 56/80 z dne 3. 10. 1980). V skladu z določbami tega 
ikona skrbi za sprejemanje, nastanitev in zagotavljanje sred- 
ev za preživljanje tujcev, ki jim je priznan status begunca, 
ezni upravni organ, pristojen za notranje zadeve, ki tudi 
lloča o priznanju oz. odvzemu statusa begunca. 
Za nastanitev kurdskih beguncev je Rdeči križ Slovenije 
govorjen s Spejemnim centrom in hotelom Tabor, vendar 

3 možnosti omejene tako glede števila beguncev, ki bi jih 
ihko nastanili, kot tudi glede trajanja nastanitev. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slo- 

enije je pripravil odgovor Republiški sekretariat za medna- 
>dno sodelovanje. 

Vprašanja o socialnovarstvenih pravicah kmetov 
>ziroma kmetije 

1IHAELA LOGAR, delegatka v Družbenopolitičnem zboru, 
3 pristojnim naslovila naslednji delegatski vprašanji: 
- zakaj kmetje ne dobivajo nadomestil v primeru bolezni in 
- kakšna je/bo usoda porodniških za kmetijce? 

Na delegatsko vprašanje Mihaele Logar, delegatke Družbeno- 
političnega zbora, zakaj kmetje ne dobivajo nadomestil v pri- 
meru bolezni, in kakšna bo usoda porodniških. Izvršni svet 
odgovarja: 
V letu 1972 so bile izenačene pravice delavcev in kmetov do 
neposrednega zdravstvenega varstva. Leta 1975 je bilo uve- 
deno nacionalno zdravstveno varstvo, kar je pomenilo, da 
imajo vsi občani s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji 
enake pravice do neposrednega zdravstvenega varstva, ne 
glede na to ali so v delovnem razmerju ali ne. 
Po zakonu o zdravstvenem varstvu iz leta 1980 in na njegovi 
podlagi sprejet Samoupravni sporazum o uresničevanju 
zdravstvenega varstva ima kmečka populacija enako kot 
drugi občani pravico do vseh potrebnih zdravstvenih storitev. 
V primerjavi z delavci in drugimi delovnimi ljudmi pa nimajo 
pravice do denarnih dajatev, to je do nadomestila osebnega 
dohodka v času dela nezmožnosti zaradi bolezni ali poškodbe 
kot tudi povračila ob smrti uporabnikov v obliki pogrebnine in 
posmrtnine. Z združitvijo in izvedbo referenduma 1972 so se 
kmetje odločili za izenačitev le pri storitvah, ne pa tudi do 
pravic iz socialne varnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom. 
Izjema so le »združeni kmetje«. Na podlagi zakona o združe- 
vanju kmetov iz leta 1979 so imeli možnost, da so si s plačilom 
prispevka lahko v zdravstvenem in pokojninskem zavarovanju 
zagotovili enake pravice kot delodajalci. Tako je v 22. členu 
Samoupravnega sporazuma o uresničevanju zdravstvenega 
varstva (Ur. I. SRS, št. 47/87 urejeno, da lahko pravico do 
nadomestila osebnega dohodka za začasno odsotnost z dela 
zaradi bolezni ali poškodb uveljavljajo združeni kmetje, ki 
dosegajo dobiček z združevanjem dela in sredstev ter drugih 
virov in plačujejo tudi prispevek za zagotavljanje socialne 
varnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom najmanj od osnove, 
ki je enaka znesku, ki zagotavlja materialno in socialno var- 
nost delavca. 
Uresničevanje te pravice je za to skupino zavarovancev pote- 
kalo nemoteno do začetka letošnjega leta. Ker so bili spreme- 
njeni predpisi, ki urejajo združevanje kmetov, ta skupina zave- 
zancev ni zajeta v zakonu o prispevkih za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje 
(Ur. I. RS, št. 48/90) in ni določil obveznosti plačevanja občin- 
skega prispevka za izvajanje programa, ki se zagotavlja na 
ravni občine (pravice do socialne varnosti v zvezi z zdravstve- 
nim varstvom). Zato je bila ta skupina vključena v odlok 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o obračunava- 
nju in plačevanju prispevkov za zdravstveno varstvo v letu 
1991 (UR. I. RS, št. 13/91), s čimer je zagotovljeno, da so 
zavarovancem, ki so te pravice že imeli v letu 1990, zagotov- 
ljene tudi letos. Vse območne enote Republiške uprave za 
zdravstveno varstvo so po objavi odloka pričele izplačevati 
upravičencem nadomestilo osebnega dohodka ob morebitni 
bolezni ali nesreči, in sicer po tridesetih dneh nezmožnosti za 
delo kot je to dogovorjeno z veljavnimi predpisi za zdrav- 
stveno varstvo. 
Zaradi sprememebe navedenih predpisov te pravice ni 
mogoče uveljaviti na novo. Predlog za izdajo zakona o zdrav- 
stvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju z osnutkom 
zakona, ki ga je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije že 
poslal v Skupščino Republike Slovenije, pa predvideva, da 
bodo kmetje lahko imeli tudi pravico do denarnih prejemkov, 
če bodo plačevali ustrezne prispevke in izpolnjevali druge 
pogoje, ki jih bo določil zakon oziroma splošni akti za zdrav- 
stveno zavarovanje. 
Na podlagi 2. člena Samoupravnega sporazuma o pravicah in 
obveznostih združenih kmetov v zvezi z uresničevanjem pra- 
vice do porodniškega dopusta (Ur. I. SRS, št. 7/82, 17/82, 1/83 
in 34/84) ima kmet oziroma kmetica pravice in obveznosti po 
tem sporazumu z dnem, ko pridobi lastnost združenega 
kmeta oziroma kmetice v organizaciji, ki je podpisala ta spo- 
razum. Pravica do porodniškega dopusta je torej zagotovljena 
tistim kmetom in kmeticam, ki izpolnjujejo navedena pogoja. 
Temeljni razlog, ki je narekoval, da mora biti upravičenec 
vključen v enć izmed oblik sodelovanja z zadrugo oziroma 
kooperantsko organizacijo, je bil v tem, da je ta zadruga 
oziroma organizacija zanj plačevala prispevek za program 
skupnih nalog družbenega varstva otrok (10. člen spora- 
zuma). 
Z uveljavitvijo novega zakona o prispevkih za pokojninsko in 
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invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje 
(Ur. I. RS, št. 48/90) s 1. januarjem 1991 ni već prispevka za 
otroško varstvo, ki ga je pred tem določal Zakon o zagotavlja- 
nju sredstev za skupne družbene potrebe v letu 1990 in 
o poračunu določenih obveznosti iz dohodka za skupne in 
splošne družbene potrebe za leto 1989 (Ur. I. RS. št. 41/89,11/ 
90, 24/90 in 30/90). Ko je veljal navedeni zakon, so združeni 
kmetje plačevali prispevek za program skupnih nalog družbe- 
nega varstva otrok v višini, določeni z Odlokom o obračunava- 
nju in plačevanju prispevka za program skupnih nalog druž- 
benega varstva otrok (Ur. I. RS, št. 3/90, 16/90 in 29/90). 
Na podlagi 27. člena Zakona o prispevkih za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje, 
so z dnem njegove uveljavitve prenehale veljati določbe 
posebnih zakonov, ki so določale obveznost plačevanja pri- 
spevkov za družbene dejavnosti, socialno varnost in gospo- 
darsko infrastrukturo, zato je s 1. januarjem 1991 prenehala 
veljati tudi obveznost plačevanja prispevkov združenih kme- 
tov za program skupnih nalog družbenega varstva otrok. 
Do uveljavitve nove področne zakonodaje še vedno velja 
Samoupravni sporazum o pravicah in obveznostih združenih 
kmetov v zvezi z uresničevanjem pravice do porodniškega 
dopusta. V tem prehodnem obdobju pripada pravica do 
porodniškega dopusta združenim kmetom in kmeticam, kate- 
rih zadružne in kooperantske organizacije so podpisale spo- 
razum, s tem, da nov zakon o prispevkih za socialno varnost 
ne vpliva na pridobitev pravice. 
V novem zakonu o družinskih dajatvah, ki je v pripravi, se 
predvideva pravica do nadomestila osebnega dohodka med 
porodniškim dopustom in naj bi pripadala materam oziroma 
očetom v delovnem razmerju, kmetice pa naj bi ob in po 
rojstvu otroka prejemale materialni dodatek. To obliko 
denarne pomoči bi upravičenke prejemale za 365 dni, znašala 
pa bi 80% zajamčenega osebnega dohodka. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je pripravil odgovor Republiški sekretariat za zdrav- 
stveno in socialno varstvo. 

