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STALIŠČA IN SKLEPI 
Skupščine Republike Slovenije ob izteku trimesečnega moratorija za nadaljne 
uresničevanje osamosvojitvenih aktov   

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE RS 

Skupščina Republike Slovenije je na 
skupni seji zborov dne 2. oktobra 1991 
na podlagi 1. alinee 4. točke ustavnega 
amandmaja LXXII k Ustavi Republike 
Slovenije in 261. ter 262. člena poslovni- 
ka Skupščine Republike Slovenije spre- 
jela 

STALIŠČA IN SKLEPE 
SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 
OB IZTEKU TRIMESEČNEGA MORATO- 
RIJA ZA NADALJNJE URESNIČEVANJE 
OSAMOSVOJITVENIH AKTOV SKUPŠ- 
ČINE REPUBLIKE SLOVENIJE Z DNE 
25. JUNIJA 1991, PREDPISANEGA 
Z »BRIONSKO DEKLARACIJO« Z DNE 7. 
JULIJA 1991 

Skupščina Republike Slovenije je na 
skupni seji vseh treh zborov 2. oktobra 
1991 ugotovila, da se 7. oktobra 1991 
izteče trimesečni moratorij za nadaljnje 
postopke, predvidene z Deklaracijo ob 
neodvisnosti z dne 25. junija 1991 ter 
z zakoni, sprejetimi do 25. junija 1991, ki 
je bil predpisan s Skupno deklaracijo, 
sprejeto na Brionih 7. julija 1991, potrje- 
no v Skupščini Republike Slovenije 10. 
julija, in podpisano v Zagrebu 11. julija 
1991. S tem prenehajo tudi vse obvezno- 
sti, ki jih je Republika Slovenija prevzela 
s podpisom Skupne deklaracije ter Anek- 
sa št. I in Aneksa št. II, četudi zaradi 
objektivnih in drugih okoliščin niso bile 
uresničene vse zahteve iz Skupne dekla- 
racije in obeh aneksov, predvsem pa ni 
prišlo do dogovora o prihodnjih poveza- 
vah in o sodelovanju med republikami 
bivše SFRJ in miru na ozemlju te nekda- 
nje države. Ker za neizpolnitev teh zahtev 
ni odgovorna Republika Slovenija, ki je 
s svoje strani storila vse, za kar se je 
s podpisom Skupne deklaracije in obeh 
aneksov zavezala, Skupščina Republike 
Slovenije ugotavlja, da z iztekom morato- 
rija za Republiko Slovenijo vse te obvez- 
nosti dejansko prenehajo. 
Ne glede na to pa je Republika Slovenija 
še vedno zainteresirana za sporazumno 
reševanje in urejanje vseh vprašanj, od- 
prtih po razdružitvi Republike Slovenije 
z ostalimi deli bivše SFRJ, za sporazum 
v zvezi z medsebojnimi obveznostmi in 
terjatvami ter v zvezi z delitvijo nekdanje- 
ga federalnega premoženja, kakor tudi 
za dogovor o prihodnjih oblikah sodelo- 
vanja med suverenimi državami na ozem- 
lju bivše SFRJ in sporazumno ureditev 
vseh vprašanj v zvezi z nasledstvom bivše 
SFRJ. 
V skladu s tem je Slovenija ne le priprav- 
ljena sodelovati, temveč je tudi zaintere- 
sirana za nadaljnje sodelovanje na konfe- 
renci v Haagu. 

★ ★ ★ 
Republika Slovenija je vedno izpričevala 

pripravljenost za sporazumevanje, poga- 
janja in mirno razrešitev odprtih vprašanj 
na ozemlju bivše SFRJ, ki naj bi pripeljali 
do polne uveljavitve svobodno izražene 
volje njenih prebivalcev za samostojnost 
in neodvisnost. 
Odločitvi Republike Slovenije za neod- 
visnost, utemeljeni na univerzalni pravici 
narodov do samoodločbe in na plebisci- 
tu, izvedenem 23. decembra 1990, je sle- 
dila groba vojaška intervencija oborože- 
nih sil SFRJ, ki je povzročila številne žr- 
tve in razdejanje. Republika Slovenija je 
v tem konfliktu uspela ubraniti svojo sa- 
mostojnost in teritorialno integriteto. 
Ker Republika Slovenija želi biti država, 
ki spoštuje splošna načela mednarodne- 
ga prava in sprejema procedure, ki jih je 
Evropa zgradila za zavarovanje miru in 
demokratičnega razvoja, ki zagotavlja 
blagostanje in prihodnost vsem državlja- 
nom, je Skupščina Republike Slovenije 
v želji, da se konflikt uredi po mirni poti, 
10. julija 1991 sprejela brionsko Skupno 
deklaracijo Republike Slovenije, Repu- 
blike Hrvaške, SFRJ in Evropske skupno- 
sti ter s tem pristala na moratorij. 
Republika Slovenija je ves čas moratorija 
v dobri veri izpolnjevala določbe Brion- 
ske deklaracije. Organi naše države so 
korektno sodelovali z opazovalno misijo 
Evropske skupnosti, navzočnost katere 
je v veliki meri prispevala k nadzoru pre- 
mirja in umiku enot JLA iz Republike 
Slovenije, ki se morajo na podlagi sklepa 
Predsedstva SFRJ z dne 18. julija 1991 
umakniti iz naše države v roku treh me- 
secev. 
Kljub pripravljenosti Republike Slovenije 
za sporazumno razreševanje odprtih 
vprašanj se agresija proti Republiki Slo- 
veniji nadaljuje z nevojaškimi sredstvi. 
V nasprotju z Brionsko deklaracijo se je 
v času moratorija razvila gospodarska 
vojna organov in institucij SFRJ in neka- 
terih republik oziroma njihovih delov 
proti Republiki Sloveniji. 
Republika Slovenija je praktično izklju- 
čena iz monetarnega in devizenga siste- 
ma; prihaja do plenitve premoženja po- 
djetij iz Republike Slovenije v Srbiji, Črni 
gori ter delih Bosne in Hercegovine; or- 
gani SFRJ z dezinformacijami Evropski 
skupnosti o carinskem nadzoru blaga in 
potnikov na meji Republike Slovenije 
povzročajo ogromno gospodarsko ško- 
do gospodarstvu Republike Slovenije; še 
posebej pa je Republika Slovenija priza- 
deta z blokado letališč oziroma ukrepi 
zračne kontrole letenja, ki povzročajo ve- 
liko škodo letališčem in avioprevozniku 
v Republiki Sloveniji, motnje v prometni 
povezanosti Republike Slovenije s sve- 
tom in onemogočajo normalen pretok 
blaga, kapitala in ljudi. 
Ker Skupščina Republike Slovenije ugo- 
tavlja, da vojaška, ekonomska in druga 

agresija na Republiko Slovenijo, nadalje- 
vanje vojne na Hrvaškem ter odsotnost 
zaupanja med republikami bivše SFRJ 
onemogočajo možnost oblikovanja 
skupnosti suverenih držav na ozemlju 
bivše SFRJ, se bo Republika Slovenija 
povezovala z drugimi državami zgolj na 
temelju mednarodno priznane neodvis- 
nosti in suverenosti ter konkretnih inte- 
resov. 

V skladu s tem stališčem Skupščina Re- 
publike Slovenije sprejema naslednje 
sklepe: 
1. 
Skupščina Republike Slovenije ugotav- 
lja, da se moratorij, predpisan z brionsko 
Skupno deklaracijo, 7. oktobra 1991 izte- 
če in da kar zadeva Republiko Slovenijo 
ni razlogov za njegovo podaljšanje. 
V skladu s tem se z 8. oktobrom 1991 
nadaljuje uresničevanje in izvajanje: 
- Temeljne ustavne listine o samostoj- 
nosti in neodvisnosti Republike Slover 
nije, 
- Ustavnega zakona za izvedbo temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neod- 
visnosti Republike Slovenije, 
- Deklaracije ob neodvisnosti, 
- Zakona o državljanstvu Republike Slo- 
venije, 
- Zakona o tujcih, 
- Zakona o potnih listinah državljanov 
Republike Slovenije, 
- Zakona o o nadzoru državne meje, 
- Zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o varnosti cestnega prometa, 
- Zakona o zunanjih zadevah, 
- Zakona o carinski službi, 
- Zakona o kreditnih poslih s tujino, 
- Zakona o deviznem poslovanju, 
- Zakona o banki Slovenije, 
- Zakona o bankah in hranilnicah, 
- Zakona o Agenciji Republike Slovenije 
za zavarovanje vlog v bankah in hranil- 
nicah, 
- Zakona o predsanaciji, sanaciji, steča- 
ju in likvidaciji bank in hranilnic in 
- Zakona o cenah. 
Skupščina Republike Slovenije nalaga Iz- 
vršnemu svetu Skupščine Republike Slo- 
venije, naj v najkrajšem času pripravi 
predloge za nujne spremembe in dopol- 
nitve navedenih zakonov, kar zadeva ro- 
ke za uresničevanje posameznih v njih 
predpisanih nalog. 
2. 
Skupščina Republike Slovenije ugotav- 
lja, da 13. oktobra 1991 poteče mandat 
opazovalni misiji Evropske skupnosti 
v Republiki Sloveniji. Skupščina Republi- 
ke Slovenije pozitivno ocenjuje prisot- 
nost in delo opazovalcev, ki so nadzoro- 
vali premirje med obrambnimi silami Re- 
publike Slovenije in JLA ter ocenjuje nji- 
hovo delo kot požrtvovalno in koristno. 
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3. 
Skupščina Republike Slovenije vztraja na 
s sklepom Predsedstva SFRJ določenem 
tromesečnem roku za umik JLA iz Slove- 
nije, kar pomeni, da mora zadnji pripad- 
nik JLA zapustiti ozemlje Republike Slo- 
venije najkasneje do 18. oktobra 1991. 
Upoštevaje dejansko stanje Skupščina 
Republike Slovenije ugotavlja, da na 
ozemlju Republike Slovenije niso potreb- 
ne nikakršne tuje oborožene sile. 
4. 
Skupščina Republike Slovenije meni, da 
naj Republika Slovenija nadaljuje s kon- 
struktivno udeležbo na Haaški mirovni 
konferenci, v statusu neodvisne, suvere- 
ne in nasledstvene države, zainteresirane 
za mir na območju bivše SFRJ in za ure- 
ditev vseh odprtih vprašanj pravega na- 
sledstva bivše SFRJ. 
5. 
Skupščina Republike Slovenije jemlje 
vsem organom in službam bivše SFRJ 
pooblastilo za predstavljanje in zastopa- 
nje interesov Republike Slovenije pred 
drugimi državami in mednarodnimi orga- 
nizacijami. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije naj nadaljuje pogovore z vladami dr- 
žav, ki bi bile pripravljene prevzeti konzu- 
larno zaščito državljanov Republike Slo- 
venije v tretjih državah. 
6. 
Skupščina Republike Slovenije nalaga Iz- 
vršnemu svetu Skupščine Republike Slo- 
venije, da nemudoma ustavi sleherno od- 
livanje sredstev iz naslova carin in kakrš- 
nihkoli drugih dajatev iz Republike Slo- 
venije v proračun bivše SFRJ. Obenem 
morata Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije in Banka Slovenije takoj spreje- 

ti ukrepe za vzpostavitev monetarne su- 
verenosti Republike Slovenije, začeti po- 
stopek za uvedbo samostojne valute Re- 
publike Slovenije ter predložiti za to po- 
trebne predloge zakonov. Do konstituira- 
nja Sveta Banke Slovenije Skupščina Re- 
publike Slovenije pooblašča za vse nave- 
dene dejavnosti s strani Banke Slovenije 
njenega guvernerja. 
V skladu s tem morajo Izvršni svet Skupš- 
čine Republike Slovenije in ostali pristoj- 
ni organi vzpostaviti na meji z Republiko 
Hrvaško režim, ki bo izenačen z režimom 
na mejah z Italijo, Avstrijo in Madžarsko. 
Skupščina Republike Slovenije nalaga Iz- 
vršnemu svetu Skupščine Republike Slo- 
venije, da nadaljuje s pogajanji z vlado 
Republike Hrvaške za sklenitev sporazu- 
ma o vzpostavitvi takšnega režima na 
meji med državama, ki ne bo omejeval 
sožitja ter bo temeljil na načelu odprte 
meje. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije naj predlaga potrebne predpise in 
ukrepe za oblikovanje samostojnega zu- 
nanjetrgovinskega režima oziroma si- 
stema. 
Istočasno mora Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije ponuditi državam, ki 
so najpomembnejši gospodarski partner- 
ji Republike Slovenije sklenitev ustrez- 
nih, vsaj začasnih sporazumov, ki bodo 
omogočili Republiki Sloveniji čimbolj ne- 
moteno gospodarsko sodelovanje, med- 
sebojni plačilni promet ter prometne po- 
vezave s temi državami. 
7. 
Skupščina Republike Slovenije nalaga Iz- 
vršnemu svetu Skupščine Republike Slo- 
venije, da s sporazumom o izvajanju kon- 

trole letenja v zračnem prostoru Republi- 
ke Slovenije, sklenjenim z eno od sosed- 
njih držav ali Evropsko skupnostjo, zago- 
tovi obnovo zračnega prometa v zračnem 
prostoru Republike Slovenije in odprtje 
letališč i/ Republiki Sloveniji. 
8. 
Skupščina Republike Slovenije ugotav- 
lja, da glede na spremenjene okoliščine 
ni več pogojev in potrebe za nadaljnje 
sodelovanje predstavnikov Republike 
Slovenije v delu zveznih organov SFRJ in 
državljanov Republike Slovenije v diplo- 
matsko - konzularnih predstavništvih 
SFRJ. 
9. 
Skupščina Republike Slovenije zahteva 
od vseh organov oblasti v Republiki Slo- 
veniji in od vseh posameznih nosilcev 
javnih funkcij, ki se v imenu Republike 
Slovenije udejstvujejo na področju zuna- 
nje politike, da koordinirajo svojo dejav- 
nost in sproti usklajujejo svoja stališča 
ter stike z organi in funkcionarji drugih 
držav in sicer v okviru Komisije Skupšči- 
ne Republike Slovenije za mednarodne 
odnose. 
Ravno tako zahteva Skupščina Republi- 
ke Slovenije takšno usklajevanje in sode- 
lovanja od vseh organov in javnih funkci- 
onarjev, ki oblikujejo ali izvajajo gospo- 
darsko politiko, oblikujejo gospodarski 
sistem Republike Slovenije, sodelujejo 
v pogajanjih o* gospodarskih odnosih 
s tujino in o delitvi premoženja ter o ure- 
ditvi drugih vprašanj z ostalimi deli in 
z organi bivše SFRJ. Vse te dejavnosti naj 
se koordinirajo v okviru Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije, ki mora 
o tem redno poročati Skupščini Republi- 
ke Slovenije. 

SKLEP 
Skupščine Republike Slovenije ob sprejemu stališč in sklepov Skupščine Republike 
Slovenije ob izteku trimesečnega moratorija za nadaljne uresničevanje 
osamosvojitvenih aktov   

Skupščina Republike Slovenije je na 
skupni seji vseh zborov dne 2. oktobra 
1991 ob sprejemu Stališč in sklepov 
Skupščine Republike Slovenije ob izte- 
ku trimesečnega moratorija za nadalj- 

nje uresničevanje osamosvojitvenih ak- 
tov Skupščine Republike Slovenije 
z dne 25. junija 1991, predpisanega 
z »Brionsko deklaracijo« z dne 7. julija 
1991 sprejela dodatni 

SKLEP 
Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije bo do izteka moratorija oziroma do 
naslednje seje pripravil osnutek makro- 
ekonomske politike in strategije razvoja 
Slovenije. 