Nekaj vprašanj v zvezi s stanjem in razvojem 
Univerze 

TONE PERŠAK, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je 
postavil naslednja delegatska vprašanja Republiškemu 
sekretariatu za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo: 
1. Ali je res, da je Filozofska fakulteta v preteklem letu (1990) 
dobila vsega 49,42% predvidenih proračunskih sredstev za 
svoje delo? Če je to res, čemu tak primanjkljaj prav v finan- 
ciranju te ustanove, ko vemo, da je bilo sicer zmanjšanje 
proračuna precej manjše? 
2. Kakšno je v resnici razmerje med »plačami« visokošol- 
skih učiteljev na posameznih univerzitetnih ustanovah (npr. 
primerjava med humanističnimi in tehničnimi fakultetami) in 
kakšno je to razmerje s plačami v gospodarstvu in državni 
upravi, seveda glede na stopnje izobrazbe? 
3. Glede na zaplete v zvezi z zakonom o univerzi, do kate- 
rega nikakor ne pridemo in ne pridemo, naj Sekretariat vsaj 
v izhodiščih pojasni svoje poglede na naslednja vprašanja: 
— avtonomija univerze? 
— razvoj in eventualna rast univerze glede na pomen zna- 
nja za razvoj Slovenije in glede na zaostajanje Slovenije 
glede na število visoko izobraženih med vsemi zaposlenimi 
za razvitim svetom in celo za drugimi jugoslovanskimi repu- 
blikami? Sprašujem seveda dolgoročno in ne zgolj kratko- 
ročno, kar je bilo delno že pojasnjeno v razvojnih dokumen- 
tih, ki so spremljali osnutek zakona o letošnjem proračunu. 
— kako naj bi bila univerza v prihodnje strukturirana glede 
na to, da so zdaj vanjo vključene tudi umetniške akademije, 
višje šole ipd.? 
Republiški sekretariat za vzgojo in izobraževanje mu je odgo- 
voril: 
Ad 1.) Filozofska fakulteta (kot tudi ostale visokošolske orga- 
nizacije) je za opravljen obseg pedagoškega dela prejela vsa 
pripadajoča sredstva danega globala proračuna Republike 
Slovenije za financiranje pedagoške dejavnosti višjega in 
visokega šolstva. Univerza in v njenem okviru članice, pred- 
stavljajo najvišjo izobraževalno, znanstveno in kulturno insti- 

tucijo, katere dejavnosti so med seboj komplementarno pove- 
zane. Dejavnost visokošolskih organizacij se financira 
v skladu z različnimi storitvami, opravljenimi na posameznih 
navedenih segmentih. Pri tem je aktivno vključevanje članic 
univerze na posameznih segmentih zelo različno, kar se 
odraža tudi v različnih virih in strukturi prihodka višjih in 
visokih šol (prikazano v tabeli 1). Tako je delež vseh sredstev 
proračuna za financiranje izobraževalne dejavnosti Filozofske 
fakultete (kar vključuje tudi sredstva za lektorate, perma- 
nentno pedagoško izobraževanje in razne druge občasne 
aktivnosti) v skupnem prihodku fakultete 61,3%. 
AD 2.) Vrednost pedagoške ure je za vse izobraževalne pro- 
grame enotna (in sicer za uro predavanj 600 din za dogodek). 
Skupna pripadajoča sredstva za pedagoške storitve so 
odvisna od fizičnega obsega opravljenega dela v tekočem 
šolskem letu, na kar vpliva strukturiranost študijskih progra- 
mov, strokovno področje in nenazadnje tudi število študirajo- 
čih in so zato od šole do šole različna. Sredstva za opravljene 
pedagoške storitve predstavljajo, kot je že navedeno, le enega 
od virov oblikovanja prihodkov šole in le enega od virov 
sredstev za delitev osebnih dohodkov zaposlenih v visokem 
šolstvu. Delo pedagoških delavcev na področju visokega šol- 
stva ne vsebuje le izvajanja pedagoškega procesa, pač pa 
vključevanje v strokovno, raziskovalno, znanstveno in umetni- 
ško sfero, ter posledično prenos teh spoznanj na mlade. Do 
sedaj je bilo oziroma je, izhodišče za opredelitev delovne 
obveznosti visokošolskega učitelja naslednje: 2/3 delovnega 
časa naj bi bilo namenjeno pedagoškemu delu, 1/3 pa razisko- 
valnemu oziroma umetniškemu ali drugemu delu, visokošol- 
skega učitelja katerega višina je bila določena. Ob upošteva- 
nju navedenih izhodišč ni razlik v ceni pedagoškega dela med 
humanističnimi, družboslovnimi in tehničnimi fakultetami so 
pa izplačila osebnih dohodkov zelo različna, ne samo med 
visokošolskimi organizacijami temveč tudi med visokošol- 
skimi učitelji (oziroma vsemi pedagoškimi delavci). Vzroki za 
razlike so: 
- različna struktura študijskih programov in obremenitev 
posameznika s pedagoškim delom (od povprečno 2 ur preda- 
vanj tedensko na medicinskem področju, do 10 ur predavanj 
tedensko na tekstilnem področju oziroma 16 ur tedensko na 
umetniškem področju). 
- vključevanje v republiške raziskovalne projekte, ki jih raz- 
pisuje RSRDT, kjer je del sredstev predvidenih poleg vseh 
ostalih stroškov, tudi za kritje OD nosilca in sodelujočih. 
Vključenost visokošolskih organizacij in posameznikov je 
prav tako zelo različna. Delo na raziskovalnih projektih se 
delno izplačuje tudi v obliki avtorskih honorarjev, ki pa niso 
zajeti v izplačilih osebnih dohodkov, vpliva pa na še večjo 
zamegljenost dejanskih razmer. 
Vsled veljavne zakonodaje Republiški sekretariat za vzgojo in 
izobraževanje ter telesno kulturo nima možnosti in ne razpo- 
laga s podatki, kakšne so dejanske »plače« visokošolskih 
učiteljev na posameznih univerzitetnih ustanovah saj ti 
podatki niso javni. Dostopni so samo zbirni statistični podatki 
Zavoda Republike Slovenije za statistiko, po občinah ali 
področjih iz katerih je mogoče ugotoviti gibanje (netto) izpla- 
čenih osebnih dohodkov v šolstvu v primerjavi z gospodar- 
stvom (priloga II in III), kar pa v 1991. letu zaradi uvedbe 
novega davčnega sistema ni več ustrezno. Po dosedaj veljavni 
metodologiji, je na nivoju republike dogovorjeno, da so izpla- 
čani osebni dohodki na področju visokega šolstva v pov- 
prečju usklajeni, ko za 60% (v višjem šolstvu pa za 50%) 
presegajo povprečje gospodarstva. 
Ad 3.) Ob oblikovanju zakona, predvsem pa razvoja in rasti 
univerze bo eno osnovnih vodil približevanje povprečnemu 
evropskemu obsegu tako po vključenosti mladine v visokošol- 
sko dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje kot tudi po 
številu diplomantov. 
Eno od najpomembnejših vsebinskih vprašanj bo opredelitev 
avtonomije univerze. 
Po dogovoru z vodstvi univerz ter predstavniki Izvršnega 
sveta Republike Slovenije je republiški sekretariat imenoval 
paritetno komisijo za pripravo predloga za izdajo Zakona 
o univerzah. Komisijo, ki se je že sestala in pričela z delom 
sestavljajo: 
- 2 predstavnika (delegata) Univerze v Ljubljani, 
- 2 predstavnika (delegata) Univerze v Mariboru, 
- 2 predstavnika republiških upravnih organov, 
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- predstavnik študentske organizacije, 
- predstavnik sindikata univerzitetnih delavcev. 
Delo komisije vodi Republiški sekretar dr. Peter Vencelj, 
lamestnika pa sta dr. V. Rus (Univerza v Ljubljani) oziroma dr. 
VI. Geč-Korošec (Univerza v Mariboru). 

3onovno o Jedrski elektrarni v Krškem 

VAN TOMŠE, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je 
\ imenu Zelenih Slovenije, sekretarju za mednarodno sode- 
ovanje na osnovi časopisnih informacij postavil nekaj vpra- 
šanj o pogovorih z avstrijsko zvezno deželo Koroško in se 
lanašajo na JE Krško. 
Republiški sekretar za mednarodno sodelovanje dr. Dimitrij 
Rupel mu je odgovoril: 
vla zasedanju Kontaktnega komiteja R Slovenija — ZD Koro- 
:ka, ki je bilo 22. maja letos na Koroškem, smo pod 2. točko 
inevnega reda obravnavali tudi vprašanje energetskih objek- 
ov in sodelovanje na področju energetike. 
Blede Jedrske elektrarne Krško je deželni svetnik Max Rausc- 
ler kot predsednik koroške delegacije kratko povzel sklepe 
jkrogle mize v Železni Kapli (4. in 5. aprila 1991) na temo: 
Energija - sedanje stanje in bodoča gibanja v Avstriji, Slove- 
liji in Hrvaški. Ena od ugotovitev zasedanja je bila po besedah 
l Rauscherja tudi, da zaradi gospodarskih razmer v Sloveniji 
ti realno pričakovati zaprtje JE Krško do leta 1995. 
Omenjeno zasedanje je organizirala Koroška deželna vlada, 
ia zasedanju pa so sodelovali eksperti s Koroške, iz Slovenije 
n Hrvaške. S slovenske strapi sta bila v organizacijskem 
komiteju direktor Republiške uprave za jedrsko varnost mag. 
Vliroslav Gregorič (ki je s posebnim sklepom Izvršnega sveta 
udi pooblaščen za koordinacijo sodelovanja med Slovenijo 
n Astrijo v zvezi z jedrsko varnostjo) in mag. Marijan Porenta, 
/odja energetskega oddelka na Elektroinštitutu Milan Vidmar, 
p informaciji g. Rauscherja na zasedanju ni bilo nikakršne 

■azprave. Mag. Levstek, namestnik direktorja Republiške 
jprave za jedrsko varnost se je le zahvalil Koroški za organi- 
:acijo okrogle mize in podal kratko poročilo o jedrski varnosti 

Sloveniji v letu 1990 in ukrepih, ki se izvajajo z namenom 
zboljšanja varnosti. 
Nadaljnja razprava je potekala le o obveščanju avstrijske 
itrani o dogajanju v JE Krško. 
z navedenega lahko sami vidite, da nisem jaz informiral 
avstrijske stani o tem da JE Krško ne bo mogoče zapreti do 
eta 1995. 
iasopisni članek, na katerega se sklicujete, je bil narejen na 
bsnovi tiskovne konference po zasedanju, na kateri je g. 
Rauscher kot gostitelj predstavil vsebino razgovorov zaseda- 
lja kontaktnega komiteja. 
(ar zadeva zadnje vprašanje o mojem mnenju glede referen- 
iuma o usodi JE Krško pa bi rad povedal naslednje: dobro so 

J/am poznana stališča Izvršnega sveta do JE Krško kot tudi 
azprave o uporabi jedrske energije v Sloveniji, kjer je bila tudi 
:e omenjena možnost referenduma. Vsekakor gre za zelo 
lomembno vprašanje in odločitev bo morala sprejeti Skupš- 
rina R Slovenije oz. to prepustiti referendumu. Pri tem pa bo 

otrebno realno oceniti gospodarsko oz. energetsko situacijo 
iSioveniji in posledice obratovanja oz. zaprtja JE Krško, pri 
^mer ne smemo pozabiti tudi na obveznosti do R Hrvaške. 

i uvajanju nove slovenske denarne valute 

JVONE ŽAGAR, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je pri- 
stojne povprašal o tem, kdo je predstavnika Narodne banke 
Slovenije pooblastil za dogovore, da bo Slovenija skupaj 
; Hrvaško uvedla Evrodinar in kdaj bo vlada delegatom 
epubliške skupščine pojasnila vizijo uvajanja slovenske 
nacionalne valute? 
Dobil je naslednji odgovor: 

Na vprašanje g. Zvoneta Žagarja, poslanca DPZ Skupščine 
Republike Slovenije je zelo težko odgovoriti, ker sestanka 
/ smislu njegovega vprašanja enostavno ni bilo (torej v smislu 
Dooblastil za odločanje o tem, kakšna bo bodoča slovenska 

valuta, ali bomo v nekakšni denarni uniji, ipd.). 
Sestanka med predstavniki Narodne banke Slovenije in 

Narodne banke Hrvatske, katera je bila tudi iniciator, so se 
v Zagrebu, dne 22. maja 1991, prav tako udeležili nekateri 
znani domači in tuji monetarni strokovnjaki in je bil v celoti 
namenjen vprašanjem strokovne narave ter ni imel nobenih 
drugih ambicij. 

Na tem sestanku se je na temelju teoretičnih spoznanj in 
zgodovinskih izkušenj (Nemčija po prvi in drugi svetovni 
vojni, primer Avstrije po prvi svetovni vojni, itd.), obravnavalo 
različne možne načine uvajanja lastne valute: 

- uvedba »fiat« valute, 
- tim. »currency board« ali »devizna uprava« in 
- kombinacija prvih dveh metod. 
Vsa ta obravnava navedenih vprašanj pa je seveda temeljila 

tudi na danem in potencialnem bodočem ekonomskem polo- 
žaju pri nas in ob upoštevanju drugih teoretično znanih 
potrebnih predpostavk za takšno ekonomsko politično odlo- 
čitev. 

Precej časa je bilo posvečeno tudi oportunosti uvajanja 
paralelne valute, valute kot mere vrednosti (unit of account), 
kot možnega načina za amortiziranje inflacijskih pritiskov, ki 
nastajajo v drugih delih Jugoslavije. 

Ob koncu sestanka je bilo doseženo strokovno soglasje, 
kako, kdaj, na kakšen način in kakšno valuto je smiselno 
uvajati v razmerah kot so naše, da se ohrani: 

1. kreditibilnost valute in 
2. kredibilnost »oblasti«, ki uvaja novo valuto 
in se na ta način pridobi zaupanje ljudi v to valuto (inducira 

se povpraševanje po tej valuti), kar je temeljni pogoj za dober 
denar. 

Na ta način je bila torej oblikovana strokovna podlaga za 
uvajanje novega denarja, vsa druga vprašanja pa so bila 
prepuščena odločtvi »politike«. 

Ob tem je potrebno poudariti tudi naslednje: 
a) nihče od udeležencev te strokovne razprave ni omenjal 

možnosti, da se obravnavana tema na kakršenkoli način 
publicira v javnosti, in 

b) da so predstavniki Narodne banke Slovenije na ekspli- 
citno vprašanje predstavnikov Narodne banke Hrvatske 
o možnostih skupnega denarja, jasno poudarili, da je stališče 
Narodne banke Slovenije, najprej uvesti lasten denar in se 
šele v kasnejši fazi, v odvisnosti od ekonomskih in drugih 
interesov, razpravlja tudi o možnostih takšne ali drugačne 
oblike monetarne unije. 

O urejanju carinskih vprašanj v Republiki Slove- 
niji? 

ZVONE ŽAGAR, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je slo- 
vensko vlado vprašal, kako namerava ta urejati carinska 
vprašanja v okviru SFRJ in dobil naslednji odgovor: 
Predstavnik vlade Republike Slovenije v ponedeljek, 27. maja 
1991, v Beogradu ni pristal na skupno urejanje carinske 
problematike v SFR Jugoslaviji, razen v okviru sprejete poli- 
tike v Skupščini Republike Slovenije, saj za to tudi ni imel 
pooblastil Skupščine Republike Slovenije. Kljub temu pa se 
po obstoječi zakonodaji, to je zakonu o carinah, carinski tarifi 
in carinski službi ter drugih podzakonskih aktih, carinske 
zadeve urejajo na ravni SFRJ. Republika Slovenija jih s svo- 
jimi akti še ni prevzela, predvidoma naj bi jih v mesecu juniju. 
Na vprašanje, v čem je bil dogovor, moram potrditi, da gre za 
korak na mestu. Republika Slovenija v skladu s sklepi Skupš- 
čine Republike Slovenije še vedno plačuje v zvezno blagajno 
le kotizacijo in torej do zdaj ni v ničemer popustila oz. spre- 
menila skupščinskih odločitev. To, da je bilo rečeno, da bi 
v nasprotnem podjetja ostala brez uvoženega blaga, bi bil 
rezultat izvajanja odloka o zagotavljanju izvrševanja zveznih 
predpisov o plačevanju carine in drugih' uvoznih dajatev. Po 
našem mnenju bi to vsaj za 10 dni popolnoma zavrlo carinje- 
nje blaga na carinskih izpostavah, kar je razvidno iz navedene 
2. točke odloka: 
»Pravnim osebam - carinskim zavezancem s sedežem na 
območju republike oz. avtonomne pokrajine iz 1. točke tega 
odloka, ki niso poravnale obveznosti plačila carine in drugih 
uvoznih dajatev za že uvoženo blago oz., ki so vplačale carino 
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in druge uvozne dajatve, vendar so bila ta sredstva usmerjena 
na posebne račune republik oz. avtonomnih pokrajin, carinski 
organi ne bodo ocarinili niti dovoliti skladiščenja uvoženega 
blaga, dokler ne vplačajo neporavnanih obveznosti.« 
Na vprašanje, ali slovenska država nadzoruje carinsko službo 
na svojem ozemlju le nekaj dni pred osamosvojitvijo, moram 
povedati, da je de jure ne nadzoruje, ker za to še nima 
zakonskih pooblastil. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije, je odgovor na delegatsko vprašanje pripravil dr. Andrej 
Ocvirk, podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije, je odgovor na delegatsko vprašanje pripravil dr. Andrej 
Ocvirk, podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine Repu- 
blike Slovenije. 

ZBOR OBČIN 

Kdaj bo popravljen odsek ceste Zapoge 
- Smlednik? 

EDVARD OVEN, delegat v Zboru občin, je na 16. seji tega 
zbora dne 28. 3. 1991, postavil naslednje delegatsko vpra- 
šanje: 

»Regionalna cesta R 314 je bila na odseku Zapoge-Smled- 
nik 23. marca zaprta za ves promet. Za ta ukrep so se v tej 
krajevni skupnosti odločili, ker pristojni organi, ki imajo 
v rokah finance in sestavljajo programe v Republiški skup- 
nosti za ceste, niso reagirali na zahteve. S to protestno 
zaporo so hoteli opozoriti širšo javnost na izredno slabo 
stanje na cesti, na nevarnosti, ki pretijo predvsem šolarjem, 
ki hodijo v šolo po tej cesti, ker je močno prometna, pred- 
vsem s tovornjaki. Prosim Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije, da mi odgovori, kdaj bo reagiral in izpolnil več let 
stare obljube in saniral omenjeni odsek te ceste?« 
Izvršni svet skupščine Republike Slovenije mu odgovarja: 

1. Cestni odsek Zapoge-Smlednik na regionalni cesti št. 
314 je, kot je to opozorjeno že v samem delegatskem, vpraša- 
nju, nevaren za promet ne samo zaradi slabega stanja 
vozišča, ampak tudi strukture udeležencev v prometu, ki to 
cesto uporabljajo. Po tej cesti se poleg prometa motornih 
vozil odvija še promet kolesarjev in pešcev, za katere ob 
vozišču ceste niso urejene ustrezne površine. Iz tega razloga 
ni moč probleme razreševati le s preplastitvijo cestnega 
odseka z asfaltom, temveč jo je treba ustrezno rekonstruirati 
in zgraditi pločnike. To zahteva poseg v zemljišča zunaj cest- 
nega sveta in s tem vodenje upravnega postopka za pridobi- 
tev lokacijskega in gradbenega dovoljenja ter pridobitev pred- 
vsem privatnih zemljišč in posameznih objektov v trasi rekon- 
struirane ceste. 

2. Republiška uprava za ceste je začela intenzivneje s pred- 
hodnimi in pripravljalnimi deli za rekonstrukcijo cestnega 
odseka Zapoge-Smlednik v preteklem letu. Vse priprave so 
temeljile na realizaciji rekonstrukcijskih del v prvi polovici 
tega leta, saj je bil obravnavani cestni odsek uvrščen na prvo 
mesto prednostnih rekonstrukcij cest. 