SKLEPA 
Skupščine Republike Slovenije ob sprejemu stališč in sklepov Skupščine Republike 
Slovenije ob izteku trimesečnega moratorija za nadaljne uresničevanje 
osamosvojitvenih aktov  

Skupščina Republike Slovenije je na 
skupni seji vseh zborov dne 2. oktobra 
1991 ob sprejemu Stališč in sklepov 
Skupščine Republike Slovenije ob izte- 
ku trimesečnega moratorija za nadalj- 
nje uresničevanje osamosvojitvenih ak- 
tov Skupščine Republike Slovenije 
z dne 25. junija 1991, predpisanega 

z »Brionsko deklaracijo« z dne 7. julija 
1991, na podlagi 260. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije sprejela 
naslednja dodatna 

SKLEPA 

1. Komisiji Skupščine Republike Slove- 

nije za mednarodne odnose se nalaga, 
da v imenu Skupščine Republike Slove- 
nije sprejme Izjavo o vojni na Hrvaškem. 
2. Komisiji Skupščine Republike Slove- 
nije za mednarodne odnose se nalaga, 
da obravnava predlog o priznanju Repu- 
blike Kosovo in o tem poroča Skupščini 
Republike Slovenije. 

poročevalec 3 



IZJAVA 
Skupščine Republike Slovenije o neoviranem pomorskem in kopenskem prometu 
v in iz Republike Slovenije 

Skupščina Republike Slovenije je na 
skupni seji vseh zborov dne 2. oktobra 
1991 sprejela 

IZJAVO O NEOVIRANEM POMORSKEM 
IN KOPENSKEM PROMETU V IN IZ RE- 
PUBLIKE SLOVENIJE 

Skupščina Republike Slovenije z resno 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da so zavaro- 
valne družbe uvrstile Jugoslavijo kot 
celoto, vključno z Republiko Slovenijo, 
k območjem s plačilom dodatne premije 
za vojno tveganje. To pomeni postavi- 
tev izjemne gospodarske ovire normal- 
nemu prometu blaga in storitev po mor- 
ju in po kopnem pod jurisdikcijo Repu- 
blike Slovenije in povzroča veliko škodo 
Luki Koper, Koper, kot najpomembnejši 
slovenski mednarodni luki, slovenskim 
morskim in kopenskim prevoznikom, 
vključno s Splošno plovbo p.o., Porto- 
rož, Ladjedelnici »2. Oktober«, Izola in 
slovenskemu gospodarstvu nasploh. 
Skupščina Republike Slovenije: 

1. Izjavlja, da se na obalnem območju 
Republike Slovenije niso vodile pomor- 
ske vojaške operacije in sovražnosti, niti 
to območje ni bilo zaprto ali blokirano 
s strani zvezne vojske. Sedanje sovražno- 
sti in vojne operacije na morju se vodijo 
v hrvaškem delu jugoslovanskega obal- 
nega morja, v glavnem v notranjih mor- 
skih vodah in ne ovirajo svobode plovbe 
v odprtem delu Jadranskega morja in ne- 
oviranega, običajnega dostopa in izstopa 
do slovenskih obalnih voda, Luke Koper 
in ostalih slovenskih pristanišč. Republi- 
ka Slovenija in federalna stran po skleni- 
tvi Skupne deklaracije 7. julija 1991 in 
Memoranduma o soglasju dosledno spo- 
štujeta pogoje o ustavitvi ognje in ostale 
obveznoti, pod stalnim nadzorstvom 
evropskih opazovalcev, ki delujejo tudi 
na slovenskem obalnem območju. Sklad- 
no s tem je Republika Slovenija s Pred- 
sedstvom SFRJ sklenila sporazum o umi- 
ku federalne vojske in opreme z ozemlja 
Republike Slovenije, ki se obojestransko 
dosledno izvaja in bo izpolnjen predvido- 

ma 18. oktobra, ko se bodo preostale 
enote federalne vojske umaknile s terito- 
rija Republike Slovenije. 
2. glede na to proglaša, da je morska 
plovna pot v slovenske luke ter vstop, 
izstop in nakladanje ter razkladanje ladij 
povsem varno in neovirano, odgovarja- 
joč mednarodnim standardom. Isto velja 
tudi za vse oblike kopenskega transporta 
na teritoriju Republike Slovenije in nje- 
gove povezave z vsemi sosednjimi drža- 
vami. 
3. ugotavlja, da ni pravnih in dejanskih 
razlogov, da se za območje Slovenije, 
vključno z obalnimi območji in pristaniš- 
či pod njeno jurisdikcijo in za njene pre- 
voznike, vključno s Splošno plovbo p.o., 
zahteva zavarovalnino za vojno tveganje. 
4. poziva druge države, družbe in gospo- 
darske partnerje, da obravnavajo sloven- 
ske partnerje in Luko Koper na enak na- 
čin kot odgovarjajoče entitete v sosed- 
njih državah, na načelu nediskriminacje 
in skladno z dobrimi poslovnimi običaji. 

t 

ZAČASNA PRAVILA 
o hišnem redu in o udeležbi na sejah zborov Skupščine Republike Slovenije 

Na podlagi petega odstavka 137. člena poslovnika Skupš- 
čine Republike Slovenije izdajam 

ZAČASNA PRAVILA 
o hišnem redu in udeležbi na sejah zborov 
Skupščilne Republike Slovenije 

1. 
Na sejah zborov Skupščine republike Slovenije smejo biti 

v dvoranah, kjer so seje, navzoči samo delegati, predsednik in 
člani Predsedstva Republike Slovenije, predsednik in člani 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, njihovi 
namestniki ter drugi vabljeni in pooblaščeni predstavniki 
izvršnega sveta pri obravnavi posameznih zadev. 

Na zahtevo člana izvršnega svetga oziroma njegovega 
namestnika so na seji lahko navzoči, če to odobri predsednik 
zbora, tudi posamezni strokovni sodelavci izvršnega sveta, 
vendar samo pri obravnavi zadev, navedenih v taki zahtevi. 

Za predsednika in člane izvršnega sveta, njihove namest- 
nike, druge vabljene in pooblaščene predstavnike, izvršnega 
sveta ter njihove strokovne sodelavce se v dvoranah, kjer so 
seje zborov, s posebnimi oznakami določijo stalna mesta. 

2. 
Na sejah zborov so lahko navzoči tudi pooblaščeni predla- 

gatelji oziroma njihovi predstavniki ob obravnavi akta, ki so 
ga predlagali v postopek in gostje, ki jih na seje povabijo 
predsedniki zborov, vendar samo pri obravnavi tistih zadev, 
zaradi katerih so bili vabljeni na seje. 

3. 
Delavci strokovnih služb skupščine, sekretarji klubov dele- 

gatov in drugi strokovni sodelavci smejo spremljati potek sej 
v za to določenih prostorih (dežurne sobe) ali na balkonu 
velike oziroma male sejne dvorane. 

4. 
Nevabljeni obiskovalci smejo spremljati potek sej na bal- 

konu velike oziroma male sejne dvorane. Ti obiskovalci se 
morajo javiti v recepciji skupščine, kjer deponirajo osebno 
izkaznico oziroma drug ustrezen veljavni dokument in kjer 
dobijo oznako »obiskovalec«. To oznako so dolžni nositi na 
vidnem mestu. O teh obiskovalcih vodi recepcija skupščine 
posebno evidenco. 

Kolikor na balkonih velike oziroma male sejne dvorane ni 
prostora, morata recepcija oziroma skupščinska straža obi- 
skovalcem to pojasniti; v takem primeru skupščinska straža 
obiskovalcem ne dovoli vstopa v druge prostore skupščine. 

Obiskovalci, ki spremljajo potek sej zborov, se morajo 
dostojno vesti in ne smejo z ničemer izražati svojega odobra- 
vanja ali negodovanja ali kako drugače motiti delo zborov. 

Kolikor bi se glede posameznega obiskovalca pojavil dvom, 
ali je upravičen spremljati seje zborov, obvesti skupščinska 
straža o tem generalnega sekretarja, ki o tem odloči. 

5. 
V skupščini so ustrezne oznake dolžni nositi delegati, člani 

izvršnega sveta, delavci strokovnih služb, gostje in predstav- 
niki sredstev javnega obveščanja. 

6. 
Predstavniki sredstev javnega obveščanja spremljajo potek 
sej zborov v prostorih, ki jih v ta namen določi vodja Službe za 
informiranje, v soglasju z generalnim sekretarjem skupščine. 

Fotoreporterji in televizijski snemalci ter njihovi tehnični 
pomočniki smejo biti v sejnih dvoranah, kjer so seje, samo 
toliko časa, kolikor je potrebno za njihovo delo, pri čemer ne 
smejo motiti poteka sej. Ta čas določi vodja Službe za infor- 
miranje v soglasju z generalnim sekretarjem skupščine. 

Ves čas trajanja sej smejo biti v dvoranah televizijski sne- 
malci TV Slovenija. 

7. 
Če so v sejni dvorani navzoče nepovabljene osebe, predse- 
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dujoči zahteva od delavcev skupščinske straže, da take osebe 
opozorijo in jih prosijo, da zapustijo dvorano. 

V skladu s poslovnikom skupščine lahko predsedujoči zah- 
teva, da delavci skupščinske straže odstranijo z balkona obi- 
skovalce, ki s svojim vedenjem motijo potek seje zbora. 

8. 
Na sejah delovnih teles ne morejo biti navzoči nepovabljeni 

obiskovalci. 

9. 
Določbe teh pravil se smiselno uporabljajo tudi za skupno 

sejo in skupno zasedanje vseh zborov Skupščine Republike 
Slovenije. 

10. 
Ta pravila začno veljati naslednji dan po objavi v Poroče- 

valcu Skupščine Republike Slovenije. 

Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o DRŽAVLJANSTVU 

REPUBLIKE SLOVENIJE - ESA 458 

Na podlagi 314. člena poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije pošiljamo 
v obravnavo po hitrem postopku za izdajo zakona: 
- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI 
ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE 
Hitri postopek za izdajo zakona predlagamo, da se prepre- 
čijo škodljive posledice, ki bi nastale, če se predloženi 
zakon ne bi sprejel. Veljavni zakon o državljanstvu Repu- 
blike Slovenije določa v 40. členu, da državljan druge 
republike pridobi državljanstvo Republike Slovenije, če 
v roku šestih mesecev po uveljavitvi zakona vloži vlogo in 
če je 23. 12. 1991 imel v Sloveniji stalno prebivališče in tu 
tudi dejansko živi. Navedeno določilo je eksistenčnega 
poena za okoii 200.000 prebivalcev Slovenije, ki so se 
naenkrat znašli v vlogi drugorazrednih ljudi, ki se morajo 
gnesti pred uradniškimi okenci, poleg tega pa jih še čas 

priganja. Glede na zapletenost postopkov, vključno s pla- 
čevanjem precej visokih upravnih taks, ter zaradi nemož- 
nosti pridobivanja raznih dodatnih dokumentov iz ostalih 
predelov Jugoslavije, ki jih morajo predložiti svoji vlogi, 
postaja jasno, da ta množica ljudi ne bo mogla uveljaviti 
svoje pravice in pridobiti državljanstva. 
Takšna situacija nedvomno generira (v naslednjih mese- 
cih jo bo še bolj zaostreno) težke socialne napetosti, ki 
lahko prerastejo tudi v socialne konflikte, ki so zadostna 
podlaga, da se zaradi izrednih potreb republike zakon izda 
po hitrem postopku in to že na prvem zasedanju zborov 
skupščine. 
LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA 
Mile Šetinc — delegat v Družbenopolitičnem zboru 
Borut Razdevšek - delegat v Zboru občin 
Jaša L. Zlobec - delegat v Zboru združenega dela 

Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o držav- 
ljanstvu Republike Slovenije bodo obravnavali Družbenopoli- 
tični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zakono- 
dajno-pravna komisija. Obravnavala ga bo tudi Komisija za 
notranjo politiko kot matično delovno telo. 

PREDLOG ZAKONA o spremembi in dopolnitvi zakona o državljanstvu Republike 
Slovenije 

1. člen 
V 40. členu zakona o državljanstvu Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 1/91) se dodata nova drugi in tretji 
odstavek, ki se glasita: 

»Organ iz prejšnjega odstavka ugotovi ob ugotovitvi izpol- 
njevanja pogojev pridobitev državljanstva. 
Za vloge iz prvega odstavka tega člena se ne plačuje 
upravna taksa.« 

Sedanji drugi odstavek postane četrti odstavek. 

2. člen 
V 42. členu se črtajo besede »40. in«. 

3. člen 
Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

1. Ustavna podlaga za izdajo zakona 
Plebiscitna odločitev in Amandma XCIX k Ustavi Republike 
Slovenije. 

2. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 
40. člen zakona o državljanstvu Republike Slovenije je na 
dokaj preprost in jasen način uredil pogoje za pridobitev 
državljanstva tistih prebivalcev Slovenije, ki ga po dosedanjih 

predpisih niso imeli, v Sloveniji pa živijo in delajo že vrsto let 
in so tudi prispevali k ustvarjanju njenega premoženja ter, kar 
je še zlasti pomembno, tudi sodelovali pri plebiscitni odločitvi 
za samostojno in suvereno Slovenijo. 
Čeprav je iz same razprave ob sprejemanju zakona, kot tudi iz 
samega duha in vsebine 40. člena razvidno, da je namen 
zakonskih rešitev čimbolj olajšati ureditev državljanskega sta- 
tusa navedenih prebivalcev Slovenije, pa dejstvo učinkovanja 
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^zakona o upravnih taksah ta namen precej izničuje. Zakon 
o upravnih taksah namreč avtomatično postavlja nove (eko- 
nomske) pogoje za pridobitev državljanstva, ki jih zakon 
o državljanstvu ne vsebuje in ki tudi ob sprejemanju tega 
zakona niso bili prezentirani, niti zamišljeni. To dejstvo in pa 
dejansko zakompliciranje postopka za pridobitev državljan- 
stva postavljata upravičence za pridobitev stanovanja v nemo- 
goč položaj drugorazrednih prebivalcev Slovenije, ki so se 
prisiljeni prerivati v dolgih vrstah pred uradniškimi okenci, 
s povsem nejasno usodo njihove vloge za pridobitev držav- 
ljanstva. Postopek namreč od njih zahteva predložitev vrste 
dokumentacije, ki je zaradi vojne in siceršnje nenaklonjenosti 
osamosvojitvi Slovenije pogosto ni mogoče pridobiti. Poleg 
tega pa 42. člen zakona določa, da o pridobitvi državljanstva 
odloča republiški upravni organ za notranje zadeve, čeprav je 
iz 40. člena razvidno, da gre zgolj za ugotovitev, da nekdo 
izpolnjuje pogoje, ki se nanašajo le na ugotovitev stalnega 
prebivališča na dan 23. decembra 1990 v Sloveniji ter na 
prebivanje v Sloveniji. Te ugotovitve pa lahko najlažje opravi 
občinski upravni organ, glede na to, da ta vodi register stal- 
nega prebivališča. 
Navedeno stanje ima za posledico naraščanje socialnih stisk, 
s težnjo preraščanja v socialne konflikte, ki se bodo zaostro- 
vali z iztekanjem roka, v katerem je pravico do pridobitve 
državljanstva mogoče uveljavljati. Postaja pa tudi jasno, da ob 
vseh zapletih pravice iz zakona vsem upravičencem ne bo 
mogoče uresničiti. Hkrati pa v občinskih upravnih organih in 
najbrž že tudi v Ministrstvu Republike Slovenije za notranje 
zadeve nastaja nerazrešljiv kolaps upravnih zadev. 
3. Načela zakona 
Ista, na katerih tudi sicer temelji zakon o državljanstvu Repu- 
blike Slovenije. 
4. Predlagane rešitve 
S prvim členom predlagamo oprostitev plačevanja upravnih 
taks za vloge za pridobitev državljanstva, s čimer bi pospešili 
tudi dejansko omogočili realizacijo prvice iz 40. člena zakona. 
Slednje bi še zlasti dosegli s pooblastitvijo občinskega uprav- 

nega organa, da sprejema ugotovitvene odločbe. Zato z dru- 
gim členom predlagamo črtanje pooblastila Ministrstva, da 
odloča o pridobitvi državljanstva. 
Na navedeni način bi bistveno poenostavili postopek za prido- 
bitev državljanstva ter še zlasti dobili pravno podlago za 
nadaljnjo poenostavitev z izvršilnimi akti na način, kot ga 
predlagamo z delegatsko pobudo. 
Ker gre za precej nujno reševanje nastale situacije, predla- 
gamo s tretjim členom kratek vacatio legis. 
5. Finančne in druge posledice zakona 
S sprejetjem tega zakona občinski proračuni sicer izgubljajo 
del svojih virov na področju upravnih taks, vendar ocenju- 
jemo, da so ti negativni finačni efekti manjši od pozitivnih, ki 
bodo nastopili z razbremenitvijo upravnih organov. 