3. Občina Ljubljana-Šiška je pravnomočnost lokacijske 
odločbe potrdila 14/11-1990. 

Zaradi reševanja odškodninskih zadev in poskusov, da bi 
interesom prizadetih lastnikov čim bolj ugodili, je Republiška 
uprava za ceste naknadno preverila in dopolnila nekatere 
tehnične rešitve (dodatne variante v Zapogah). S tem je želela 
predvsem racionalizirati stroške za odškodnine in pospešiti 
postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

Dodatna zemljišča so potrebna predvsem zaradi pločnikov. 
Povsod v Sloveniji velja načelo, da krajevne skupnosti ozi- 
roma občine financirajo in pripravijo zemljišče za pločnike. 
Republiška uprava za ceste je opozarjala na potrebno aktivno 
vlogo občine pri pripravi zemljišč, ki pa po njeni oceni ni 
zadovoljivo sodelovala pri izpolnitvi naloge. 

V letu 1990 in 1991 je Republiška uprava za ceste izplačala 
odškodnine za celotni obravnavani odsek, razen objektov 
lastnika Hočevar v Valburgi. Skupščina občine Ljubljana 
Šiška ji še ni refundirala dogovorjenega deleža odškodnin. 

Zaradi nekaterih nerešenih problemov (npr. odškodnina 
Hočevar v Valburgi) se je Republiška uprava za ceste odločila 
skrajšati odsek rekonstrukcije do križišča Valburga, s čimer 
se bo pospešila pridobitev gradbenega dovoljenja. 

4. V republiškem proračunu za leto 1991 je predviden zne- 
sek 7.500.000,00 din za rekonstrukcijo ceste Valburga - Za- 
poge. 

Takoj po izdaji gradbenega dovoljenja se bo začel postopek 
izbire najugodnejšega izvajalca z oddajo del v skladu z razpo- 
ložljivimi sredstvi. S preostalimi deli bodo nadaljevali in jih 
predvidoma končali prihodnje leto. 

5. Pri rekonstrukciji ceste bo morala občina Ljubljana 
Šiška sofinancirati gradnjo komunalnih objektov in naprav, 
kar bo omogočalo ustrezno ureditev odvodnjavanja zalednih 
voda, pločnikov in javne razsvetljave. 

Za obravnavo v Izvšnem svetu Skupščine Republike Slo- 
venije je pripravil odgovor Republiški sekretariat za promet 
in zveze. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

Zakaj TV Slovenija uvršča YUTEL na konec pro- 
grama ob poznih večernih urah? 

MILAN AKSENTIJEVIĆ, delegat v Zboru združenega dela, je 
vprašal zakaj TV Slovenija odriva program YUTEL ob konec 
televizijskega programa v pozne večerne ure in je predla- 
gal, da naj ta oddaja dobi stalno mesto,« v času tretjega TV 
dnevnika. 

TV Slovenija mu je odgovorila: 
Predlogu delegata ne moremo ugoditi. 

Yutel kot neodvisni TV program zunaj sistema JRT oddaja iz 
RTV centra TV Sarajevo in tudi v programu TV Sarajevo, od 
koder direktno prejemamo ta program, nima stalnega termina 
predvajanja. Za primer navajamo podatke o sporočanem času 
predvajanju programa Yuitel na TV Sarajevo za teden od 28. 4. 
do 4. 5. 1991: 

dan začetek in konec oddaje 
28. 4. 22.00 - 23.00 
29.4. 21.30 - 22.20 
30.4. 20.55.- 21.40 

1.5. 23,30 - 0.30 
2.5. 22.10 - 23.10 
3. 5. 22.55 - 23.55 
4. 5. 23.05 - 23.50 

Tudi te podatke pa TV Sarajevo pozneje še spreminja (za 
omenjeni teden je bilo od sedmih spremenjenih šest termi- 
nov, premiki začetkov predvajanja pa znašajo od 5 do 90 
minut), pogosto tudi na sam dan predvajanja, tako da so tudi 
v dnevnem časopisju najavljeni podatki napačni. Predvajanje 
je namreč prilagojeno ostalemu, rednemu programu TV Šara- 
jevo. Vsi drugi TV centri-vključno z nami - ta program sne- 
majo in termin njegovega predvajanja prav tako prilagajajo 
svojim rednim programom. 

Program Yutel je bil prek TV Sarajevo prvič predvajan konec 
oktobra 1990, TV Ljubljana pa ga je začela predvajati 3. 
decembra lani kot dodaten program, torej po koncu rednega 
programa. Le redko se zgodi, da ga predvajamo hkrati s TV 
Sarajevo. 

Kljub mestoma zelo slabi tehnični kakovosti in nekaterim 
nedorečenostim (npr. vprašanje jezika, podnapisov v cirilici 
ipd.) ga predvajamo redno in zaradi njegove izrazite aktualno- 
sti še isti dan, prepričani, da smo dolžni omogočiti gledalcem 
dostop do čim več informacij. V skladu s tem načelom predva- 
jamo na drugem TV programu tudi TV Dnevnike vseh TV 
centrov v Jugoslaviji. 

Po zadnjih podatkih naj bi YUTEL pričel septembra letos 
oddajati prek satelita, tako da sedanja oblika posredovanja 
tega programa ne bo več nujno potrebna. 
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Ui smo za preobrazbo gospodarstva? 

'ALETIN PRELOVEC, delegat v Zboru združenega dela,, je 
la seji tega zbora, 17. aprila 1991, postavil naslednje vpra- 
šanje. 
'Preobraziti gospodarstvo ali pa preobraziti nekega obrt- 
lika pomeni zamenjati program. Imam konkreten primer, 
>reveril sem ga, videl sem odločbo. Bivši obrtnik sprašuje, 
tam naj se pritožbi na zadevo, ki se mu je zgodila. 
)brtnik je imel pred dvema letoma delavnico za kooperacijo 
rtrojne stroke. Posel se je začel slabšati in zato se je odločil, 
ia bo iz delavnice naredil nočitvene kapacitete. Naredil je 
tekaj, vendar je bilo za vzdrževanje te družine premalo. 
Odločil se je še dozidati restavracijo, sposodil si je pri banki 
lenar, da je to naredil, prijavil je gradbeni poseg, vendar ne 
lobi odločbe. Kaj je narobe, kakšni so postopki, koliko je tu 
tirokracije, to bi bilo težko reči. Danes, ko vidimo, da človek 
lima več od kje pridobivati dohodka, se je zgodilo, da bi 
rioral za to restavracijo, ki bi imela okoli 40 sedežev, dopla- 
ati komunalni prispevek za približno 180.000 mark. To 
idločbo sem včeraj gledal. Znesek za komunalni prispevek 
e tako velik, kot bi on zaslužil s to restavracijo približno 

desetih letih. Kdo odreja te vrednosti prispevkov, ki so 
lemogoči in nimajo stika z nobeno realnostjo več. 
4aj Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije pove obči- 
lam, ali smo za preobrazbo gospodarstva ali nismo; naj se 
i ljudje pripravljajo delati nekaj drugega ali naj vse skupaj 
luste, pa naj se tudi oni prijavijo na zavode za tistih 2.800 
lin na mesec.« 
jvršni svet Skupščine Republike Slovenije, odgovarja na- 
lednje: 
'ravna podlaga za določitev sorazmernega dela stroškov za 
iripravo in opremljanje stavbnega zemljišča je v določbah 
akona o stavbnih zemljiščih (Ur. I. SFfS, št. 18/84 in 33/89). Po 
srn zakonu je investitor, ki namerava prizidati obstoječi 
ibjekt na območju urejanja stavbnih zemljišč ali zunaj tega 
'bmočja in če je za tako gradno potrebno gradbeno dovolje- 
ije, dolžan plačati sorazmerni del stroškov za opremljanje 
tavbnega zemljišča. 

Sorazmerni del stroškov po določbah 43., 43. a in 44. člena 
tega zakona odmeri investitorju na njegovo zahtevo ali na 
zahtevo sklada občinski upravni organ, pristojen za izdajo 
lokacijskega dovoljenja, brez potrdila o plačanem sorazmer- 
nem delu stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zem- 
ljišča pa ni mogoče izdati gradbenega dovoljenja, ravno tako 
pa ne začeti gradnje na podlagi prijave. V teh določbah je 
odgovor na delegatsko vprašanje, zakaj obrtnik še ni dobil 
nobene odločbe, čeprav je prijavil gradbeni poseg. Najbrž še 
ni plačal sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremlja- 
nje stavbnega zemljišča. 
Delegat Valentin Prelovec sprašuje tudi, zakaj je sorazmerni 
del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča tako visok. 
Odmera višine navedenega sorazmernega dela stroškov je 
odvisna od ugotovitve, na katerem območju je obstoječi 
objekt, ki ga namerava investitor prizidati (v območju urejanja 
stavbnih zemljišč ali zunaj takega območja), in ugotovitve, kje 
so komunalni objekti in naprave, na katere bo priključen (v 
območju urejanja stavbnih zemljišč ali zunaj takega 
območja). Večji je prispevek na območju urejanja štabnih 
zemljišč. 

Podatki, navedeni v delegatskem vprašanju, so preskopi, da 
bi bilo možno kar koli odgovoriti o pravilnosti odmere navede- 
nega prispevka obrtnikov. To bi bilo možno šele po pregledu 
spisa, če bi se imenovani obrtnik pritožil na Republiški sekre- 
tariat za varstvo okolja in urejanje prostora zoper odločbo 
občinskega upravnega organa o odmeri sorazmernega dela 
stroškov. Pritožba zoper odločbo je namreč možna v 15 dneh 
od njene vročitve. 
Izvršni svet Skupšine Republike Slovenije namerava materijo, 
ki jo ureja zakon o stavbnih zemljiščih, na novo urediti 
z bodočo prostorsko zakonodajo. Kateri zakon bo konkretno 
urejal plačilo prispevka, ki bo nadomeščal sedanji sorazmerni 
del stroškov za pripavo in opremljanje stavbnega zemljišča, 
še ni znano. Predvideno je, da se plačilo takega prispevka 
enakomerno porazdeli, zlasti pa poenostavi postopek za nje- 
govo določitev in izračun. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je odgovor pripravil Republiški sekretariat za varstvo 
okolja in urejanje prostora. 

i 
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DELEGATSKE POBUDE 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobudo Milana Balažica, delegata v Družbe- 
nopolitičnem zboru, v zvezi s prijavo premoženj- 
skega stanja funkcionarjev ob nastopu funkcije 

Delegat Milan Balažic je na 17. seji Družbenopolitičnega 
zbora, 17. aprila 1991, med drugim postavil Izvršnemu svetu 
Skupščine Republike Slovenije naslednje vprašanje: 
»Po zgledu na razvite evropske države dajem pobudo za 
pripravo posebnega zakona, ki bi izvoljenim funkcionarjem 
Republike Slovenije nalagal, da ob nastopu svoje funkcije in 
ob odhodu z nje, prijavijo svoje premoženjsko stanje in z njim 
seznanijo ustrezno skupščinsko komisijo ali odbor (s tem pa 
tudi javnost). 
Tovrsten zakon bi bilo treba sprejeti še posebej glede na to, 
da sta pred slovensko družbo procesa privatizacije in denaci- 
onalizacije.« 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije odgovarja na- 
slednje: 
V načelu Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije nima 
pomislekov o tem, da bi funkcionarji Republike Slovenije ob 
nastopu funkcije in ob odhodu z nje podali pregled svojega 
premoženjskega stanja, vendar pa bo v zvezi s tem treba 
proučiti nekatera odprta vprašanja, kot so zlasti, katere funk- 
cionarje naj zadeva ta obveznost, obseg in vrsta premoženja, 
ki naj ju prijavi, organ pri katerem se shranjajo podatki itd. 
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo si bo zato 
najprej na Republiškem sekretariatu za mednarodno sodelo- 
vanje pridobil podatke o ureditvi teh vprašanj v predpisih 
drugih držav, nakar bi pripravil gradivo, na podlagi katerega 
se bo mogoče odločiti o pripravi tega zakona. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je pripravil odgovor Republiški sekretariat za pravoso- 
dje in upravo. 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobudo Darje Lavtižar-Bebler, delegatke 
v Družbenopolitičnem zboru, za humanitarno in 
zdravstveno pomoč kurdskim beguncem 

Delegatka Darja Lavtižar-Bebler je 17. aprila 1991 v Družbeno- 
političnem zboru dala naslednjo pobudo: 
Nemudoma ob začetku zalivske vojne (17. januar) je izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije v logičnem pričakovanju 
velikega števila ranjencev tudi na strani sil protiiraške koali- 
cije tem ponudil pomoč slovenskih zdravniških in medicin- 
skih ekip, ki naj bi na mestu samem izpričale podporo izvaja- 
nju sklepov Združenih narodov, po drugi strani pa tudi nedvo- 
umen humanitaren odnos do, vojakov, ranjenih v boju za 
pravično stvar. 
Takratno hitro razmišljanje in ukrepanje Izvršnega sveta mi 
daje upanje, da je tudi zdaj Izvršni svet že pripravil nepo- 
sredne načrte za humanitarno pomoč in sodelovanje naših 
zdravniških ekip pri nuđenju medicinske oskrbe velikanskm 
množicam kurdskih beguncev, katerih tragične usode zaen- 
krat spremljamo samo prek sredstev javnega obveščanja in 
s strani. 
Sprašujem torej ali in kdaj naj bi prve zdravniške ekipe šle na 
pot?« 
Izvršni svet je posredoval naslednji odgovor Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije je položaj v Zalivu obravnaval 
trikrat. 
Na svoji seji 13. januarja 1991 je sprejel sklep, da protiiraški 
koaliciji, ki je uresničevala resolucijo OZN o umiku okupacij- 

skih sil iz Kuvajta, ponudi pomoč, če bi prišlo do oboroženega 
spopada. 
Takšno ponudbo je kot izraz načelne in konkretne podpore 
Republike Slovenije uresničevanju resolucij Varnostnega 
sveta OZN Republiški sekretariat za mednarodno sodelovanje 
poslal veleposlaništvom držav članic zavezniške koalicije, ki 
so imele svoje sile v Zalivu. 
Na Republiko Slovenijo se nobena od držav, ki jim je bila 
ponudba poslana, ni obrnila s prošnjo za konkretno pomoč. 
Slovenija je bila takrat pripravljena sprejeti na zdravljenje 
ranjence zavezniške vojske, na razpolago je bilo 400 postelj 
(300 na UKC Ljubljana in 100 v Splošni bolnišnici Maribor). 
Kot pomoč v hrani bi Slovenija v zaliv lahko poslala 1250 ton 
mleka v prahu in 550 ton zamrznjenega piščančjega mesa. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na seji 17. aprila 
letos ponovno razpravljal o zalivski vojni, z vidika problema 
Kurdov. Ugotovil je, da je zalivska kriza dobila nove razsežno- 
sti, ki se kažejo v tragični usodi tistega dela kurdskega 
naroda, ki živi v Iraku. Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije je obsodil genocid nad Kurdi in se pridružil pozivom 
mednarodne skupnosti za reševanje nastalega tragičnega 
položaja. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije se je 
odločil vključiti v humanitarno pomoč kurdskim beguncem. 
Pomoč mednarodne skupnosti kurdskim beguncem poteka 
preko Mednarodnega rdečega križa. V zbiranje pomoči Kur- 
dom se je vključil Rdeči križ Slovenije, ki je sprožil akcijo 
zbiranja denarnih prispevkov, zdravil, hrane, posteljnine, 
šotorov in oblačil. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je ponovno obrav- 
naval predloge za konkretno humanitarno pomoč, ki bi jo 
Slovenija poslala Kurdom preko Rdečega križa Slovenije na 
svoji 84. seji 23. maja in sprejel sklep, da se iz tekoče prora- 
čunske rezerve Republike Slovenije za leto 1991 zagotovijo 
sredstva v višini 1.000.000 din kot humanitarna pomoč kurd- 
skim beguncem za nakup hrane, zdravil, sanitetnega materi- 
ala in pokritje stroškov prevoza. Uresničitev pomoči je skupaj 
z Rdečim križem Slovenije naložena Republiškemu sekretari- 
atu za tržišče in splošne gospodarske zadeve. 
Po podatkih Republiškega sekretariata za zdravstveno in 
socialno varstvo bi bilo po predhodnem dogovoru z medicin- 
skimi sestrami in zdravniki možno organizirati odhod sloven- 
skih zdravniških ekip v begunska taborišča. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je pripravil odgovor Republiški sekretariat za medna- 
rodno sodelovanje. 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobude Janeza Gajška, Marjana Podobnika 
in Aleksandre Pretnar, delegatov v Družbenopo- 
litičnem zboru, v zvezi z osebnimi dohodki 