PREGLED DOLOČB ZAKONA 
O DRŽAVLJANSTVU, 
KI SE SPREMINJAJO 

40. člen 
Državljan druge republike, ki je imel na dan plebiscita o neod- 
visnosti in samostojnosti Republike Slovenije dne 23. 12. 
1990, prijavljeno stalno prebivališče v.Republiki Sloveniji in 
tukaj tudi dejansko živi, pridobi državljanstvo Republike Slo- 
venije, če v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona vloži 
vlogo pri za notranje zadeve pristojnem upravnem organu 
občine, na območju katere ima stalno prebivališče. 
Otrok do dopolnjenega 18. leta starosti pridobi državljanstvo 
Republike Slovenije pod pogoji iz 14. člena tega zakona. 

42. člen 
O pridobitvi državljanstva Republike Slovenije po 40. in 41. 
členu tega zakona odloča republiški upravni organ, pristojen 
za notranje zadeve. 

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o UPRAVNIH TAKSAH s predlogom zakona - ESA 454 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 118. seji 
20. 9. 1991 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH S PRED- 
LOGOM ZAKONA; 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266., 267. in 312. člena poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena 
začasnega poslovnika Skupščina Republike Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije predlaga 
Skupščini Republike Slovenije, da sprejme zakon po skraj- 
šanem postopku, ker predlagane spremembe in dopolni- 
tve zakona o upravnih taksah ne posegajo v načela 
zakona, temveč se nanašajo le na taksno tarifo tega 
zakona. Gre za uvedbo točkovnega sitema določanja 
taksne obveznosti za spise in dejanja, pri katerih je bila 

višina takse določena še nominalno in za uskladitev višine 
teh taks z višino taks po točkovnem sistemu. 
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: 
- Ivan ROJC, direktor Republiške uprave za družbene 
prihodke, 
- mag. Slavko DEBELAK, direktor Uprave za upravno 
pravne zadeve Ministrstva za notranje zadeve, 
- Branko REMIC, pomočnik direktorja Republiške 
uprave za družbene prihodke, 
- Breda JANEŽIČ, pomočnica ministra za notranje za- 
deve. 

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o upravnih taksah s predlogom zakona bodo obravna- 
vali Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega 
dela ter Zakonodajno-pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi 
Odbor za proračun in javne finance. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih 
taksah s predlogom zakona  

POVZETEK 
Z zadnjo novelo zakona o upravnih taksah je bil v zakon 
vgrajen točkovni sistem predpisovanja taksnih obvezno- 
sti. Se vedno pa so bile skladno z medrepubliškim dogo- 
vorom, ki je urejal višino taksnih obveznosti za izdajo in 
podaljšanje potnih listin, za izdajo vizuma na potni listini 
in za pridobitev in prenehanje državljanstva te taksne 
obveznosti (tarifna številka 4, 5 in 6 taksne tarife) dolo- 

čene v dinarjih. Zaradi visoke inflacije so dinarsko dolo- 
čene taksne obveznosti, ki se niso valorizirale, močno 
zaostale za taksnimi obveznostmi po točkovnem si- 
stemu. 
Iz navedenih razlogov se predlagajo rešitve, po katerih 
bi se izvršila uskladitev višine teh taks z ostalimi taks- 
nimi obveznostmi in uvedba točkovnega sistema tudi za 
te taksne obveznosti. 

I. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga za sprejetje zakona je utemeljena v nasled- 
njih določbah Ustave Republike Slovenije oziroma ustavnih 
amandmajih k Ustavi Republike Slovenije: 
- prvi odstavek 1. točke amandmaja XXXII, kjer je določeno, 
da delavci, delovni ljudje in njihove organizacije in občani 
plačujejo davke, takse in druge davščine ter prispevke za 
zadovoljevanje splošnih družbenih potreb in z zakonom dolo- 
čenih skupnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skup- 
nostih; 
- drugi odstavek 1. točke amandmaja XXXII, kjer je določeno, 
da sistem davkov, taks in drugih davščin ter prispevkov 
določa zakon; 
- 7. točka prvega odstavka 321. člena Ustave, kjer je dolo- 
čeno, da Republika Slovenija z zakonom ureja razmerja na 
področju davčnega sistema in sistema financiranja družbeno- 
političnih skupnosti. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 
Zadnje spremembe in dopolnitve zakona o upravnih taksah je 
Skupščina Republike Slovenije sprejela 27. decembra 1989. 
Z navedenim zakonom se je bistveno povečala višina uprav- 
nih taks in uvedel točkovni sistem pri obračunavanju taks. 
Povečanje višine taks in nov sistem določanja taks pa nista 
bila uvedena za takse, za katere se je višina določala po 
medrepubliškem dogovoru o usklajevanju višine taks za 
izdajo in podaljšanje potnih listin, za izdajo vizumov v potno 
listino ter za sprejem in odpust iz državljanstva SFRJ. Te takse 
so bile v zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona 
o upravnih taksah upoštevane v valorizirani višini, določeni 
z zadnjim medrepubliškim dogovorom iz leta 1987. Nov dogo- 
vor o usklajevanju višine taks za izdajo in podaljšanje potnih 
listin, za izdajo vizumov v potno listino ter za sprejem in 
odpust iz državljanstva SFRJ je predstavnik Republike Slove- 
nije podpisal konec leta 1990. Ker navedeni dogovor zaradi 
dolgega, več kot enoletnega usklajevanja med republikami in 
avtonomnima pokrajinama ni bil več ustrezen glede višine 
taks, določene v dinarjih, prav tako pa tudi ni temeljil na 
točkovnem sistemu, Republika Slovenija na njegovi podlagi 
ni spreminjala ustreznih določb taksne tarife zakona o uprav- 
nih taksah. 
Posledica opisane ureditve določanja višine taks za izdajo in 
podaljšanje potnih listn, za izdajo vizumov v potno listnino ter 
za sprejem in odpust iz državljanstva je neustrezna. Višina 
takse za spise in dejanja na navedenem področju ter veliko 
nesorazmerje višine teh taks v primerjavi s taksami, določe- 
nimi po točkovnem sistemu. Navedeno stanje narekuje spre- 
membo tarifnih številk tarife zakona o upravnih taksah, ki se 
nanašajo na potne listine, vizume in državljanstvo še pred 
uskladitvijo zakona o upravnih taksah z novo Ustavo in neka- 
terimi zakoni samostojne Republike Slovenije. 

III. PREDLAGANE REŠITVE 
Predlagane spremembe in dopolnitve zakona o upravnih tak- 
sah se nanašajo na taksno tarifo kot sestavnega dela zakona. 
S predlaganimi rešitvami bi se uvedel točkovni sistem določa- 
nja višine taksne obveznosti za sprejem in odpust iz državljan- 
stva Republike Slovenije, za izdajo in podaljšanje potnih listin 

in za izdajo vizuma v potno listno, ki je v veljavni taksni tarifi 
edina še izražena v dinarjih. 
Zaradi veljavnega načina določitve višine teh taks in ker ni 
prišlo do realizacije dogovora o usklajevanju višine taks za 
izdajo in podaljšanje potnih listin, za izdajo vizuma v potno 
listino ter za sprejem in odpust iz državljanstva SFRJ iz leta 
1990, je nastalo nesorazmerje v višini teh taks v primerjavi 
z višino taks, določenih po točkovnem sistemu. Predlagane 
rešitve ponovno vzpostavljajo razmerja, ki so bila uzakonjena 
pred uveljavitvijo točkovnega sistema. 
Predlagane rešitve pomenijo tudi realizacijo delegatske 
pobude, dane v Zboru občin Skupščine Republike Slovenije 
za uskladitev višine upravne takse za potno listino, ki jo je 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije sprejel. 

IV. FINANČNE POSLEDICE 
Za izvedbo tega zakona ne bodo potrebna dodatna finančna 
sredstva družbenopolitičnih skupnosti. 
Na področju državljanstva pričakujemo od 1/10-1991 do 31/ 
12-1991 cca nekaj desettisoč vlog za sprejem v državljanstvo 
Republike Slovenije po redni naturalizaciji, od tega pričaku- 
jemo trideset vlog državljanov tujih držav (izven Jugoslavije). 
Poleg teh vlog pričakujemo, da bomo po izteku moratorija, 
torej po 13/10-1991, kot redno naturalizacijo reševali vloge 
vseh tistih državljanov drugih republik, ki se bodo po tem 
datumu šteli za tujce, pa ne izpolnjujejo pogojev za sprejem 
v državljanstvo Republike Slovenije po 40. členu zakona 
o državljanstvu Republike Slovenije, to je pod ugodnimi 
pogoji. Števila vlog v tem trenutku ni mogoče predvideti. 
Poleg teh vlog v istem obdobju pričakujemo 150 vlog za 
odpust iz državljanstva Republike Slovenije. Po sedanji vred- 
nosti taksne tarife številka 4 bi takse za te vloge znesle 
1.800,00 din, po predlagani zvišani vrednosti pa 900.000,00 
din. Pripominjamo, da je za osebe v slabih premoženjskih 
razmerah možna oprostitev takse tako po zakonu o upravnih 
taksah, kot tudi v okviru institucije oprostitve plačila stroškov 
po zakonu o splošnem upravnem postopku. 
Prihodki iz naslova taks za izdajo, podaljšanje ali izdajo dvoj- 
nika potne listine ter vizumov bodo po naši oceni, pod pred- 
postavko, da bo zakon začel veljati v začetku oktobra letoš- 
njega leta, znašali približno 72.000.000,00 din. V primeru, da 
bi prišlo v istem časovnem obdobju do izdaje potnih listov 
Republike Slovenije, ocenjujemo, da bi bilo izdano približno 
350.000 potnih listov bi prihodki iz tega naslova znašali pri- 
bližno 210.000.000,00 din. 

• 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona o upravnih tak- 
sah ne posegajo v načela zakona, temveč se nanašajo le na 
taksno tarifo tega zakona. Gre za uvedbo točkovnega sistema 
določanja taksne obveznosti za spise in dejanja, pri katerih je 
bila višina takse določena še nominalno in za uskladitev 
višine teh taks z višino taks po točkovnem sistemu. Predlaga- 
telj zato meni, da gre za manjše spremembe in dopolnitve 
zakona ter predlaga, da se v skladu s 312. členom Poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije zakon obravnava in sprejema 
po skrajšanem postopku. 
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PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah 

1. člen 
V zakonu o upravnih taksah (Uradni list SRS, št. 7/72, 23/77, 
11/79, 23/82, 18/85, 24/88 in 1/90) se v taksni tarifi tarifne 
številke 4, 4a, 5 in 6 spremenijo tako, da se glasijo: 

»Tar. št. 4 

Za odločbe o prošnji tujca za sprejem 
v državljanstvo Republike Slovenije (10. 
do 14. člena zakona o državljanstvu Re- 
publike Slovenije, Uradni list RS, št. 1/91) 
ali za prenehanje državljanstva Republi- 
ke Slovenije (18. do 24. člen zakona o dr- 
žavljanstvu Republike Slovenije) ali za 
odločbo o ugotovitvi, da je državljanu 
Republike Slovenije prenehalo državljan- 
stvo zaradi odreka (25. člen zakona o dr- 
žavljanstvu Republike Slovenije) 
Opomba: 
1. če gre za sočasen sprejem članov iste 
družine v državljanstvo R Slovenije, za 
sočasen odpust ali sočasno ugotovitev 
odreka državljanstva za člane iste druži- 
ne, se plača za vse družinske člane samo 
ena taksa; 
2. takse za odločbo o sprejemu v držav- 
ljanstvo R Slovenije ne plača oseba, ki 
uživa status begunca. 

Tar. št. 4a 
Za odločbo o prošnji državljana druge 
republike za sprejem v državljanstvo Re- 
publike Slovenije (40. člen zakona o dr- 
žavljanstvu Republike Slovenije) in za 
odločbe o prošnji oseb, ki jim je bilo 
odvzeto državljanstvo Ljudske Republike 
Slovenije in FLRJ za sprejem v državljan- 
stvo Republike Slovenije (41. člen zako- 
na o državljanstvu Republike Slovenije) 
Opomba: 
Če gre za sočasen sprejem članov iste 
družine v državljanstvo R Slovenije po 
40. členu zakona o državljanstvu Repu- 
blike Slovenije, se plača za vse družinske 
člane samo ena taksa. 

Tar. št. 5 
Za izdajo, podaljšanje ali izdajo dvojnika 
potne listine za potovanje v inozemstvo: 
1. za jugoslovanske državljane: 
a) za izdajo potne listine 
b) za podaljšanje veljavnosti potne listine 
c) za izdajo dvojnika potne listine 
č) za izdajo skupne (kolektivne potne li- 
stine) za vsako osebo 
d) za izdajo potne listine za stalno prebi- 
vanje v tujini 
e) za izdajo otroške potne listine 
2. za tuje državljane: 
a) za izdajo potne listine za tujce 
b) za izdajo turistične propustnice 

Taksa v 
točkah dinarjev 

2.000 

200 

200 
200 
400 

100 

400 
100 

150 
50 

c) za izdajo potne listine osebi brez dr- 
žavljanstva 100 
č) za izdajo potne listine beguncem 100 
Opomba: 
1. za sočasno izdajo, podaljšanje veljav- 
nosti ali za izdajo dvojnika, v katerem so 
sočasno vpisani tudi družinski člani, se 
plača za vse osebe samo ena taksa; 
2. za naknadni vpis družinskih članov 
v potno listino se plača taksa po 1. točki 
pod a) te tarifne številke, ne glede na to, 
koliko družinskih članov se naenkrat vpi- 
še v potno listino; 
3. organ, ki izda potno listino tujcu ali 
beguncu, lahko zavezanca oprosti plači- 
la takse, če je ne zmore plačati. 

Tar. št. 6 
Za vizum na potni listini in za dovoljenja, 
našteta v tej tarifni številki: 
1. za jugoslovanske državljane: 
a) za vizum za neomejeno število poto- 
vanj 100 
b) za poslovno vizo (klavzula »poslovno 
v...«) 60 
c) za vizo na skupni (kolektivni) potni 
listini (za eno potovanje) za vsako osebo 50 
2. za tuje državljane: 
a) za vizum za eno potovanje ali za tran- 
zitni vizum 60 
b) za vizum za večkratno potovanje 160 
c) vizum za neomejeno število potovanj 180 
č) za odhodni vizum na potni listini 50 
d) za odhodno prihodni vizum, izdan na 
mejnem prehodu 160 
e) za tranzitni vizum, izdan na mejnem 
prehodu 150 
f) za odhodni vizum, izdan na mejnem 
prehodu 160 
3. za dovoljenje za začasno prebivanje: 
a) z veljavnostjo do treh mesecev 100 
b) z veljavnostjo nad tri mesece 300 
Opomba: 
1. za vizum na potni listini, v katero so 
vpisani tudi družinski člani, se plača ena 
taksa; 
2. za vizum na potni listini za begunce se 
ne plača taksa, kadar se nosilec potne 
listine izseljuje iz Jugoslavije; 
3. organ, ki izda vizum na potni listini za 
tujce, lahko takšnega zavezanca oprosti 
plačila takse za vizum, glede na premo- 
ženje in podobno.« 

2. člen 
Za spise in dejanja, za katere je nastala taksna obveznost do 
uveljavitve tega zakona, se plača taksa po dosedanji tarifi. 