Poslanec Družbenopolitičnega zbora Janez Gajšek je na seji 
Družbenopolitičnega zbora dne 24. 4. 1991 podal pobudo za 
sprejem celovitega zakona o osebnih dohodkih, ki naj vsebuje 
določilo o javnosti vseh dohodkov (osebni dohodki, materi- 
alni stroški, prihodek iz nadurnega pogodbenega dela in tudi 
druge ugodnosti) vodilnih in vodstvenih delavcev v podjetjih 
in ustanovah, ki imajo najmanj 50% družbenega kapitala. 
Poslanec Janez Gajšek utemeljuje svojo pobudo z nemoralo 
situacijo na področju osebnih dohodkov predvsem pri vodil- 
nih in vodstvenih delavcih, ki naj bi po njegovem bili po sedaj 
veljavnem zakonu tajni. 
Poslanec Marjan Podobnik je podal pobudo, naj Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije z ustreznimi mehanizmi 
doseže ukinitev »zaprtih kuvert«. Poslanka Aleksandra Pret- 
nar se zavzema za redno objavo podatkov o osebnih dohod- 
kih funkcionarjev in vodilnih delavcev. 
K pobudam posredujemo naslednje stališče: 
1. Z nenormalno situacijo na področju osebnih dohodkov 
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vodilnih delavcev smo se srečali že v drugi polovici lanskega 
leta. Menimo, da so si posamezni vodilni delavci na podlagi 
določil 3. točke 29. člena splošne kolektivne pogodbe za 
gospodarstvo (Uradni list RS, št. 31/90) vzeli pravico, do 
tajnosti svojih plač, ki pa iz kolektivne pogodbe po našem 
mnenju neposredno ne izhaja. Navedeni člen splošne kolek- 
tivne pogodbe za gospodarstvo določa, da so osebni dohodki 
delavcev po kolektivni pogodbi javni, dejanska izplačila pa 
tajna, v poglavju o veljavnosti kolektivne pogodbe (pred 1. 
členom) pa je izrecno navedeno, da določbe 29. do 40. člena 
splošne kolektivne pogodbe za poslovodne delavce in 
delavce s posebnimi pooblastili ne veljajo. To so vse določbe 
o osebnih dohodkih, nadomestilnih, povračilih stroškov itd. 
Da bi preprečili pretirana izplačila akontacij osebnih dohod- 
kov poslovodnih delavcev je v 9. členu zakona o izplačevanju 
osebnih dohodkov in nekaterih drugih prejemkov delavcev za 
1991 leto (Uradni list RS, št. 48/90) določeno, da dejansko 
izplačana najvišja mesečna akontacija osebnega dohodka za 
polni delovni čas v pravni osebi ne sme presegati 15-kratnega 
zajamčenega osebnega dohodka. 
Tajnost osebnih dohodkov poslovodnih delavcev ni izrecno 
opredeljena v nobenem zakonu. Možno je tako tolmačenje 
zakona o varstvu osebnih podatkov, ki dopušča zbiranje in 
uporabo osebnih podatkov le za namene, ki so z zakonom 
določeni. Osebni dohodki za davčno zakonodajo niso tajni, 
prav tako je zaradi navedenega zakona o osebnih dohodkih 
možno podatke o izplačanih maksimalnih akontacijah oseb- 
nih dohodkov zbirati, analizirati in eventualno ukrepati ob 
kršitvi zakona, ko je ta kršitev dejansko ugotovljena. 
Zajamčeni osebni dohodek je v letu 1991 opredeljen v bruto 
znesku in do 31. 3. 1991 znaša 4.378 din, za izplačila osebnih 
dohodkov za čas od 1.4. 1991, torej za aprilske akontacije 
osebnih dohodkov pa velja zajamčeni osebni dohodek 5.500 
din. Z zakonom o izplačevanju osebnih dohodkov določena 
najvišja mesečna akontacija osebnih dohodkov za čas do 31. 
3. 1991 tako znaša bruto 65.670 din, kar po odbitku prispev- 
kov in plačilu davka od osebnih prejemkov (brez upoštevanja 
olajšav) znaša v neto znesku 33.605 din. Po uveljavitvi novega 
zneska zajamčenega osebnega dohodka pa je maksimalna 
akontacija določena v bruto znesku 82.500 din kar po odbitku 
prispevkov in davkov (izračunano na podlagi povprečnega 
osebnega dohodka za februar) pomeni neto znesek 41.591 
din. 
Menimo, da celovitega zakona o osebnih dohodkih ni 
potrebno spreminjati ali na novo pripravljati, saj je tak zakon 
republiška skupščina sprejela v mesecu decembru in je še 
vedno v veljavi. V nekaterih elementih je zakon začel učinko- 
vati šele meseca februarja, tako da bi bilo takojšnje ukrepanje 
mnogo preuranjeno glede na kratkotrajnost spremljanja učin- 
kov v praksi. 
Morebitne spremembe zakona o izplačilu osebnih dohodkov 
v smislu javnosti podatkov za poslovodne delavce (objavljanje 
podatkov) so z vidika varovanja osebnih podatkov sicer 
možne, saj zakon o varovanju osebnih podatkov tega ne 
preprečuje, vendar je vprašanje, ali so te rešitve smiselne in bi 
dosegle željen rezultat. Objavljanje podatkov brez ustreznega 
ukrepanja bo v javnosti povzročilo le ogorčenje in nezadovolj- 
stvo tistih, ki takih osebnih dohodkov nimajo. Pred ukrepa- 
njem oziroma morebitnim sankcioniranjem direktorjev, kate- 
rih osebni dohodki so po oceni javnosti previsoki, pa je 
potrebno proučiti vse elemente, ki na izplačilo takega oseb- 
nega dohodka vplivajo. Proučitev teh elementov je v postopku 
pri pristojnih sekretariatih za posamezna področja gospodar- 
stva in negospodarstva. 
Ostali prejemki poslovodnih delavcev, kot so materialni stro- 
ški, prihodek od nadurnega in pogodbenega dela, že dolgo 
niso več omejevani s posebnimi predpisi. Velja ocena, da so 
to materialni stroški, ki so predmet poslovnih odločitev in jih 
ni mogoče administrativno urejati. Zaradi zakonskih omejitev 
mesečnih akontacij osebnih dohodkov poslovodnih delavcev 
v praksi prihaja do primerov, da se z izplačevanjem prejemkov 
iz teh sredstev skuša nadoknaditi razlika do željene višine 
osebnih dohodkov. Take primere zlorabe je mogoče ugotoviti 
le z eksterno kontrolo Službe družbenega knjigovodstva, ki 
s pregledom v pravni osebi ugotovi, ali so bili za posamezna 
izplačila izdani ustrezni dokumenti in so stroški res nastali. 
Ob ugotovljenih kršitvah Služba družbenega knjigovodstva 
ukrepa v skladu z računovodskimi predpisi in zakonom 
o Službi družbenega knjigovodstva. Take kontrole Služba 

družbenega knjigovodstva redno opravlja. 
2. Osebne dohodke funkcionarjev v državnih organih ureja 
zakon c funkcionarjih v državnih organih, ki določa vse ele- 
mente po katerih se ugotavlja osebni dohodek. Zakon oprede- 
ljuje osnovo za obračun osebnih dohodkov, način vrednote- 
nja delovnih izkušenj, določa koeficiente za posamezne sku- 
pine funkcij ter način določanja sredstev za delovno uspeš- 
nost. Osebni dohodek se določi tako, da se osnova za obra- 
čun osebnih dohodkov pomnoži s koeficientom za določanje 
osebnih dohodkov in poveča za odstotek za vrednotenje 
delovnih izkušenj ter za odstotek za vrednotenje delovne 
uspešnosti oziroma za dodatno delovno obremenjenost. 
Javnosti so dostopni tudi podrobnejši podatki o količnikih za 
posamezne funkcije oziroma skupine funkcij (sklepi Komisije 
Skupščine Republike Slovenije za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve, Uradni list RS, št. 42/90 in 3/91), 
o višini osnove za določanje osebnih dohodkov (sklep Izvrš- 
nega sveta Skupščine Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 
2/91) ter o višini sredstev, ki se organom namenjajo za 
delovno uspešnot (zakon o proračunu Republike Slovenije za 
leto 1991, Uradni list RS, št. 14/91). 
Ni pa glede na zakon o varstvu osebnih podatkov javen 
podatek o osebnem dohodku, ki ga je prejel posamfeznik in je 
izračunan na podlagi navedenih osnov, saj je v celotnem 
osebnem dohodku zajet tudi podatek o deležu OD za delovne 
izkušnje in delovno uspešnost. V skladu z zakonom o varstvu 
osebnih podatkov in zakonom o funkcionarjih v državnih 
organih je možno objaviti samo osebne dohodke in druge 
prejemke za posamezne vrste oziroma skupine funkcij (zakon 
o funkcionarjih v državnih organih - tretji odstavek 7. člena) 
ne pa ime in priimek funkcionarja, ker za to ni ustrezne 
zakonske podlage. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije meni, da je zago- 
tovljena zadostna javnost podatkov o osebnih dohodkih saj je 
osnovni osebni dohodek za posamezno funkcijo možno izra- 
čunati na podlagi objavljenih elementov po katerih se oblikuje 
osebni dohodek. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije so odgovor pripravili Republiški sekretariat za delo 
(točka 1), Republiški sekretariat za pravosodje in upravo ter 
Republiški sekretariat za informiranje (točka 2). 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do pobude Mirana Potrča, delegata v Družbeno- 
političnem zboru, naj republiški izvršni svet in 
SPIZ uskladita metodologijo za usklajevanje po- 
kojnin 

Delegat Miran Potrč je na nadaljevanju 19. seje Družbenopoli- 
tičnega zbora dal pobudo, naj Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije s Skupnostjo pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja uskladi in ji sporoči metodologijo za usklajevanje 
pokojnin. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ima do navedene 
pobude naslednje stališče: 
1. V 17. točki 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo ustavnega 
amandmaja XCVI k Ustavi Republike Slovenije je določeno, 
da se v Republiki Sloveniji med drugim ne uporablja določba 
10. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja (Ur. I. SFRJ, št. 44/90) po kateri bi SPIZ morala usklaje- 
vati pokojnine po enotni metodologiji, ki bi jo sporazumno 
določile skupnosti v vseh republikah in pokrajinah. Namesto 
te metodologije, s katero bi bilo usklajevanje pokojnin enotno 
urejeno za območje SFRJ, so bila v Republiki Sloveniji ta 
vprašanja v celoti urejana s spremembami in dopolnitvami 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 
2. V zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju (Ur. I. RS, št. 44/90), ki ga je 
Skupščina Republike Slovenije sprejela 27. novembra 1990, je 
bila določena tudi pristojnost za odločanje o uskladitvi pokoj- 
nin. Po prejšnji ureditvi so se pokojnine med letom usklaje- 
vale v rokih, določenih s samoupravnim splošnim aktom 
skupnosti v skladu z družbenim dogovorom, ki ga sklenejo 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, Zveza sindikatov 
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Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in SPIZ Slovenije. 
Z 2. členom navedenega zakona je bila izpuščena podlaga za 
sklenitev tega družbenega dogovora, v 3. členu pa je bilo 
izrecno določeno, da višino uskladitve pokojnin ugotovi in 
objavi Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Po navedenih spremembah v zakonu o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju ni pravne podlage, po kateri bi lahko 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije s podzakonskimi 
akti določal metodologijo usklajevanja pokojnin. Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije oziroma resorni upravni 
organi lahko dajejo le stališča oziroma mnenja o načinu 
izvajanja posameznih določb zakona. 
3. Republiški sekretariat za delo je v zvezi z opredelitvijo 
razmerja med povprečnimi osebnimi dohodki in povprečno 
starostno pokojnino, preračunano na znesek za polno pokoj- 
ninsko dobo iz 2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. I. RS, 
št. 10/91), Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja že poslal svoja stališča. Bistveni elementi za izvajanje te 
dopolnitve 26. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju so naslednji: 
Pri povprečju starostnih pokojnin, glede na katero se ugotav- 
lja to razmerje, se upoštevajo vse starostne pokojnine, ki so 
bile izplačane za mesec, za katerega se ugotavljajo pogoji za 
uskladitev pokojnin, razen izjemnih pokojnin in pokojnin po 
Zakonu o starostnem zavarovanju kmetov oziroma z njimi 
izenačenih pokojnin. Pri povprečju starostnih pokojnin se ne 
upoštevajo varstveni dodatki k pokojninam borcev NOV, 
dodatki za delo preko polne pokojninske dobe in izplačane 
dohodnine. 
Pri preračunu povprečnega zneska starostne pokojnine na 
znesek za polno pokojninsko dobo se upoštevajo posebne 
lestvice za odmero starostne pokojnine za moške, ženske, 
borce NOV, delavcev organov za notranje zadeve in za druge 
posebne skupine zavarovancev. 
Pri povprečju osebnih dohodkov se upoštevajo osebni 
dohodki, ki se na podlagi zakona vzamejo za izračun pokoj- 
ninske osnove delavcev. Upoštevajo se uradni statistični 
podatki o osebnih dohodkih, izplačanih za določen mesec. 
Pri izračunu razmerja se upoštevajo prispevki in davki, ki se 
obračunajo od bruto osebnega dohodka po povprečni stopnji 
za območje republike. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je pripravil stališče Republiški sekretariat za delo. 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do pobude Štefana Kociperja, delegata v Druž- 
benopolitičnem zboru, Marcela Štefančiča, dele- 
gata v Zboru občin in Viljema Maka, delegata 
v Zboru združenega dela, za ureditev prometa na 
regionalni cesti Ljubljana-Vrhnika 

Pobuda delegatov se glasi: 
»Regionalna cesta Ljubljana-Vrhnika je v tolikšni meri uni- 
čena, da povzroča ogromno škodo na avtomobilih, nevarna 
pa je tudi glede prometne varnosti. Predvidevamo, da se 
s popravilom ne prične zaradi pomanjkanja denarja, kar je 
v tej situaciji razumljivo. 
Predlagamo, da se do ureditve promet preusmeri na avtoce- 
sto. V tem času (do popravila obstoječe regionalne ceste) pa 
naj bo promet na relaciji Ljubljana-Vrhnika brezplačen. Tudi 
sicer predlagamo, da se »mitnica« preseli tako, da se ta odcep 
avtoceste prekvalificira podobno kot obvoznica. Taka uredi- 
tev bi bila podobna tisti na gorenjski avtocesti, ali predvideni 
na »Dolenjki«. 
Stališče Izvršnega sveta je: 
V svoji pobudi delegati očitno predpostavljajo, da se po magi- 
stralni cesti št. 10 med Ljubljano in Vrhniko pretežno odvija 
promet vozil, ki v celoti prevozijo to razdaljo. Opravljene 
prometne raziskave kažejo povsem na drugačno strukturo 
prometa, po kateri celotno razdaljo prevozi le okoli 30% vozil, 
preostali delež pa obsegajo lokalni prevozi med mejnima 
krajema. Zato Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 
meni, da predlagana preusmeritev prometa na avtocesto in 

njena brezplačna uporaba nista rešitev za vse uporabnik 
obravnavane ceste oziroma bi bil z uveljavitvijo predlagan 
rešitve problem le delno in za večino uporabnikov cest 
neustrezno razrešen. Po njegovem mnenju je zadovoljiva reš 
tev le v rekonstrukciji te magistralne ceste, ki je nujna n 
samo zaradi stanja vozišča, temveč predvsem iz prometnovar 
nostnih razlogov glede na sedanji promet po tej cesti. S ten 
so bili prizadeti uporabniki ceste že večkrat seznanjeni. Rei 
se je rekonstrukcija te ceste v preteklih letih zaradi pomanjka 
nja denarja stalno odlagala, za letos pa je predvideno, da se i 
sredstev republiškega proračuna za ceste zagotovi 5 mio dir 
za začetek rekonstrukcije njenega najbolj kritičnega odseki 
med Ljubljano in Brezovico. 
Glede predloga premestitve cestninske postaje za priključel 
Vrhnika v smeri proti Postojni moramo pojasniti, da gre z; 
odločitev, ki je povezana z uvedenim cestninskim sistemom 
Ta je bil za avtocesto Ljubljana-Razdrto določen kot »zaprt« 
medtem ko je na avtocesti Ljubljana-Naklo (in predvidom; 
tudi za avtocesto proti Dolenjski) uveden »odprti« cestninsk 
sistem. S stališča obveznosti plačevanja cestnine je drug 
sistem sicer ugodnejši za lokalni promet med večjimi kraji, ne 
pa tudi za relacijo čez te meje, ko uporabnik plača polne 
cestnino za uporabo celotne trase avtoceste med cestnin- 
skimi postajami. Delni prenos te rešitve na avtocesto Ljub- 
ljana-Razdrto bi povzročil, da uporabnik avtoceste z Vrhnike 
ne bi plačeval cestnine, drugi uporabniki, npr. iz Logatca, pi 
bi jo bili dolžni plačati za celotno razdaljo do Ljubljane 
Takšne rešitve uporabniki avtoceste od Vrhnike proti Razdr 
temu prav gotovo ne bi sprejeli z naklonjenostjo in razumeva- 
njem. Zato je bilo v okviru cestninskega sistema pogostejširr 
uporabnikom posebej omogočeno, da si s prednakuporr 
bonov ali mesečnih kart s popustom znižajo stroške sprot- 
nega plačevanja cestnine. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je pripravil stališče Republiški sekretariat za promet in 
zveze. 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do pobude Alojza Grabnerja, delegata v Družbe- 
nopolitičnem zboru, Janeza Žampe, delegata 
v Zboru občin in Ivana Dretnika, delegate 
v Zboru združenega dela naj republiški izvršni 
svet prouči in odstrani vzroke nezakonite pro 
daje kmetijskih proizvodov 

Delegati Ivan Dretnik, Alojz Grabnar in Janez Žampa so dali 
v zvezi s tretjim odstavkom 16. točke k poročilu Izvršnega 
sveta Skupščine Republike Slovenije na interpelacijo delega- 
tov Zbora združenega dela pobudo, da Izvršni svet prouči ir 
odstrani vzroke nezakonite prodaje kmetijskih proizvodov. 
Svojo pobudo so utemeljili z naslednjim: 
»Da nekateri kmetje plasirajo svoje proizvode na način, ki n 
v skladu z obstoječimi predpisi, niso krivi preblaga kazno 
valna politika v preteklosti ali težave inšpekcijske službe pr 
odkrivanju črnih zakolov. V ta skrajni poseg sili kmeti 
porazno nesorazmerje cen med kmetijskimi proizvodi ifl 
repromaterialorn, kar je prisotno že dolga leta nazaj, to pa si 
tudi nadaljuje. Če kdo, smo kmetje za tak način prodajH 
najmanj zainteresirani, saj ne moremo zagotoviti minimalni* 
higiensko-tehničnih zahtev. Črni zakol in nezakonito prodajo 
bo odpravila le zagotovljena ekonomska cena, do katere jc 
upravičen tudi kmet.« 
Izvršni svet jim je odgovoril: 
Z ugotovitvami delegatov se je mogoče v marsičem strinjati 
Vprašanje je le, kako in v kolikšni meri je mogoče v trenutnil 
gospodarskih razmerah zagotoviti kmetom ekonomsko cent 
za odkupljene pridelke. Ekonomski položaj kmetijstva j< 
v neposredni odvisnosti od akumulativnosti in ekonomski 
moči preostalega dela gospodarstva ter kupne moči prebival 
stva. Ta problematika se uveljavlja še zlasti ob sprejemanji 
proračuna Republike Slovenije in zagotavljanja potrebnil 
družbenih intervencij za potrebe kmetijstva. Tako lahko I 
ugotovimo, da zgolj z družbenimi intervencijami ni mogoč' 
v celoti razreševati nesorazmerja cen med repromateriali, ki 
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kot inputi vstopajo v kmetijsko proizvodnjo in vplivajo na 
končno ceno kmetijskih pridelkov. 
Problematika ekonomske cene ima tudi drugo plat medalje. 
Zavedati se moramo, da ob obstoječi agrarni strukturi in 
povprečni velikosti kmetije v Sloveniji ni možna storilnost, ki 
bo omogočala ekonomsko ceno kmetijskih pridelkov. Ker je 
to eden ključnih problemov kmetijstva, bodo vsa prizadeva- 
nja, povezana tudi s spremembo sistemske zakonodaje 
(zakon o kmetijskih zemljiščih, zakon o gozdovih, zakon 
o zadrugah), usmerjena v oblikovanje kmetij, na katerih bo 
mogoče na ekonomskih osnovah pridelovati hrano. 
Cenovna nesorazmerja pa so prisotna tudi v agroživilstvu. 
V trenutnih tržnih razmerah smo še vedno priča monopol- 
nemu obnašanju posameznih podjetih od predelovalne indu- 
strije do trgovine. Tržne zakonitosti, ki naj bi preprečevale 
takšna nesorazmerja, so povezane z razvojem trga, izvozno in 
uvozno politiko oziroma gospodarskim sistemom, ki se izgra- 
juje in v katerem moramo imeti vsi gospodarski subjekti 
enake pogoje poslovanja. 
O nezakoniti prodaji kmetijskih pridelkov, na kar se nanaša 
pobuda delegatov, pa menimo, daje treba razvijati pogoje, da 
se bo prodaja na domu legalizirala v skladu z zakonskimi 
predpisi. K temu nas vodijo tudi izkušnje drugih držav, kjer je 
delež prodaje doma mnogo večji kot pri nas. Večinoma je tako 
prodana hrana tudi bolje ovrednotena. Takšno politiko 
deloma že uresničujemo z republiškim programom za pospe- 
ševanje kmetijstva in financiranjem dopolnilnih dejavnosti ter 
kmečkega turizma na kmetijah. Prav tako pa tudi na normativ- 
nem področju spreminjamo predpise, ki bodo v prihodnje 
omogočiji večjo prodajo na domu, če bo za to ekonomski 
interes. Že doslej se precejšen delež kmetijskih proizvodov 
proda neposredno končnemu potrošniku (krompir, sadje, 
vino, vrtnine, mleko, meso idr.). 
Z vidika zdravstvenega varstva potrošnikov sta predvsem pro- 
blematična črni zakol goveje živine in prodaja mesa na domu. 
Sodi se, da je takšnega zakola okoli 10%. Predlagane nove 
rešitve v zakonu o zdravstvenem varstvu živali bodo skušale 
razrešiti tudi to. Za klanje na domu bodo predpisani minimalni 
higiensko-tehnični pogoji, ki jih bo moral zagotoviti eden ali 
več lastnikov skupnega objekta, obvezen pa bo tudi veterinar- 
sko-sanitarni pregled živali in mesa, namenjeno prodaji. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je pripravil stališče Republiški sekretariat za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. 