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

OBRAZLOŽITEV 

V veljavnem zakonu o upravnih taksah, ki je bil zadnjič spre- 
menjen in dopolnjen v decembru leta 1989, je uveden toč- 
kovni sistem določanja višine taksnih obveznosti. Izjemo 
predstavljajo tarifne številke 4, 5 in 6 taksne tarife zakona, ki 
se nanašajo na sprejem in prenehanje državljanstva Repu- 
blike Slovenije, izdajo, podaljšanje ali izdajo dvojnika potne 

listine ter vizum na potni listini. Pri navedenih tarifnih števil- 
kah je višina takse določena v dinarjih skladno z medrepubli- 
škim dogovorom iz leta 1988, ki je veljal v času sprejemanja 
uvedbe točkovnega sistema. Točkovni sistem omogoča uskla- 
jevanje vrednosti točke z gibanjem stroškov za delo upravnih 
organov in cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji. 
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Novi medrepubliški dogovor, s katerim naj bi se uskladila 
višina taks iz tarifne številke 4, 5 in 6, je bil zaradi dolgotraj- 
nega, več kot enoletnega uskiajevainega postopka, že ob 
podpisu koncem leta 1990 glede višine taks neustrezen, zato 
Republika Slovenija v taksno tarifo zakona ni vgradila višine 
taks iz dogovora. Opisana situacija je povzročila tako zaosta- 
janje višine taks, določenih v dinarjih, da je njihovo pobiranje 
postalo nesmotrno (npr. za izdajo potne listine 2,40 din), kar 
terja njihovo uskladitev še pred celovito ureditvijo tega 
področja zaradi sprejema osamosvojitvenih zakonov. 
Predlagana rešitev v tarifni številki 4 taksne tarife pomeni 
prevedbo višine taksne obveznosti za sprejem in prenehanje 
državljanstva Republike Slovenije v točkovni sistem, sočasno 
pa tudi uskladitev z novim zakonom o državljanstvu Repu- 
blike Slovenije. Določitev višine taksne obveznosti temelji na 
izredni zahtevnosti postopka za sprejem in prenehanje držav- 
ljanstva, v katerega so poleg pristojnega organa s svojim 
delom vključeni tudi drugi organi, centri za socialno delo, 
podjetja in druge institucije. Ob upoštevanju veljavne vredno- 
sti točke 3 din, bi znašala taksa za sprejem tujca v državljan- 
stvo Republike Slovenije oziroma za prenehanje državljanstva 
6.000 dinarjev. Navedena višina je v primerjavi z višino takse 
za istovrstna dejanja v večini zahodnoevropskih držav znatno 
nižja, saj se v teh državah zaračunava za tovrstna dejanja 
v višini poprečne mesečne plače. 
Predlagana dopolnitev tarifne številke 4 a, ki določa takso za 
odločbo o zahtevi državljana druge republike za sprejem 
v državljanstvo Republike Slovenije, pomeni določitev enako 
visoke taksne obveznosti tudi za osebe, opredeljene v 41. 
členu zakona o državljanstvu Republike Slovenije za izdajo 
odločbe o pridobitvi državljanstva. 

Sprememba višine taksnih obveznosti iz tarifne številke 5 in 
6 pomeni vzpostavitev medsebojnih razmerij, na katerih je 
temeljila taksna tarifa do uvedbe točkovnega sistema, ki omo- 
goča sprotno valorizacijo taksnih obveznosti. Primerjava med 
tarifno številko 1 (prošnje, zahteve, predlogi ...) in tarifno 
številko 5 (izdaja, podaljšanje potne listine ...) od leta 1982 
kaže na naslednja razmerja: 

1982 
(23/82)" 
1986 
(18/85)' 
1988 
(24/88)' 
1988 
(42/88)" 
valorizacija 
1990 
(30/90, sklep)" 
1991 
(9/91, sklep)" 

taksna t. 1 taksna t. 5 razmerje 

8 300 37,5 

20 900 45 

200 8000 40 

200 

7,5 

15 

24000 120 

2,4 0,32 

2,4 0,16 

" Številka Uradnega lista, v katerem je bil objavljen zakon. 
Iz tabele je razvidno, da je bila taksna obveznost za potne 
listine poprečno 40-krat višja od takse po tarifni številki 1. Po 
predlagani rešitvi v tarifni številki 5 znaša taksa za potne 
listine za naše državljane 200 točk, taksa po tarifni številki 
1 znaša 5 točk, s čimer je vzpostavljeno prvotno razmerje 
v višini taksne obveznosti. 

DOLOČBE ZAKONA O UPRAVNIH 
TAKSAH (Uradni list SRS, št. 7/72, 23/ 
77, 11/79, 23/82, 18/85, 24/88 in 1/90), KI 
SE SPREMINJAJO 

Tar. št. 4 

Za odločbe o zahtevi tujca za sprejem 
vdržavljanstvo SR Slovenije (12. do 15.in 
24. člen zakona o državljanstvu Sociali- 
stične republike Slovenije - Uradni list 
SRS,št. 23/76) ali za prenehanje držav- 
ljanstva SR Slovenije (18. do 20. člen 
zakona održavljanstvu Socialistične re- 
publike Slovenije) ali za odločbo o ugo- 
tovitvi, daje državljanu SR Slovenije dr- 
žavljanstvo zaradi odreka prenehalo (21. 
in 22. člen zakona o državljanstvu Soci- 
alistične Republike Sloveniie) 
Opomba: 
1. če gre za sočasen sprejem članov iste 
družine v državljanstvo SR Slovenije, za 
sočasen odpust ali sočasno ugotovitev 
odreka državljanstva za člane iste druži- 
ne, se plača za vse družinske člane ena 
sama taksa; 
2. takse za odločbo o sprejemu v držav- 
ljanstvo SR Slovenije ne plača oseba, ki 
uživa status begunca. 

Tar. št. 4a 
Za odločbo o zahtevi državljana druge 
socialistične republike za sprejem v dr- 
žavljanstvo SR Slovenije 

Opomba: 
Če gre za sočasen sprejem članov iste 
družine v državljanstvo SR Slovenije, se 
plača za vse družinske člane ena sama 
taksa. 

Tar. št. 5 
Za izdajo, podaljšanje ali izdajo dvojnika 

Taksa v 
točkah dinarjev 

12,00 

200 

potne listine za potovanje v inozemstvo: 
1. za jugoslovanske državljane: 
a) za izdajo potne listine 
b) za podaljšanje veljavnosti potne listine 
c) za izdajo dvojnika potne listine 
č) za izdajo skupne (kolektivne potne li- 
stine) - za vsako osebo 
d) za izdajo potne listine za stalno prebi- 
vališče v tujini 
e) za izdajo otroške potne listine 
2. za tuje državljane: 
a) za izdajo potne listine za tujce 
b) za izdajo turistične propustnice 
c) za izdajo potne listine osebi brez dr- 
žavljanstva 
č) za izdajo potne listine beguncem 
Opomba: 
1. za istočasno izdajo, podaljšanje veljav- 
nosti ali za izdajo dvojnika, v kate- rem 
so istočasno vpisani tudi družinski člani, 
se plača za vse osebe samo ena taksa; 
2. za naknadni vpis družinskih članov 
v potno listino se plača taksa po 1. toč- 
ki pod a) te tarifne številke, ne glede na 
to, koliko družinskih članov se naenkrat 
vpiše v potno listino; 
3. organ, ki izda potno listino tujcu ali 
beguncu, lahko zavezanca oprosti pla- 
čila takse, če je ne zmore plačati. 

Tar. št. 6 
Za vizum na potni listini in za dovoljenja, 
našteta v tej tarifni številki: 

1. za jugoslovanske državljane: 
a) za vizum za neomejeno število po- 
tovanj 
b) za poslovno vizo (klavzula »poslov- 
no v ...«) 
c) za vizo na skupni (kolektivni) potni 
listini (za eno potovanje) za vsako osebo 
2. za tuje državljane: 
a) za vizum za eno potovanje ali za tran- 
zitni vizum 
b) za vizum za večkratno potovanje 

2,40 
2,40 
9,60 

1,20 

4,80 
1,20 

1,80 
0,84 

2,40 
1,20 

1,20 

1,20 

0,60 

1,56 
2,88 

poročevalec 9 



c) za vizum za neomejeno število poto- 
vanj 
č) za odhodni vizum na potni listini 
d) za odhodno prihodni vizum, izdan na 
mejnem prehodu 
e) za tranzitni vizum, izdan na mejnem 
prehodu 
f) za odhodni vizum, izdan na mejnem 
prehodu 
3. za dovoljenje za začasno bivanje: 
a) z veljavnostjo do treh mesecev 
b) z veljavnostjo nad tri mesece 

3,84 
1,20 

1,80 

1,56 

1,80 

2,40 
4,80 

Opomba: 
1. za vizum na potni listini, v katero so 
vpisani tudi družinski člani, se plača ena 
taksa; 
2. za vizum na potni listini za begunce se 
ne plača taksa, kadar se nosilec potne 
listine izseljuje iz Jugoslavije; 
3. organ, ki izda vizum na potni listini za 
tujce, lahko takšnega zavezanca oprosti 
plačila takse za vizum, glede na premo- 
ženje in podobno. 
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OBRT V SLOVENIJI 

ZAHTEVE SLOVENSKE OBRTI SKUPŠČINI IN VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE 

I. UVOD 

VObrtni zbornici Slovenije smo pripravili pričujoči tekst v želji 
biti resnični partner državi oziroma vladi Republike Slovenije 
pri reševanju problematike obrti v Sloveniji. V gradivu so 
izražene želje in zahteve 70 tisoč državljanov Republike 
Slovenije, ki delajo v tem delu našega gospodarstva in katerih 
legalni zastopnik je Obrtna zbornica Slovenije. 
V tekstu so celovito predstavljeni problemi, s katerimi se 
srečuje obrt na Slovenskem, vključno z vsemi dejavnostmi, ki 
jih je mogoče opravljati po Obrtnem zakonu. Z namenom, da 
bi bralec dobil pregled nad obrtjo, je prvi del brošure name- 
njen kratkemu pregledu 15-letnega razvoja tega dela gospo- 
darstva, pri čemer smo si pomagali tudi z nekaterimi podatki 
iz publikacij, ki smo jih izdajali vsako leto. Podatke oziroma 
osnovne pokazatelje gospodarske uspešnosti obrti pa objav- 
ljamo prvič. 
Drugi, pomembnejši del je posvečen našim predlogom za 
reševanje nekaterih najbolj perečih problemov v obrti ter 
predlogom za novo ureditev gospodarstva, ki jo bo Republika 
Slovenija, kot samostojna država, izgrajevala v letošnjem letu. 
Ta del naslavljamo neposredno na Skupščino in vlado Repu- 
blike Slovenije oziroma na vse tiste, ki kreirajo ekonomsko 

politiko in odločajo o sprejemu razvojne politike ter seveda 
konkretnih zakonskih predpisov. 
Že na samem začetku gradiva želimo opozoriti na naslednje 
dejstvo: mnd^e izmed naših zahtev se nanašajo na pozitivne 
zakonske rešitve, ki jih je obrt v preteklih letih že uspela 
izboriti — pa jih ob sedanjih zakonskih spremembah izgublja 
ali jih je celo že izgubila. Primer za to so nižje davčne 
spodbude za vlaganje oziroma naložbe v obrt, pa zaostrena 
delovna zakonodaja, ki odbijajoče vpliva na zaposlovanje 
v obrti, prometni davki in še kaj. Razumljivo je, da »neprijaz- 
nejša« zakonodaja (ob že tako in tako izrazito poslabšanih 
gospodarskih razmerah, zmanjšani likvidnosti, krčenju trga in 
podobno) močno odmeva med slovenskimi obrtniki. Repu- 
bliki Sloveniji pa takšni zakoni jemljejo vse realne možnosti, 
da bi dosegla zastavljene cilje na področju preoblikovanja 
gospodarstva, to pa je razviti obrt, povečati njen delež v druž- 
benem proizvodu in spodbuditi zaposlovanje v tem delu go- 
spodarstva. 
Slovensko obrtništvo je prepričano, da bo vladi Republike 
Slovenije uspelo doseči vse te cilje le ob tesnem sodelovanju 
z obrtniško zbornico. Zato bi bilo nujno, da vlada pozorno 
prisluhne njenim zahtevam in da pri tem v interesu Slovenije 
in njenega gospodarstva pozabi tudi na morebitne ozke poli- 
tične interese. 

II. RAZVOJ OBRTI V REPUBLIKI SLOVENIJI 

Pregled razvoja obrti v Republiki Sloveniji zajema vse dejav- 
nosti, ki se opravljajo skladno z določili Obrtnega zakona, 
vključno z obrtnimi zadrugami. 

1. Število obratovalnic in število zaposlenih delavcev 

Stanje konec leta 1976 1980 1985 1990 

Število obratovalnic 

Verižni indeks 

17.496 22.968 

131,3 

26.825 

116,8 

33.294 

124,1 

Število zaposlenih delavcev 

Verižni indeks 

14.338 21.418 

149,4 

25.857 

120,7 

32.253 

124,7 

Skupaj obratovalnice in zaposleni delavci 31.834 44.386 52.682 65.547 

Verižni indeks - 139,4 118,7 124,4 

Bazični indeks 100,0 139,4 165,5 205,9 
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število obratovalnic 

in delavcev 

A 

40.000 - 

30.000 -- 

20.000 -■ 

10.000 .. 

LEGENDA 

obratovalnice 

zaposleni delavci 

77 

Leto 
1985 1990 1976 1980 

Diagram ls Število obratovalnic in število zaposlenih delavcev 

v Republiki Sloveniji v letih 1976 - 1990 

Grafični prikaz in številčni podatki o razvoju obrti v obdobju 
od leta 1976 do leta 1990 kažejo, da je po precej upočasnjeni 
rasti v obdobju 1980-1985, zaznati ponovno hitrejšo rast. Ta 
pa še vedno zaostaja za izredno hitro rastjo v obdobju 
1976-1980. 

Ta značilnost velja za število obratovalnic, enako pa tudi za 

število zaposlenih delavcev, le da je rast števila delavcev 
v obrti nekoliko počasnejša od števila obratovalnic. 
Če primerjamo razvoj obrti s splošnimi družbenimi prizadeva- 
nji za pospešen razvoj tega dela gospodarstva, lahko ugoto- 
vimo, da ta precej zaostaja za načrtovanim, na kar po naši 
oceni vplivajo zaostrena gospodarska situacija, visoke obre- 
menitve gospodarstva in nedorečena zakonodaja. 

2. Število obratovalnic in zaposlenih delavcev po dejavnostih 

Stanje konec leta 1976 1980 1985 1990 

Obrt in osebne stor. 

bazični indeks 

23.887 

100,0 

32.318 

135,3 

39.827 

166,7 

46.748 

195,7 

Promet 

bazični indeks 

3.991 

100,0 

7.281 

182,4 

7.194 

180,3 

6.807 

170,6 
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Gostinstvo in turizem 

bazični indeks 

3.909 

100,0 

4.651 

119,0 

5.330 

136,4 

7.135 

182,5 

Trgovina 

bazični indeks 

47 

100,0 

136 

289,4 

331 

704,3 

3.361 

7,151,1 

Poslovno-tehn. storitve 1,496 

Pregled skupnega števila obratovalnic in zaposlenih delavcev 
po posameznih primarnih dejavnostih kaže, da najhitrejšo 
rast dosega trgovina na drobno. Vendar pa je število obrato- 
valnic prodaje na drobno in število zaposlenih delavcev 
v sklopu celotne obrti še dokaj majhno, saj predstavlja v letu 
1990 le 5,1% vseh obratovalnic in zaposlenih delavcev. 
Hitro rast opazimo tudi pri dejavnosti poslovno - tehničnih 
storitev, zlasti v letih 1988-1990. Opravljanje te dejavnosti je 
bilo namreč dovoljeno šele z obrtnim zakonom, ki je bil 
sprejet konec leta 1985. S spremembami obrtnega zakona 
v letu 1988 pa je bila ta dejavnost še bolj sproščena. 
Razvoj zasebnega gostinstva (zlasti v letih 1985—1990), kate- 
rega delež v celotni obrti sicer raste počasneje kot že ome- 
njeni dejavnosti, se kaže tudi v tem, da iz leta v leto zaseda 
pomembnejše mesto v celotnem gostinstvu Republike Slove- 
nije. 

Razvoj obrtnih in osebnih storitev je bil v letih 1976-1990 
precej enakomeren. Podrobnejša analiza nam pokaže,^ da je 
število obratovalnic najbolj naraslo v letih 1980-1985, število 
zaposlenih delavcev pa je v stalnem upadanju. Menimo, da se 
v tem poglavju navedeni razlogi najbolj kažejo prav v teh 
dejavnostih, saj so v veliki večini vezane na večje gospodar- 
ske sisteme. 
Prometna dejavnost v zasebni obrti (zasebno avtoprevozni- 
štvo) zajema prevoz tovora in oseb z motornimi vozili ter 
brodarsko dejavnost (ki pa je po številu zanemarljiva). Samo- 
stojno prevozništvo se je ekspanzivno razvijalo vse do_ leta 
1980, na kar so vplivali predvsem ugodni pogoji za vračanje 
naših ljudi z začasnega dela v tujini ter to, da je ponudba vozil 
za specialne tovore presegala povpraševanje. Po letu 1980 pa 
dejavnost stagnira, kar je glede na celovit gospodarski polo- 
žaj pričakovati tudi v bodoče. 

število obratovalnic 
in delavcev 

obrt in osebne storitve 
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8.000 

7.000 

6.000 + 

5.000 

4.000- 

3.000- 

2.000-- 

1.000- 

gostinstvo in turizem 

promet 

trgovina na drobno 

poslovno-tehnične storitve 

Leto 

1976 1980 1985 1990 

Diagram 2: število obratovalnic in zaposlenih delavcev v Republiki 

Sloveniji v letih 1976 - 1990 po dejavnosti 

3. Število delavcev na obratovalnico po dejavnostih 

DEJAVNOST 

Število 

obratovalnic 

1990 

Zaposleni 

delavci 

1990* 

Št. delavcev/obratov. 

1984 1986 1990 

obrt in osebne stor. 

promet 

gostinstvo in turizem 

trgovina 

poslovno-tehnične stor. 

Skupaj 

20.594 

6.422 

3.102 

2.241 

935 

33.294 

26.154 

385 

4.033 

1.120 

561 

32.253 

1,27 

0,04 

1,17 

0,54 

0,93 

1,29 

0,07 

1,22 

0,69 

0,98 

1,27 

0,06 

1,30 

0,50 

0,60 

0,97 
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Število obratovalnic 
in delavcev 

25.000 

20.000 -■ 

15.000 - 

10.000 

5.000 -- 

Legenda 

s 

obratovalnice 

zaposleni delavci 

ezzl 1 m I\zZ2l. 

promet gostinstvo trgovina poslovno 
in turizem na tehnične. 

drobno storitve 

Diagram 3: Število obratovalnic in zaposlenih delavcev v letu 1990 
po dejavnosti 

Dejavnost 
obrt in 
osebne 

storitve 

Zaposlovanje delavcev je po posameznih obrtnih dejavnostih 
dokaj različno, kar je seveda pogojeno z ekonomsko močjo in 
razvojnimi možnostmi posamezne obrtne dejavnosti oziroma 
obratovalnice. 

Trend zaposlovanja v obrti je bil v letih 1980-1986 pozitiven, 

4. Redna in dopolnilna (popoldanska) obrt 

v letih 1987-1989 enakomeren, v letu 1990 pa je število 
delavcev na eno obratovalnico padlo, kar je nedvomno posle- 
dica splošne gospodarske situacije. 
Kljub dokaj nizkemu povprečju zaposlenih v obrti, je v Slove- 
niji približno 1.500 obratovalnic (v večini proizvodnih), ki 
zaposlujejo 5 in več delavcev. 

Število obratovalnic 

DEJAVNOST redna obrt popoldan, obrt 

Popoldan.obrt na 100 

rednih obratoval, v % 

1989 1990 1989 1990 1989 1990 

- obrt in osebne storitve 

- promet 

- gostin.in turiz. 

- trgovina 

- poslovno-teh. storitve 

20.336 

6.831 

2.984 

1.144 

781 

20.594 

6.422 

3.102 

2.241 

935 

12.672 

293 

254 

1709 

435 

12.137 

368 

307 

283 

485 

62,3 

4,3 

8,5 

14,9 

55,7 

58,9 

5,7 

9,9 

12,6 

51,9 

Skupaj 32.076 33.294 13.824 13.580 43,1 40,8 



V nasprotju z naraščanjem števila obratovalnic redne obrti se 
je število obratovalnic popoldanske obrti v letu 1990 zmanj- 
šalo, kar pokaže tudi podatek o odstotku popoldanske obrti 
na 100 rednih obrtnih obratovalnic. 
Število obratovalnic popoldanske obrti je naraščalo vse do 

( Zemljevid: Prikaz po regijah) 

leta 1989 - in sicer še hitreje kot redna obrt. To pomeni, da 
popoldanska obrt ni nekakšno prehodno obdobje oziroma 
pripravništvo za prehod v redno obrt, temveč odigrava pred- 
vsem racionalno funkcijo (to je dodatni dohodek ljudi), kar pa 
je z razvojnega vidika obrti negativno. 

Legenda: 

(število obratovalnic 
na 10.000 prebivalcev) 

od 100 do 130 

od 131 do 160 

od 161 do 190 

nad 190 

5. Gostota in število obratovalnic 

REGUA 

Število 

prebivalcev 

1990 

Število 

obratovalnic 

1990 

Število 

na 10. 

1990 

obratov. 

000 prebiv. 

1986 

1. Pomurska regija 

2. Podravska regija 

3. Koroška regija 

4. Savinjska regija 

5. Zasavska regija 

6. Spodnja Posavska reg. 
% 

7. Dolenjska regija 

8. Osrednje slovenska r. 

9. Gorenjska regija 

10. Notranjska regija 

11 .Goriška regija 

12.Obalno krška regija 

148.889 

310.571 

117.999 

214.890 

47.673 

73.099 

103.956 

515,013 

194.415 

50.549 

120.881 

102.010 

1.81.3 

4.275 

1.537 

3.395 

562 

1.213 

1.617 

10.162 

3.500 

992 

1.880 

2.348 

121.8 

137,6 

130,3 

158,0 

117.9 

165,9 

155,5 

197,3 

180,0 

196,2 

155,5 

230,2 

Skupaj 1.999.945 33.294 166,5 

105.4 

105,2 

97,4 

132.5 

74,3 

144.4 

149,8 

177,0 

154.5 

165,4 

135.4 

162.5 

140,2 

16 poročevalec 



Zapisane razvojne trende lahko opazimo tudi pri pokazatelju 
»gostota« oziroma število obratovalnic na 10.000 prebivalcev. 
Leta 1981 je bilo namreč le 126 obratovalnic na 10.000 preb., 
deset let kasneie pa že 166,5. 

Gostoto prebivalcev smo prikazali po regijah, da bi izločili 
slučajnosti, ki se kažejo po posameznih občinah. 

Za celotno petnajstletno obdobje je značilno, da se gostota 
obrtnih obratovalnic z oddaljenostjo od republiškega sre- 
dišča (osrednje slovenske regije) zmanjšuje in to bolj proti 
severovzhodnemu delu republike kot jugozahodnemu. Prav 
tako pa je v tem obdobju značilna koncentracija obratovalnic 
v osrednji slovenski regiji, kjer je skoraj 1/3 vseh obrtnih 
obratovalnic v Sloveniji. 

6. Obrtne zadruge 

Stanje konec leta 1978 1980 1985 1990 

Obrtne zadruge 

bazični indeks 

26 

100,0 

32 

123,1 

40 

153,8 

97 

373,1 

Obrtne zadruge, v katere se obrtniki združujejo zaradi zmanj- 
šanja proizvodnih stroškov, v Republiki Sloveniji v grobem 
delimo na obrtne in avtoprevozniške. Obrtne zadruge nadalje 
delimo na splošne in specializirane, v zadnjem času pa je tudi 
vse več takoimenovanih mini zadrug, ki so ozko specializirane 
za proizvodnjo posameznih proizvodov ali za opravljanje 

posameznih storitev. 
Prva zadrugaje bila ustanovljena leta 1907 in sicer zadruga 
dimnikarjev. Število zadrug je iz leta v leto naraščalo, pravo 
eksplozijo v razvoju pa zasledimo leta 1988 in 1989. V letu 
1990 se je število zadrug nekoliko znižalo, saj jih je bilo 
v začetku leta 101, ob koncu pa le še 97. 

III. REZULTATI POSLOVANJA OBRTI V REPUBLIKI SLOVENIJI 

Tabela 1: Pregled v 1000 DEM za vse obrtne dejavnosti skupaj 

ELEMENT 1985 1986 1987 1988 

PRIHODEK OBRATOVAL. 1.377.882 

PD+MS+AM 746.507 

DOHODEK 631.375 

OSTANEK ČD 196.598 

ODMERJENI DAVEK 66.666 

OLAJŠAVE 5.119 

PREDPISANI DAVEK 61.547 

1.623.477 1.656.147 1 

830.190 856.698 

793.287 

258.938 

84.198 

7.753 

76.445 

799.449 

256.789 

82.954 

8.358 

74.596 

.373.209 

740.373 

632.836 

215.905 

60.774 

10.572 

50.202 

1989 

1.793.950 

1.116.046 

677.904 

230.757 

71.735 

9.891 

61.844 

Število zavezancev 22.628 22.790 23.695 24.017 25.113 

V tabelarnem prikazu obratovalnic, obdavčenih po dejanskem 
dohodku, se na podlagi podatkov odmeri obveznosti iz oprav- 
ljanja obrtne dejavnosti za obdobje od leta 1985 do vključno 
1989 odražajo močna gibanja ustvarjenega prihodka, obraču- 
nanih prometnih davkov, priznanih materialnih stroškov, 
amortizacije in tudi priznanih davčnih olajšav ter predpisanih 
višin davkov. Ta gibanja so posledica ekonomske moči posa- 
meznika v odnosu na gospodarsko situacijo petletnega 
obdobja ter korenite spremembe davčne zakonodaje. 
V tabeli je prikazan finančni uspeh ter končni učinek vseh 
obratovalnic (proizvodnih, storitvenih, avtoprevozništva, 
gostinstva in prodaje na drobno), upoštevajoč medletna giba- 
nja pričetkov in prenehanja obratovalnic. 
Pripominjamo, da v analizi niso zajeti podatki tistih obrtnikov, 
ki so bili v navedenem obdobju obdavčeni v pavšalnem let- 
nem znesku, saj je pavšalni način obdavčitve zajemal predv- 
sem storitve oz. definitame dejavnosti, ki povečini niso izko- 
riščale bonitet sprememb davčne zakonodaje v smislu investi- 

cijskega vlaganja oz. zakonskega spodbujanja drobnega go- 
spodarstva. 
V obdobju od leta 1985 do vključno 1987 se je na področju 
Republike Slovenije izvajal Zakon o davkih občanov (Ur. list 
SRS, št. 44/82, 9/85) vzporedno z odloki o davkih občanov, kot 
specifičnimi predpisi posameznih občin. V slednjih so občin- 
ske skupščine opredelile dejavnosti in konkretnejša merila za 
priznanje olajšav. Te so bile povezane z naložbami v dejavno- 
sti, katerih vzpodbujanje je bilo v skladu z načrtovanim razvo- 
jem drobnega gospodarstva v občini oz. republiki. 
Iz tabelarnega prikaza triletnega obdobja 1985-1987 je moč 
razbrati (kot posledico obstoječe zakonodaje) sorazmerno 
rast davčnih olajšav, kakor tudi predpisanega davka napram 
celotnemu prihodku, oz. prihodku obratovalnic. 
Korenite spremembe v davčni zakonodaji je v letu 1988 prine- 
sel nov Zakon o davkih občanov (Ur. list SRS št. 36/88, 8/89), 
ki se je glede posameznih členov izvajal že tudi v odmernem 
letu. Obrtniku je omogočil vlaganja v rekonstrukcijo in moder- 
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nizacijo, oblikovanje virov obratnih sredstev ter raznih oblik 
združevanja za skupno nabavo, racionalno uporabo delovnih 
in poslovnih sredstev v obliki zakonsko predpisanega zniža- 
nja davčne osnove (35 %). Poleg tega pa je imel obrtnik 
možnosti koriščenja olajšav tudi v skladu z občinskimi odloki, 
saj so občinske skupščine lahko v skladu z dogovorom 
o usklajevanju davčne politike predpisale še višji odstotek 
znižanja davčne- osnove (do 25 %). Skupaj je torej lahko 
obrtnik za te namene znižal svojo davčno osnova za 60 %! To 
je bila rešitev, ki je konec osemdesetih let mnogim obrtnikom 
omogočila posodobitev delavnic in razširitev obsega poslova- 
nja ter bila tako glavni generator razvoja obrti. 

Tabelarni prikaz poslovanja oz. ustvarjanja prihodka nam leto 
1988 prikazuje kot ekstrem v primerjalnem petletnem 
obdobju. Vzrok za ta ekstrem je predvsem močan porast 
drobno prodajnih cen v drugi polovici leta 1988, sklenjenih 
osnovnih kooperacijskih pogodb v začetku poslovnega leta 
ter nemoč sprotnega usklaievania cen. 

Sprejetje nove, spodbudnejše zakonodaje je v odmernih letih 
1988 in 1989 krepko zaznavno, saj je višina priznanih davčnih 
olajšav v primerjavi z ustvarjenim prihodkom bistveno pora- 
sla, zmanjšal pa se je predpisani davek iz naslova gospo- 
darske dejavnosti. 

Tabela 2: Pregled v 1000 DEM po dejavnosti za leto 1985 

ELEMENT OBRT GOSTINSTVO PROMET TRGOVINA 

PRIHODEK 

OBRATOVALNICE 

PD+MS+AM 

DOHODEK 

OSTANEK ČD 

ODMERJENI DAVEK 

OLAJŠAVE 

PREDPISANI DAVEK 

996.104 

501.101 

495.003 

148.365 

48.056 

4.632 

43.424 

140.115 

91.567 

48.548 

13.071 

5.249 

359 

4.889 

225.485 

139.837 

85.648 

34.362 

13.068 

105 

12.962 

16.178 

14.002 

2.176 

800 

293 

22 

271 

SKUPAJ 

1.377.882 

746.507 

631.375 

196.598 

66.666 

5.119 

61.547 

Število zavezancev 13.948 2.111 6.422 147 22.628 

Tabela 3: Pregled v 1000 DEM po dejavnosti za leto 1989 

ELEMENT OBRT GOSTINSTVO PROMET TRGOVINA SKUPAJ 

PRIHODEK 

OBRATOVALNICE 

PD+MS+AM 

DOHODEK 

OSTANEK ČD 

ODMERJENI DAVEK 

OLAJŠAVE 

PREDPISANI DAVEK 

1.233.450 

695.827 

537.623 

173.091 

50.567 

7.561 

43.006 

137.216 

111.714 

61.502 

21.170 

7.592 

824 

6.768 

230.643 

170.579 

60.064 

28.299 

10.843 

181 

10.662 

156.641 

137.926 

18.715 

8.197 

2.733 

1.325 

1.408 

1.793.950 

1.116.046 

677.904 

230.757 

71.735 

9.891 

61.844 

Število zavezancev 15.261 2.629 6.184 1.039 25.113 
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Tabela 4: Pregled v 1000 DEM za vse obrtne dejavnosti skupaj 

ELEMENT 1985 DELEŽ V % 1989 DELEŽ V % 

PRIHODEK OBRATOVALNICE 1.377.882 100,0 1.793.950 100,0 

PD+MS+AM 746.507 54,2 1.116.046 62,2 

ZAKON.IN POGOD. OBVEZ. 434.777 31,6 447.147 24,9 

ODMERJENI DAVEK 66.666 4,8 71.735 4,0 

OLAJŠAVE 5-119 °>4 9891 0,6 

PREDPISANI DAVEK 61.547 4,4 61.844 3,4 

OSTANEK _ 63.266 4^6 87.287 

Leto 1989 

24,9% 
Leto 1985 

4,9 

54,2% 

Legenda: 

62,2% 

PD+MS+AM 

^ZAK0N_ IN poGODB.OBV., PRISP.,... 