ZBOR OBČIN 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do pobude Ivana Vodopivca in Aleksandra 
Lovca, delegatov v Zboru občin ter Danila 
Bašina, delegata v Zboru združenega dela, 
v zvezi s stavko italijanskih carinikov in zastoji 
na jugoslovansko-italijanski meji 

Na delegatske pobude v zvezi s stavko italijanskih carinikov in 
zastoji na jugoslovansko-italijanski meji dajemo naslednje 
odgovore in stališča: 
Pristojni republiški upravni organi so se že med stavko itali- 
janskih carinikov vključili v razreševanje nastalega položaja. 
Dne 27. marca 1991 je bil v Sežani sestanek Republiškega 
štaba za civilno zaščito, na katerem je bil izdelan program 
operativnih ukrepov in aktivnosti za sanacijo stanja. Izvajani 
so bili ukrepi s področja prometa, zaščite in varstva okolja, 
sanitarne zaščite itd. Pri izvajanju programa pa so sodelovale 
tudi slovenske humanitarne organizacije. 
Republiški sekretariat za mednarodno sodelovanje je v skladu 
s svojimi pristojnostmi poslal uradno noto Generalnemu kon- 
zulatu Republike Italije v Ljubljani, v kateri je obvestil Gene- 
ralni konzulat o izrednih razmerah v prometu in na meji, ki so 
bile posledica stavke italijanskih carinikov, ter zaprosil za kar 
najhitrejše ukrepe, ki naj bi jih sprejela italijanska stran za 
rešitev nastalega položaja. 

Do predlogov delegatov Skupščine Republike Slovenije pa so 
naša stališča naslednja: 
1. Promet cestnih motornih vozil se lahko odvija le, če je za 
tak promet zagotovljena ustrezna infrastruktura - ceste. Ta 
pogojenost je upoštevana tudi pri oblikovanem sistemu 
povračil za uporabo cest, ki je splošno uveljavljen in ni neka 
posebna rešitev za našo republiko. Po njem del sredstev za 
vzdrževanje cest prispevajo vsi možni uporabniki cest-lastniki 
motornih vozil v obliki enkratnega letnega povračila za upo- 
rabo cest (t.i. registrske takse). To povračilo je torej neod- 
visno od dejanske uporabe cest in je namenjeno pokrivanju 
stalnih stroškov vzdrževanja cest, povzročenih z nujnimi deli 
za zagotavljanje njihove prevoznosti. 

V primerjavi s tem povračilom so vsa preostala vezana na 
dejansko uporabo cest bodisi neposredno (npr. cestnina) ali 
posredno (npr. sredstva za ceste v drobnoprodajni ceni 
pogonskih goriv). 

Izhajajoč iz obveznosti, da morajo biti ceste stalno uspo- 
sobljene za promet, pri obveznosti plačevanja registrske 
takse normativno niso predvidene njene oprostitve za pri- 
mere, ko lastnik registriranega motornega vozila cest ne upo- 
rablja. To velja torej tudi za primer, ki ga obravnava delegat- 
ska pobuda. Uveljavljena pa je tudi rešitev, da se mednarod- 
nim cestnim prevoznikom, ki zaradi prevozov po tujini manj 
obremenjujejo domače ceste, povrne del vplačane registrske 
takse za njihova vozila, in sicer glede na delež v realizaciji 
prevoznih storitev na tujem trgu. 

2. Davek od dobička pravnih oseb se plačuje v mesečnih 
akontacijah, odvisno od zadnjih rezultatov poslovanja. Če 
davčni zavezanec ne izkazuje davčne osnove, ne plačuje 
tekočih akontacij, dokler ne izkaže pozitivne osnove. V skladu 
z 19. členom zakona o računovodstvu lahko pravne osebe, ki 
uresničujejo določene pravice in obveznosti na podlagi peri- 
odičnih obračunov, sestavljajo periodične obračune tudi za 
krajša obdobja, kot so določena v 16. členu zakona o računo- 
vodstvu. Na podlagi periodičnega obračuna iz 19. člena 
zakona o računovodstvu lahko pravne osebe predložijo tudi 
obračun davka za drugačna obračunska obdobja, kot so 
predvidena z zakonom. Davek, obračunan na tej podlagi, je 
glede vseh dejanj (proračun, povračilo, določitev akontacije 
za naprej) izenačen z obračunom v z zakonom določenih 
obdobjih. 

Menimo, da lahko na tej podlagi prizadeti zavezanci ugoto- 
vijo tekočo davčno osnovo kot rezultat svojega poslovanja in 
temu primerne akontacije. 

3. Davek od osebnih prejemkov je kot vrsta dohodnine 
osebni davek, ki ga je dolžan v imenu zavezanca fizične osebe 
odtegniti izplačevalec osebnih dohodkov. Davek mora izpla- 
čevalec osebnih dohodkov obračunati in plačati v rokih, dolo- 
čenih z zakonom o prispevkih za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje za plačilo 
teh prispevkov. Zato se navedeni predlog ne more nanašati na 
izplačevalca osebnih dohodkov. 

4. Za zagotovitev dolgoročnih posojil iz različnih virov za 
sanacijo nastalih posledic ni pravnih možnosti, na podlagi 
katerih bi bilo možno zagotoviti sredstva za te namene. Pre- 
mostitvene variante je treba iskati v neposredni povezavi 
s finančnimi institucijami. 

5. V juniju je predviden sestanek jugoslovansko-italijanske 
mešane komisije za cestni promet, kjer bo jugoslovanska 
delegacija italijansko stran seznanila s posledicami stavke 
italijanskih carinikov za naše mednarodne cestne prevoznike. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slo- 
venije je pripravil odgovor Republiški sekretariat za promet 
in zveze v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za med- 
narodno sodelovanje in Republiškim sekretariatom za fi- 
nance. 
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STALISCE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do pobude Ljuba Jaklja, delegata v Zboru občin, 
za pripravo zakona o regresiranju pogonskega 
goriva D-2 ter zakona o regresiranju spomla- 
danske setve in umetnih gnojil 

Z zakonom o začasnih ukrepih o davku od prometa proizvo- 
dov (Uradni list SFRJ, št. 4/91), ki je začel veljati 1. 2. 1991, so 
bile ukinjene davčne olajšave za kmetijske organizacije in 
kmete kooperante pri nabavi pogonskega goriva D-2. S tem je 
bilo kmetijstvo pri plačilu prometnega davka izenačeno z dru- 
gimi porabniki tega goriva. 

Pri obravnavi problematike regresiranja pogonskega goriva 
za potrebe kmetijstva ob pripravi proračuna Republike Slove- 
nije za leto 1991 je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 
zavzel stališče, da se to vprašanje ponovno prouči ob pripravi 

republiškega zakona o prometnem davku oziroma ob reba 
lansu republiškega proračuna. 
Republika Slovenija je z letom 1991 prenesla materialne spod 
bude, namenjene kmetijstvu, iz federacije v svojo pristojnost 
V proračunu Republike Slovenije za leto 1991 (Uradni list RS 
št. 14/91) je za to namenjen del sredstev v višini 155 mio din. 
Sredstva bodo namenjena za regresiranje kakovostnega sort- 
nega semena pomembnejših poljščin, sadik in trsnih cepljenk 
ter za regresiranje dela obresti za sezonski odkup osnovnih 
kmetijskih pridelkov ter živinorejskih proizvodov, kar bo dolo- 
čeno z odlokom Izvršnega sveta Skupščine Republike Slove- 
nije o uvedbi intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter 
proizvodnje hrane za leto 1991, pripravljenim z zakonom 
o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in 
ponudbo hrane (Ur. I. RS, št. 5/91). 
Iz navedenih razlogov Izvršni svet Skupščine Republike Slo- 
venije meni, da v te namene ni treba sprejeti posebnih za- 
konov. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu je stališče do pobude pripra- 
vil Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano. 
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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE za 19. junij 1991 

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

- osnutek stanovanjskega zakona; 
- osnutek obrtnega zakona; 
- predlog za izdajo zakona o registraciji dejavnosti zasebni- 

kov z osnutkom zakona; 
- predlog zakona o razvoju malega gospodarstva; 
- predlog za izdajo zakona o gostinski dejavnosti z osnutkom 
zakona. 
Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej tudi pobude, pred- 
loge in vprašanja delegatov. 
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