ODMERJENI DAVEK 

OLAJŠAVE 

PREDPISANI DAVEK 

OSTANEK 

GRAFIČNI PRIKAZ UČINKOV POSLOVANJA SAMOSTOJNIH OBRTNIKOV 
V LETU 1985 in 1989 

V tabeli 2 in 3 smo želeli prikazati učinke poslovanja za mejni 
leti 1985 in 1989 po posameznih obrtnih dejavnostih. Zaradi 
primerjave smo navedli tudi število zavezancev, kjer so vklju- 
čena medletna gibanja pričetkov in prenehanj opravljanja 
dejavnosti. 
Največji delež prihodka v obrti je ustvarila obrt - proizvodna 
in storitvena (v letu 1985 72,3% in v letu 1989 68,8%), saj je 

tudi delež zavezancev v teh dejavnostih največji (v letu 1985 
61,6% in v letu 1989, 60,8%). 
Analiza rezultatov poslovanja v letu 1985 in 1989, izrazena 
z ekonomskimi kazalci uspešnosti (dohodek in ostanek 
čistega dohodka na zavezanca) pokaže, da je bila v zajetih 
letih najbolj uspešna obrt, sledijo gostinstvo, prodaja na 
drobno in avtoprevozništvo. 
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Gospodarska kriza in težji pogoji poslovanja se odražajo tudi 
v obrti. Pokazatelj »odmerjeni davek na zavezanca« kaže, da 
se je masa tega davka v letu 1989 v primerjavi z letom 1985 za 
vse obrtne dejavnosti skupaj znižala za 3,1%, najbolj na 

področju avtoprevozništva, kjer zasledimo padec za 13,9%. 
Prav tako se je znižala tudi masa predpisanega davka na 
zavezanca za vse obrtne dejavnosti skupaj za 9,5%. Največje 
znižanje je v prodaji na drobno in sicer za 26,5%. 

IV. RAZVOJNA POLITIKA REPUBLIKE SLOVENIJE IN PRIČAKOVANJA OBRTNE 
ZBORNICE SLOVENIJE 

Izvršni svet Republike Slovenije si je v strategiji nacionalnega 
in regionalnega razvoja med svoje cilje zadal tudi politiko 
spodbujanja obrti ter majhnih in srednjih podjetij. Opredelil 
je, da bi potrebovali najmanj 10% letno stopnjo rasti tega dela 
gospodarstva, če bi se želeli do sredine 90-tih let približati 
strukturi gospodarsko tržno razvitih ekonomij (evropskemu 
povprečju). 
V ta namen naj bi vlada izoblikovala novo zakonodajo in nov 
sistem finančnih spodbud za razvoj podjetništva ter ustanav- 
ljanje in razvoj malih ter srednjih podjetij ter zasebnikov 
(obrtne obratovalnice). 
Cilji Obrtne zbornice Slovenije so v tem pogledu povsem 
enaki ciljem Izvršnega sveta Republike Slovenije. Da bi dose- 
gli vse zgoraj navedeno so cilji sledeči: 

1. Povečan delež obrti v celotnem družbenem prizvodu 
Slovenije 

Povečan delež obrti v celotnem družbenem proizvodu Slove- 
nije je možno doseči s stimulativno politiko, tako davčno kot 
finančno, s povečanjem zaposlenih v obrti, z olajšavami ozi- 
roma oprostitvami plačila carin in davkov pri nabavi osnovnih 
sredstev, z investiranjem v obrti itd. 
Glede na ocenjen delež družbenega proizvoda obrti leta 1990, 
ki znaša okoli 7%, bi morala biti letna stopnja rasti tega dela 
gospodarstva precej višja kot 10 ali 12% letno (kot jo je 
opredelil Izvršni svet Republike Slovenije). Menimo, da bi se 
moral ta delež povečati vsaj za 2,5-krat, če bi se želeli pribli- 
žati strukturi gospodarstva tržno razvitih ekonomij. Končni 
cilj je torej doseči 17 do 18% delež družbenega proizvoda 
obrti v celotnem družbenem proizvodu Slovenije v letu 1995. 

2. Povečano število zaposlenih v obrti 

V letu 1990 je število zaposlenih upadlo, predvsem v drobnem 
gospodarstvu bivšega družbenega sektorja, medtem ko 
v drobnem zasebnem sektorju počasi a konstantno narašča. 
To ugotovitev pa moramo razumeti le kot absolutno številčno 
naraščanje zaposlenih, dejansko pa ne pomeni naraščanja 
števila zaposlenih na posamezno obratovalnico. V zadnjem 

času namreč to število stagnira. V letu 1990 zaznamo celo 
njegov padec (1986 - 0,98, 1990 - 0,97). 
Glede na negativna ekonomska, politična in zakonodajno- 
pravna dogajana v Republiki Sloveniji pričakovati še večjo 
stagnacijo zaposlovanja v obrti. 
Konec leta 1990 je znašala ocenjena stopnja brezposelnosti 
v Sloveniji 6,1%. Ker vemo, da tega procesa še vedno ni konec 
in da glede na razmere, ki trenutno vladajo pri nas, tudi obrt 
ne bo množično zaposlovala novih kadrov, je nujno, na tem 
področju sprejemati čim hitrejše ukrepe (predlagamo jih 
v nadaljevanju naše brošure). 
V letih od 1987 do 1990 je letno število novo zaposlenih v obrti 
vsako leto naraslo približno od 2 do 2,5%. Davčne spodbude 
glede novo zaposlenih delavcev v obrti, subvencioniranje 
države pri plačevanju socialnega in invalidskega zavarova- 
nja za delavce, ipd., bi lahko v veliki meri rešilo problem 
brezposelnosti. 
Pričakujemo, da bo vlada mlade in demokratične Republike 
Slovenije takoj sprejela predlagane ukrepe in s tem tudi 
omogočila prestrukturiranje slovenskega gospodarstva. Na 
podlagi teh ukrepov lahko pričakujemo več kot 5% letno rast 
zaposlovanja v obrti, kar bi pomenilo 60.00G dodatnih delov- 
nih mest (zaposlenih in samozaposlenih)! 

3. Javna pooblastila Obrtni zbornici Slovenije 

Tudi slovenska vlada je, kot vse ostale vlade na svetu, prišla 
do spoznanja, da je drobno gospodarstvo oz. obrt lahko 
gonilna sila razvoja. Posebej v Sloveniji, mali deželi z veliko 
pridnih rok, je lahko eden izmed najvažnejših segmentov 
gospodarstva. 
Naraščanje deleža družbenega proizvoda obrti v celotnem 
družbenem proizvodu Republike Slovenije in odpiranje novih 
delovnih mest smo opredelili kot dva najvažnejša cilja razvoja 
tega dela gospodarstva. Pogoj za dosego teh dveh ciljev pa je 
tudi prenos javnih pooblastil iz posameznih inštitucij na 
Obrtno zbornico Slovenije - tako kot so ta prenešena na 
obrtne zbornice v razvitih državah Evrope. S tem bi lahko 
Obrtna zbornica Slovenije opravljala mikro funkcijo, sloven- 
ska vlada pa makro funkcijo razvoja obrti v prihodnje. 

V. PREDLOGI UKREPOV 
Z namenom, da bi omogočili doseganje ciljev, ki so prikazani 
v prihodnjem poglavju, navajamo v nadaljevanju nekatere 
bistvene predloge, ki naj bi pripomogli k sprejemanju ali 
spreminjanju zakonov, ki bodo spodbudnejši za obrt. 

1. Temeljna zakonodaja 
Osamosvojitev Slovenije je povezana s sprejemom nove 
Ustave Republike Slovenije, ki mora dati temelj za postavitev 
novega zakonskega urejanja opravljanja vseh gospodarskih 
dejavnosti, torej tudi sedanjih obrtnih dejavnosti, ki se oprav- 
ljajo po določilih Obrtnega zakona. 
Izhajajoč iz tega dejstva je nerazumljivo, da je letos vlada 
predložila takšne nove zakone (s katerimi bi urejali opravlja- 
nje dejavnosti, ki so sedaj opredeljene v obrtnem zakonu), da 
bi s predlaganimi rešitvami v nekaterih elementih stopili celo 
korak nazaj glede na sedanji zakon! Pri tem izpostavljamo 
predvsem naslednje ugotovitve in stališča: 
Mnenja smo, da je potrebno sedanji zvezni zakon o podjetjih 
bistveno spremeniti in to v smeri urejanja kapitalskih družb 
posebej in osebnih družb posebej. Vzporedno s tem bo 

potrebno urediti tudi področje računovodstva in financ, 1 
z upoštevanjem specifike manjših gospodarskih subjektov ne 
glede na pravnoorganizacijsko in statusno obliko, kar doslej 
kljub večletnim predlogom tudi naše organizacije na ravni ni 
bilo storjeno. 1 

S tem bi bili ustvarjeni bistveno drugačni temelji za,celovito 
ureditev obrtnih dejavnosti, kot jih poznamo sedaj, pri čemer 
bi lahko v mnogočem povzeli tudi rešitve iz tujih zakonodaj, 
kot npr., da se lahko obrt opravlja s statusom fizične osebe 
(posamezniki) ali tudi v drugi pravnoorganizacijski obliki. 
Ponujeni Obrtni zakon, ki sicer povzema nekatere rešitve iz 
tujih zakonodaj, ne povzema rešitev, da se lahko obrt opravlja 
tudi v raznih pravnoorganizacijskih oblikah, temveč pozna le 
obrtnika kot posameznika. To pa je slabša rešitev glede na 
veljavni obrtni zakon, ki pozna obrtnika posameznika in tudi 
institut skupne obratovalnice. 
Urejanje sedanjih obrtnih dejavnosti (po veljavnem Obrtnem 
zakonu) v več zakonih po našem mnenju predstavlja korak 
nazaj, saj si ne moremo predstavljati, da bo posamezen zakon 
posebej urejal pogoje za pravne osebe in posebej pogoje za 
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fizične osebe (zasebnike). To bi bilo pravzaprav podobno 
realsocialističnemu urejanju tega področja, ko so veljali 
posebni pogoji za družbena podjetja (družbeno lastnino) in 
posebni za samostojno osebno delo. 
Sedaj veljavni Obrtni zakon omogoča opravljanje vseh vrst 
gospodarskih dejavnosti s samostojnim osebnim delom, torej 
ni prav nobene potrebe, da bi v paketu osamosvojitvenih 
zakonov sprejemali tudi nov obrtni zakon. Iz predloženega 
zakona je prav tako razvidno, da se z njegovim sprejetjem ne 
bi v celoti odpravil sedaj veljavni zakon, temveč samo tisti del, 
ki se nanaša na obrtne dejavnosti. 
Novo ureditev dejavnosti, ki so sedaj opredeljene z veljav- 
nim Obrtnim zakonom, je potrebno rešiti v celoti in naenkrat, 
ne pa tako, kot je to sedaj predlagano, saj to vnaša zmedo in 
nezaupanje med obrtnike. 
Predlog, da bi se vsaka dejavnost, ki bi se opravljala s samo- 
stojnim osebnim delom, morala registrirati in tudi objaviti 
v uradnem listu, je nesprejemljiv. Ne moremo si namreč pred- 
stavljati, da bo to veljalo tudi za, na primer gospodinjske 
pomočnice in podobne dejavnosti. Prav tako pa menimo, da 
se s tem zakonom posega v ustavno pravico državljanov do 
svobode opravljanja poklica. 
Z novim zakonom je potrebno točno opredeliti, katera poobla- 
stila bodo prenesena na obrtno zbornico, saj bo ta le tako 
dobila funkcijo javno pravne ustanove, kot jo imajo zbornice 
v drugih državah. Predloga zakona pa, nasprotno, jemljeta 
obrtni zbornici še tista majhna pooblastila, ki jih je imela 
doslej. 
Vse naštete ugotovitve so zgovoren dokaz, da je potrebno 
novo zakonodajo za obrt pripraviti na drugačnih temeljih. Le 
tako bomo lahko obrt uredili podobno kot v drugih razvitih 
državah Evrope, kjer je razvita in predstavlja pomemben delež 
v celotnem gospodarstvu. 

Zato predlagamo: 
1. V Ustavi Republike 
Slovenije naj bodo zagotovljeni temelji za celovito statusno 
ureditev gospodarskih subjektov. 
2. Na temelju prava družb naj bodo pripravljeni zakoni o kapi- 
talskih družbah in trgovinski zakonik (najprimernejši bi bil 
germanski model). 
3. Obrtni zakon bi moral le določiti dejavnosti oziroma način 
dela, ki se šteje za obrt in pogoje za opravljanje takšne 
dejavnosti, ne bi pa smel vsebovati nobenih omejitev, kot jih 
vsebuje sedaj veljavni. 

• Vloga obrtne zbornice 
Tesno povezana z obrtjo je funkcija obrtne zbornice Sedanja 
zakonska ureditev zbornice je glede nalog in funkcije zelo 
približana zbornicam v tržnih gospodarstvih (kontinentalni tip 
zbornic), vendar pa sedanje določbe ustavnih amandmajev in 
zakona obrtni zbornici ne omogočajo v celoti opravljati 
temeljne funkcije - partnerstva državi. Državna uprava je 
prenesla na zbornico premalo javnih pooblastil (obrtni zbor- 
nici bi jih celo odvzela, če bil bi sprejet nov obrtni zakon). 
Pri analizi delovanja obrtnih zbornic v nekaterih evropskih 
državah lahko ugotovimo, da so vsem zbornicam skupne 
naslednje značilnosti: 
- obrtna zbornica je partner državi, 
- obrt ima svojo zbornico (npr. Nemčija) 
- združevanje v obrtno zbornico je obvezno, 
- glavne naloge obrtnih zbornic so praktično povsod enake 
(poleg partnerstva državi izvajajo naloge še na področju izo- 
braževanja, svetovanja in pomoči članstvu, promocije blaga 
in storitev, uvajanja poslovnih informacijskih sistemov ter 
izvajanje pomembnih javnih pooblastil). 
Prav na slednjem področju menimo, da bi obrtna zbornica 
morala opravljati vsaj naslednja javna pooblastila: 
- vodenje registra obrti, t. j. register z vsemi bistvenimi 
podatki o dejavnosti, bonitetah, referencah, vodenju obrti, 
- izdajanje dovoljenj za uvoz osnovnih sredstev in reproma- 
teriala 
- izdajanje potrdil o oprostitvi carin pri uvozu opreme (tudi 
za vložke tujcev), 
- evidentiranje pogodb, ki bi jih sklepali obrtniki in zadruge, 
(odvisno od zasnove slovenske zunanjetrgovinske zakono- 
daje), 

- izdajanje spričeval o mojstrskih in pomočniških izpitih, 
- izvajanje preizkusov znanja (izpitov) za pridobitev znanja 
obrtnega dovoljenja, 
- možnost predlaganja ter dajanja mnenj pred sprejemom 
zakonskih predpisov, 
- sklepanje kolektivne pogodbe med delavci in zasebnimi 
delodajalci, 
- stalna arbitraža (spori, ki izhajajo iz medsebojnih poslov- 
nih razmerij. Pristojnost je že določena v Statutu Obrtne 
zbornice Slovenije), 
- spremljanje, ugotavljanje in oblikovanje dobrih poslovnih 
običajev, 
- fizična delitev dovolilnic zasebnim prevoznikom in njiho- 
vim zadrugam ter vodenje evidence o izkoriščenosti dovo- 
ljenj, izdajanje mnenj o upravičenosti zahtevka za pridobitev 
dovoljenj za prevoz potnikov zasebnim prevoznikom in njiho- 
vim zadrugam, izdaja mnenj o odvzemu dovoljenj za opravlja- 
nje prevoza potnikov in tovora, 
- izdajanje mnenj o tem, ali izdelek sodi v domačo oz. 
umetno obrt (kar se že izvaja), 
- izdelava kriterijev in sodelovanje pri dodelitvi posojil iz 
sredstev proračuna Republike Slovenije. 
Na osnovi vsega prikazanega, dejanskih potreb obrti ter izku- 
šenj iz drugih držav, na področju zborničnega organiziranja 
predlagamo sprejetje takšne zakonodaje, ki bo obrtno zbor- 
nico postavila v funkcijo, kot jo ima na primer obrtna zbornica 
v Nemčiji. 

• Zadružništvo 
Zadružništvo predstavlja za obrt pomembno obliko poslov- 
nega povezovanja (resda v preteklosti predvsem zaradi izogi- 
banja plačilu prometnega davka na reprodukcijski material). 
V tržnem gospodarstvu dobivajo zadruge novo funkcijo, zato 
je toliko pomembneje, kakšno zakonodajo bomo imeli na tem 
področju. 
Predlog Zakona o zadrugah je tik pred sprejetjem v republiški 
skupščini, vendar bistva zadružništva, vsaj obrtnega, nikakor 
ne razjasnjuje. 
Bistvo vsake zadruge je v združevanju ekonomsko šibkejših 
subjektov v neko združeno, organizirano obliko. Z namenom 
zmanjševanja stroškov in s tem prinašanja koristi zadružni- 
kom. Ustanovitev zadruge je posledica želja, sposobnosti in 
seveda začetnih sredstev obrtnikov. Zadruge so zato obrtni- 
ške in ne državne, direktorske ali kakšnekoli drugačne! Do 
takšne miselnosti pri nas pa je še daleč. 
Ravno tako kot v POZD-ih imamo tudi v obrtnih zadrugah 
ustanovitelje in delavce, katerih vložke bi bilo potrebno 
ponovno ovrednotiti in s tem končno rešiti večen problem 
- kako lastninsko pravilno oblikovati zadrugo. Ker bodo 
morala zadruge uskladili svoje akte in zadružna pravila 
z Zakonom o zadrugah, predlagamo, da se tudi v obrtnih 
zadrugah ponovno ovrednotijo vložki oz. se opravi revaloriza- 
cija vseh vloženih sredstev, ne glede na vrsto sredstev, 
s postopki, na način in rešitvami, kot je to določeno v Zakonu 
o preoblikovanju pogodbenih organizacij združenega dela. 
Šele na takšni osnovi bo možno razvijati zadruge v smeri 
končnega cilja - da postanejo pravi servisi ža obrtnike. 

2. Ekonomsko razvojna politika 
• Krediti 
Gospodarski položaj oz. ekonomska situacija v Sloveniji se iz 
dneva v dan slabša, kar najbolj občutijo prav slovenski obrt- 
niki in podjetniki. Investicije so v Sloveniji praktično žamrle, 
kajti srečujemo se s problemom kroničnega pomanjkanja 
svežega kapitala. V kolikor pa začetnega inicialnega kapitala 
ni, le-tega ni možno oplajati. 
Največji problem se zato pojavlja pri kreditiranju obrti. Krediti 
so dragi in marsikateri obrtnik z odlično idejo ali celo inova- 
cijo želenega ne more realizirati, ker se boji prevelikih obrest- 
nih mer, deviznih klavzul oz. revalorizacijskih faktorjev pri 
najemenju kreditov. Garancij in moratorijev ne plačilo glav- 
nice praktično ni. Predlagamo sledeče: 
1.) Slovenska vlada (oz. njeni predstavniki) bi se morala 
obvezno povezati s tujimi bankami in za spodbudo razvoju 
drobnega gospodarstva subvencionirati obrestne mere pri 
naložbah v obrt. Sredstva za subvencijo obrestnih mer je 
potrebno zagotoviti v republiškem proračunu. 
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2.) Omogočiti pri naših in tujih bankah za projekte, ki so 
najpomemnejši za hitrejšo gospodarsko rast Republike Slove- 
nije, moratorij na vračilo glavnice pri najetih kreditih najmanj 
do enega leta. 
3.) Poiskati ustrezne rešitve pri pridobivanju garancij. 
4.) Poiskati vse možne vire za pridobitev investicijskih sred- 
stev, katerih del naj bi bil v obliki nepovratnih sredstev. 
Če bi bilo to omogočeno, bi se pogoji financiranja obrti že 
nekoliko približali pogojem v razvitih tržnih gospodarstvih, ki 
spodbujajo nastanek in razvoj obratovalnic. 
S sprejetjem Zakona o pospeševanju razvoja malega gospo- 
darstva je bil teoretično napravljen bistven premik (proračun- 
ska sredstva) za pospeševanje s strani vlade, praktični učinki 
pa bodo nedvomno odvisni od razpoložljivih sredstev in 
doslednega izvajanja zakona. Širše učinke tega zakona bo 
mogoče doseči še z aktiviranjem občinskih skladov za razvoj 
ter združevanjem vseh razpoložljivih sredstev ob sodelovanju 
s poslovnimi bankami. 
Ob vsem tem pa ne moremo mimo ugotovitve, da je obrt na 
področju kreditiranja že sama veliko storila zase s hranilno- 
kreditnimi službami (HKS) pri obrtnih zadrugah. S sprejetjem 
novega Zakona o bankah, ki ne dovoljuje več delovanja oz. 
ustanavljanja HKS pri obrtnih zadrugah, pa so se vsa prizade- 
vanja obrtnikov čez noč izničila. Še bolj boleče pa je to, da so 
s to omejitvijo obrtne zadruge, nasproti kmetijskim, postav- 
ljene v absolutno podrejen položaj. 
Predlagamo takojšnje spremembe in dopolnitve Zakona 
o bankah, s katerimi naj se ponovno uzakoni delovanje hra- 
nilno-kreditnih služb pri obrtnih zadrugah. 

• Plačila in finančna nedisciplina 
Naslednji veliki problem slovenskega obrtništva, ki ga je treba 
rešiti takoj, je rok plačevanja računov obrtnikom. Obrtniki so 
na spisku plačevanja pri podjetjih na zadnjem mestu, zato za 
svoje proizvode in usluge dobijo plačilo v 90, 120. ali še več 
dnevih - pač takrat, ko ima podjetje poravnane vse druge 
obveznosti. Denar v tem času izgublja vrednost, obrtniki 
nimajo dovolj obratnega kapitala, posledica tega pa je zmanj- 
šana proizvodnja, nobenega novega zaposlovanja itd. 
Predstavniki slovenske vlade morajo doseči, da bodo obrtniki 
dobili plačilo za svoje delo v nekem normalnem času (npr. 
15-30 dni), ter da bo vrstni red izplačevanja drugačen. 
Zakon o finančnem poslovanju v 14. členu določa vrstni red 
poravnavanja obveznosti pravnih oseb v primeru blokiranja 
žiro računa. Po sedanji ureditvi spadajo obveznosti iz pro- 
meta blaga in storitev v četrti prednostni red izmed šestih 
možnih. Pri tem imajo dajatve, plače in sodni sklepi prednost 
pred obveznostmi iz prometa blaga in storitev. 
Glede na to, da velika plačilna nedisciplina resno ogroža 
položaj upnikov, ki ob instrumentih zavarovanja plačil ter 
dolgotrajnosti izvršilnih in stečajnih postopkov le stežka pri- 
dejo do plačila pogodbeno dogovorjenih obveznosti, pred- 
stavlja 14. člen Zakona o finančnem poslovanju oviro, saj 
postavlja vrstni red plačevanja obveznosti iz prometa blaga in 
storitev v podrejeni položaj. 
V kolikor insolventne organizacije poravnavajo obveznosti do 
delavcev, smatramo za nujno in v skladu z načeli dobrega 
gospodarjenja, da imajo obveznosti iz prometa blaga in stori- 
tev prednost pred plačami, saj gre za občane, ki s samostoj- 
nim osebnim delom opravljajo storitve za druge. 
Za razrešitev navedenega problema predlagamo spremembo 
ustavnega zakona v zvezi z Zakonom o finančnem poslova- 
nju (Ur. list SFRJ, št. 20/89, 26/89, 35/89, 58/89, 79/89, 87/89, 
61/90) z besedilom: 
»Če je pravna oseba insolventna, se plačuje po naslednjem 
vrstnem redu: 
1. Prometni davek in druge dajatve, ki jih je pravna osebna na 
podlagi predpisov zaračunala k ceni proizvodov, blaga in 
storitev na račun družbenopolitičnih skupnosti in drugih 
pravnih oseb, povračila in drugi prejemki delavcev, ki se 
uresničujejo od druge pravne osebe in skupnosti, izplačujejo 
pa prek računa pravne osebe. 
2. Bruto osebni dohodki delavcev zaposlenih v podjetjih in 
obveznosti iz prometa blaga in storitev nosilcev obrti ter 
obveznosti do skladov skupnih rezerv družbenopolitičnih 
skupnosti za uporabo sredstev za izplačilo zajamčenih oseb- 
nih dohodkov. 
3. Izvršilne sodne odločbe, izvršilne odločbe in sklepi o kaz- 

nih, drugi izvršilni sklepi, nalogi in dokončne odločbe kontrol- 
nih organov (podlage za realizacijo) ter nalogi za obveznosti 
do tujine. 
4. Obveznosti za kredite, carine in carinske dajatve, obvezno- 
sti za vračilo vloženih in združenih sredstev in nadomestila za 
gospodarjenje z vloženimi in združenimi sredstvi. 
5. Bruto osebni dohodki. 
6. Druge obveznosti.« 

• Poslovni prostori 
Med pomembne elemente razvoja obrti spada tudi urejanje 
prostora - poslovnih prostorov. V preteklosti smo ugotavljali, 
da je premalo obrtnih con in da je precej neizkoriščenih 
poslovnih prostorov v mestnih središčih. V zadnjem obdobju 
je prišlo do razmaha gradnje obrtnih con in tudi revitalizacije 
mestnih jeder, kaj je omogočilo številne nove poslovne pro- 
store. Pri tem poudarjamo vlogo občin, ki morajo tudi v pri- 
hodnje zagotavljati (cenejša) zemljišča za graditev obrtnih 
con in poskrbeti za njihovo komunalno ureditev. 
Pri najemnih poslovnih prostorih pa se ravno zdaj srečujemo 
z izredno visokimi najemninami, z njihovim nenehnim pove- 
čevanjem, kar je nesprejemljivo in destimulativno. Pretirano 
zviševanje najemnin je v nasprotju z ekonomsko politiko 
spodbujanja razvoja obrti in drobnega gospodarstva nasploh. 
Višine najemnin za poslovne prostore pri nas ne moremo 
primerjati z najemninami v tržnem gospodrstvu, saj so razvita 
tržna gospodarstva desetletja vlagala v razvoj obrtništva, 
medtem ko o tem pri nas ne moremo govoriti. Poleg tega pa 
so danes najemnine v nekaterih slovenskih mestih, preraču- 
nano v DEM, precej višje kot v mestnih središčih Dunaja, 
Munchna, Stuttgarta in drugih poslovnih središčih Evrope. 
Visoke najemnine silijo storitvene dejavnosti k umiku iz mest- 
nih središč, kar je v nasprotju s politiko razvoja in spodbuja- 
njem obrtništva v razvitih tržnih ekonomijah, kjer vlada spod- 
buja storitveno dejavnost. 
Menimo, da bo potrebno tudi na tem področju k razpravi 
o razvoju drobnega gospodarstva pritegniti obrtno zbornico, 
ki zastopa interese svojih članov pri oblikovanju ekonomske 
politike. 
Zato je treba višino najemnin poslovnih prostorov prilagoditi 
pogojem in sedanji gospodarski situaciji, ki jo obrt še lahko 
prenese. Ob tem je potrebno ekonomsko upravičiti delovanje 
sklada ter uporabo najemnin za dejavnosti, ki zadovoljujejo 
potrebe občanov. 

3. Ekonomski odnosi s tujino 

Vključevanje obrtništva v gospodarske tokove razvitega dela 
Evrope (EGS) je v dani družbenopolitični in ekonomski situ- 
aciji na območju »bivše« Jugoslavije temeljnega pomena za 
preživetje velikega dela subjektov - predvsem proizvodne in 
prometne dejavnosti. 
Že pred leti ob tedaj izredno neugodni zakonodaji za obrt, 
smo ugotovili, da se je obrtništvo preko obrtnih zadrug in 
kooperacij z večjimi gospodarskimi sistemi (družbeni sektor) 
v precejšnji meri indirektno vključevalo v izvoz. 
Danes je zakonodaja na tem področju za obrt sicer precej 
ugodnejša kot v preteklosti, pa vendar ne moremo mimo 
dejstva, da obrtniki, ki imajo status fizične osebe, še niso 
v popolnosti izenačeni z drugimi gospodarskimi subjekti 
s statusom pravne osebe. 
Glede na to, da bomo v Sloveniji kot samostojni državi morali 
v najkrajšem času sprejeti lastne zakonske predpise 
s področja ekonomskih odnosov s tujino, predlagamo 
naslednja izhodišča, ki bi morala biti vgrajena v zakonske 
predpise: 
- zagotoviti opravljanje zunanjetrgovinskih poslov vsem 
gospodarskim subjektom - neglede na njihov status ali 
pravno organizacijsko obliko, 
- omogočiti obrtnikom izvajati dodelavne posle (lahki posli) 
za tuje poslovne partnerje 
- na podlagi meddržavnih sporazumov zagotoviti obrtni- 
kom (gradbena in gradbeno-montažna dela) pridobitev 
detašmana za delavce (posebej državne skupnosti Alpe-Ja- 
dran, Ozimski sporazumi) 
- uvozne režime je potrebno sprostiti, ter s tem omogočiti 
nemoteno oskrbo proizvodnje in storitev ter posodobitev 
obratov, 
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- carinske stopnje je potrebno uskladiti z drugimi v razvi- 
tem delu Evrope, 
- zagotoviti prost dostop vsem subjektom do deviz za 
potrebe njihovega poslovanja, 
- zagotoviti tekoče plačevanje vseh obveznosti do tujih 
poslovnih partnerjev. 
Glede na probleme, s katerimi se obrtniki srečujejo sedaj, 
dajemo naslednja predloga razrešitev: 

a) Gotovinski promet s tujino 
Pravne osebe in zavezanci morajo v skladu s 7. členom 
Zakona o začasnih ukrepih o obdavčevanju proizvodov in 
storitev (Ur. list SFRJ, št. 4/91), s 25. členom Pravilnika o upo- 
rabi davčnih stopenj in uporabi davčnih olajšav... (Ur. list 
SFRJ, št. 22/91) ter s 77. a členom Zakona o deviznem poslo- 
vanju (Ur. list SFRJ, 66/85..., 91/90) pri neposrednem uvozu 
proizvodov za nadaljnjo prodajo, reprodukcijo in predelavo 
ter opreme brez plačila prometnega davka oz. po znižani 
stopnji predložiti: 
- izvod iz žiro računa, s katerim je dokazano, da je izvršeno 
dinarsko plačilo v višini protivrednosti uvoženega blaga, 
- nalog za plačilo v tujino na obrazcu 1450 ali 1451. 
Glede na nastalo situacijo je način brezgotovinskega plačila 
v tujino onemogočen, saj je po pojasnilu Ljubljanske banke 
ter same prakse razvidno, da so plačila od 15. 5. 1991 ustav- 
ljena zaradi pomanjkanja deviz. 
Zato predlagamo, da se v času nesprovajanja brezgotovinskih 
plačil s strani bančnih organizacij zagotovi obrtnikom mož- 
nost gotovinskega plačila pri uvozu proizvodov za reproduk- 
cijo in predelavo ter opreme. Ob tem naj bi veljalo kot da bi 
bili izpolnjeni pogoji iz 7. člena Zakona o začasnih ukrepih, 
s čimer bi bili obrtniki oproščeni plačila prometnega davka 
oz. bi se jim ta obračunal po znižani stopnji iz tarifne številke 
8 tarife. 
Sprašujemo se namreč, zakaj bi morali prav obrtniki nositi 
posledice trenutne nelikvidnosti bančnega sistema. 
Glede na dejstvo, da zasebnik nima ločenih sredstev osebne 
porabe od sredstev obratovalnice (tako dinarskih kot deviz- 
nih) ter da nastopa pri svojem poslovanju kot fizična oseba, 
pri brezgotovinskem poslovanju s tujino ni izenačen s prav- 
nimi osebami, ker ga bančni sistem ne izenačuje z gospodar- 
skimi subjekti. Predlagamo, naj banke v bodoče zasebnike na 
podlagi predložene dokumentacije o nakupu repromateriala 
in opreme pod pogoji iz 7. člena Zakona o začasnih ukrepih 
(Ur. list SFRJ 4/91) obravnavajo kot gospodarske subjekte 
ter jim izvršijo brezgotovinska plačila iz njihovega deviz- 
nega računa. 
b) Oprostitev plačila carine in carinskih dajatev 
Obrtna zbornica Slovenije ima zbrane podatke o neposredni 
škodi, nastali ob agresiji JA, ki so jo utrpeli obrtniki. Precejšen 
del uničene in poškodovane opreme je iz uvoza in marsikateri 
obrtnik bi jo želel nadomestiti z uvoženo. V skladu s tem 
predlagamo: 
- da se omogoči uvoz za nadomestitev opreme in reproma- 
teriala tudi v primerih, ko je le-ta onemogočen z uvozno 
zaščitno politiko in dodatnimi omejitvami (kot npr.: prepoved 
uvoza rabljenih motornih vozil in podobno). 
- da se obrtnike, ki bi svojo poškodovano in uničeno opremo 
in repromaterial nadomestili z uvoženim, oprosti carine in 
carinskih dajatev ne glede na omejitve, katere predvideva 
zakonodaja. 
- Ob naših izkušnjah, ki smo jih imeli s podobno problema- 
tiko ob katastrofalnih poplavah konec lanskega leta, ko na 
naše pobude od zveznih in republiških institucij (še) ni bilo 
odgovora, pričakujemo, da bo pobuda tokrat rešena ugodno. 
4. Davčna politika     

Davčna politika je nedvomno eden najpomembnejših elemen- 
tov spodbujanja (ali tudi zaviranja) gospodarstva. Prav zaradi 
tega so zakonski predpisi s tega področja zelo pomembni za 
vse gospodarske subjekte. Zakonodaja zadnjega obdobja 
(pred demokratizacijo) s tega področja se je precej spremi- 
njala in to vedno bolj v smeri spodbujanja (olajšave za vlaga- 
nja v obratovalnice), zato so obrtniki pri pripravi nove davčne 
zakonodaje realno pričakovali, da bo ta v demokratičiji družbi 
še naprednejša in spodbudnejša. Vendar se to ni zgodilo. 

a) Zakon o dohodnini 
Iz besedila Zakona o dohodnini (Ur. list RS, št. 48/90) je 
razvidno, da je zakonodajalec sledil rešitvam, ki jih vsebujejo 
zahodnoevropske davčne zakonodaje, kar pomeni na eni 
strani prilagoditev sistema mednarodnemu trgu, na drugi 
strani pa izenačitev pogojev gospodarjenja pravnih in fizičnih 
oseb, kar je bila tudi dolgoletna zahteva slovenskega obrtni- 
štva. 
Kljub sicer dobri idejni zasnovi, bi moral zakonodajalec v večji 
meri upoštevati težavno gospodarsko situacijo, v kateri delu- 
jejo naši gospodarski subjekti, za razliko od gospodarskih 
subjektov zahodnoevropskih dežel. 
Pospešen razvoj v naših razmerah namreč ne bo možen brez 
Ukšne zakonodaje, ki bo v največji možni meri motivirala in 
nagrajevala vlaganja v posodobitev, razširitev materialne 
osnove dela, v nova delovna mesta in bo spodbudno delovala 
na razvoj inovativne dejavnosti. 
V nadaljevanju predlagamo nekaj najpomembnejših spre- 
memb Zakona o dohodnini. 
1. Na podlagi določil Zakona o davkih občanov (Ur. list SRS, 
št 36/89) so določale pogoje za uveljavljanje začetniških 
olajšav občinske skupščine v odlokih o davkih občanov. Na 
podlagi le-teh so lahko koristili začetniške olajšave le dolo- 
čeni obrtniki - začetniki, in sicer glede na vrsto dejavnosti. 
Nekateri izmed njih so v preteklosti prenehali opravljati dejav- 
nost, v letu 1991 pa so ponovno registrirali dejavnost, vendar 
pa na podlagi 49. člena Zakona o dohodnini ne sodijo med 
obrtnike - začetnike, ker so že opravljali dejavnost, pa čeprav 
po takrat veljavni zakonodaji niso imeli možnosti koriščenja 
začetniških olajšav. 
Menimo, da je lahko edino merilo pri koriščenju olajšav iz 2. 
alineje 4. odstavka 49. člena Zakona o dohodnini to, ali je 
zavezanec v preteklosti že koristil olajšavo za začetnike po 
določilih takrat veljavne zakonodaje. V primerih, ko zaveza- 
nec teh olajšav v preteklosti ni koristil, sedaj pa začenja 
ponovno opravljati dejavnost, ne vidimo razlogov, da se tem 
kategorijam zavezancev tovrstne olajšave ne bi priznale. Zato 
PREDLAGAMO spremembo 2. alineje, 4. odstavka 49. člena 
Zakona o dohodnini, in sicer: 
»- zavezanec, ki je že opravljal dejavnosti in ni izkoristil 
olajšave kot zavezanec - začetnik« 
2. V 50. členu Zakona o dohodnini sta predvideni le dve vrsti 
olajšav za novo zaposlene delavce in sicer v primeru, ko 
zavezanec zaposli pripravnika za nedoločen čas alj pa 
delavca, ki je bil pred sklenitvijo delovnega razmerja več kot 
dve leti prijavljen pri službi za zaposlovanje. 

Menimo, da je nujno predpisati olajšavo tudi za tiste 
delavce, ki niso težje zaposlivi, in sicer v primerih, ko pomeni 
nova zaposlitev povečanje števila zaposlenih v obratovalnici 
zaradi razširitve in posodobitve tehnološkega procesa. 
Sodobni tehnološki procesi zahtevajo zaposlovanje izkušenih 
strokovnjakov, kar pa v prejšnjem odstavku našteti delavci 
niso. 
Zato PREDLAGAMO, naslednjo rešitev (ki sicer ni neposredno 
povezana z Zakonom do dohodnini): 
Ker so prispevki, ki zagotavljajo socialno varnost v skladu 
z Zakonom o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavaro- 
vanje (Ur. I. RS, št. 48/90) visoki in obrtnika ne spodbujajo 
k zaposlovanju, predlagamo: 
za vsakega novo zaposlenega delavca bi morali obrtniku 
odpisati prispevke iz bruto osnove novega zaposlenega in 
to vsaj za 12 mesecev. Obrtnik pa bi moral v tem primeru 
takšnemu delavcu zagotoviti delo in neto osebni dohodek 
vsaj za 24 mesecev. 
»Zavezancu, ki za nedoločen čas zaposli delavca, razen delav- 
cev iz 1. odstavka tega člena, se odmerjeni davek zniža za 
znesek, ki je enak 10% izplačanega osebnega dohodka temu 
delavcu.« 
3. Spremembe, ki jih prinaša uvedba poklicnega izobraževa- 
nja v šolskem letu 1991/82, narekujejo tudi zagotovitev ustrez- 
nih učnih mest za učence in ureditev njihovega statusa ter 
učne pogodbe z obrtnikom - mentorjem. Pri tem je bistve- 
nega pomena stimulacija obrtnika — mentorja, ki bo v teh 
zaostrenih pogojih poslovanja namenjal učencu precejšen 
del svojega rednega delovnega časa, saj bo učenec v obrato- 
valnici oziroma na praktičnem delu izobraževanja polovico 
učnega procesa (upoštevajoč manjša odstopanja). 
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Zaradi navedenega PREDLAGAMO, da se za 3. odstavkom 50. 
člena Zakona o dohodnini doda nov, 4. odstavek, ki naj se 
glasi: 
»Zavezancu, ki sprejme učenca po učni pogodbi za izvajanje 
praktičnega dela vzgojnoizobraževalnega procesa v poklic- 
nem izobraževanju, se odmerjeni davek zniža za 20% pov- 
prečnega enoletnega čistega osebnega dohodka zaposlenih 
v RS v preteklem letu.« 
4. V 47. členu Zakona o dohodnini je določeno, da lahko 
zavezanec v letni davčni napovedi uveljavlja 10% znižanje 
davčne osnove za vlaganje lastnih sredstev v nabavo, rekon- 
strukcijo in modernizacijo osnovnih sredstev, za razliko od 
starega sistema, ko je lahko zavezanec na podlagi 88. člena 
Zakona o davkih občanov (Ur. list SRS, št. 36/88) uveljavljal 
35% znižanje davčne osnove za tovrstna vlaganja, prav tako 
pa se mu je na podlagi dogovora o usklajevanju davčne 
politike za obdobje 1986—1990 lahko davčna osnova dodatno 
znižala še za (do) 25%, kar je skupaj znašalo 60%-no znižanje. 
Glede na to, da se dobiček, kot davčna osnova, po novem 
zakonu bistveno drugače ugotavlja, kot se je ugotavljala 
davčna osnova po starem sistemu (ostanek čistega dohodka), 
tudi ni možno direktno medsebojno primerjati olajšav za 
razvoj. Na podlagi primerjalnih izračunov starih in novih 
zakonskih določil pa smo ugotovili, da ostane v novem 
sistemu za razširitev materialne osnove dela manj sredstev 
kot v starem sistemu, kar je povsem v nasprotju s temeljnimi 
gospodarskimi cilji, ki jih zasledujemo v zadnjih letih na 
področju drobnega gospodarstva in sicer - dvig družbenega 
proizvoda, odpiranje novih delovnih mest ter modernizacija 
proizvodnega procesa. 
V tej situaciji se nam zdi primerjava tovrstnih olajšav z zahod- 
noevropskimi davčnimi sistemi neumestna, saj trenutno 
nimamo niti približno ekonomsko in tehnološko enako močne 
strukture davkoplačevalcev, kot jo ima Zahod. 
V današnji gospodarski situaciji potrebuje obrt dosti spod- 
budnejše olajšave od predpisanih in sicer vsaj v višini od 25 
do 30% znižanja davčne osnove, pri čemer naj bi se posebej 
upoštevali zavezanci, ki prehajajo na ekološko čisto proizvod- 
njo (primer plastičarjev, čistilcev ipd.) 
PREDLAGAMO, da se sedanji 1. odstavek 47. člena Zakona 
o dohodnini spremeni tako, da se glasi; 
»Zavezanec, ki opravlja dejavnost kot stalni poklic, lahko 
v letni davčni napovedi uveljavlja 25% znižanje davčne osnove 
za vlaganje lastnih sredstev v nabavo, rekonstrukcijo in 
modernizacijo osnovnih sredstev. Predpisana olajšava se 
poveča še za dodatnih 5% v primerih, ko zavezanec vlaga 
sredstva v nakup, rekonstrukcijo in modernizacijo osnovnih 
sredstev za ekološko čistb proizvodnjo.« 
Zavezancu, ki ustvarja dohodke le iz naslova opravljanja 
dejavnosti, se ne prizna v primeru uveljavljanja 10% znižanje 
davčne osnove zaradi nabave, modernizacije in rekonstruk- 
cije osnovnih sredstev, nobena druga olajšava iz 7. člena 
Zakona o dohodnini, razen po 13., 14. in 15. točki 7. člena. 
Namesto, da bi bil zaradi vlaganj nagrajen, je kaznovan tako, 
da je prikrajšan za večino olajšav, ki bi mu morale pripadati 
kot občanu. Zato PREDLAGAMO tudi spremembo 2. odstavka 
7. člena o dohodnini, ki naj se glasi: 
»Zmanjšanje za namene po tem členu ne more presegati 25% 
osnove za dohodnino, razen zmanjšanja po 2., 13., 14. in 15. 
točki tega člena.« 
5. Po ureditvi, ki je predpisana v 10. členu zakona o davku na 
dobiček pravnih oseb (Ur. list RS, št. 48/90) se prizna pravni 
osebi strošek reprezentance v višini 70% teh stroškov. Na 
podlagi 41. člena zakona o dohodnini pa je pri zavezancu 
- zasebniku, ki opravlja dejavnost, ta strošek davčno odbiten 
le v višini 30% teh stroškov. 
Po preučitvi te problematike smo prišli do zaključkov, da ni 
realnih razlogov za neenakopravno zakonsko rešitev prizna- 
vanja teh stroškov pri pravnih osebah in zasebnikih, ki oprav- 
ljajo dejavnost. Zato PREDLAGAMO spremembo 3. točke 41. 
člena zakona o dohodnini, s katero naj se pravne osebe in 
zasebniki izenačijo. 
6. Na podlagi določil Zakona o dohodnini je zavezanec za 
davek od dohodkov iz dejavnosti zasebnik, ki dosega dobiček 
z opravljanjem dejavnosti in je vpisan v register na območju 
Slovenije. 
Na podlagi tega določila so zavezanci za plačilo dohodnine 
tudi tisti občani, ki sami na domu opravljajo dejavnost 

domače obrti na podlagi priglasitve del. Iz poznavanja razmer 
na terenu nam je znano, da so to pretežno starejši ljudje, ki 
predvsem ljubiteljsko izdelujejo izdelke domače obrti in s tem 
pomagajo ohranjati narodovo identiteto. 
Brez pomembnejših spodbud lahko interes za opravljanje 
tovrstne dejavnosti povsem zamre, kar pa bi bila tudi velika 
gospodarska škoda, saj je na tovrstne izdelke vezan predvsem 
turizem, kot prioritetna gospodarska panoga. Zato predla- 
gamo, da ti zavezanci ne bi bili zavezanci za davek od 
dohodkov doseženih z opravljanjem domače obrti ter naj ne 
bi vodili predpisanih knjigovodskih evidenc. 
PREDLAGAMO, da se za sedanji 33. člen Zakona o dohodnini 
doda nov 33. a člen, ki naj se glasi: 
»Davek iz dejavnosti se NE plačuje od dohodkov, doseženih 
z opravljanjem domače obrti v primeru, če: 
1. zavezanec dela sam, 
2. je zavezanec star nad 60 let oziroma ženske nad 55 let, 
3. ima mnenje obrtne zbornice Slovenije, da sodijo njegovi 
izdelki med izdelke domače obrti « 
Prav tako pa predlagamo tudi spremembo 1. odstavka 35. 
člena Zakona o dohodnini, ki naj se po novem glasi: 
»Zavezanci - zasebniki, razen zavezancev iz predlaganega 
33. a člena zakona o dohodnini, so dolžni voditi poslovne 
knjige oz. evidence.« 
7. Zakon o dohodnini ne pozna več medletnega zvišanja 
višine akontacije glede na spremembo obsega poslovanja. 
V 140. členu zakona o dohodnini je sicer urejen institut 
odloga plačila akontacije za čas do šestih mesecev, toda le 
v primeru, ko zavezanec izkaže, da so realizirani prihodki 
bistveno nižji od fakturiranih, s čimer pa se ne morejo odpra- 
viti motnje, ki nastanejo zaradi bistvenega zmanjšanja obsega 
poslovanja. 
Splošna gospodarska situacija namreč bistveno vpliva tudi na 
obrtne obratovalnice, kar se kaže v tem, da prihaja do odpo- 
vedi kooperacijskih razmerij, do odpovedi že sklenjenih 
poslovnih pogodb, kar ima seveda neodvisno od volje obrt- 
nika za posledico tudi bistveno zmanjšan obseg poslovanja, 
kot je to bilo v letu, na katerega se predpisuje akontacije. 
Mnenja smo, da je zaradi izrednih gospodarskih razmer 
v zakon potrebno vnesti določila, ki bodo omogočila znižanje 
(ob bistveno ugodnejših pogojih poslovanja pa zvišanje) 
akontacij glede na dejansko stanje v poslovnem letu, za 
katero zavezanec plačuje akontacijo, torej tako, kot je to 
poznal prejšnji zakon o davkih občanov. 
Zaradi navedenega predlagamo, da se za 100. člen zakona 
o dohodnini doda nov 100. a člen, ki naj se glasi: 
»Če se celotni prihodek zavezancev za davek iz dohodka od 
opravljanja dejavnosti bistveno poveča oziroma zmanjša v pri- 
merjavi s celotnim prihodkom, ugotovljenim z odmerno 
odločbo, na podlagi katere zavezanec plačuje akontacijo, 
revaloziranim s količnikom iz 100. člena zakona, davčni organ 
na podlagi podatkov o spremembi obsega poslovanja na 
zahtevo zavezanca zviša ali zniža višino akontacije. O spre- 
membah akontacije je potrebno izdati zavezancu odločbo.« 
b) Plačevanje davka od osebnih prejemkov oziroma 
oprostitve 
Davek od osebnih prejemkov se v skladu s 16. členom Zakona 
o dohodnini (Ur. list RS, št. 48/90) med drugim ne plačuje (13. 
točka citiranega zakona) od prejemkov iz naslova plačila za 
začasno ali občasno opravljanje dela učencev in študentov, 
prejetih preko študentskih organizacij ljubljanske in maribor- 
ske univerze, ki imajo na podlagi pogodbe o koncesiji z repu- 
bliškim upravnim organom pristojnim za finance, pooblastilo 
za izvajanje strokovnih nalog za posredovanje dela. 
Glede na dejstvo, da učence na obvezno prakso ali delo med 
počitnicami pri zasebnikih (obrtnikih) ne posredujejo študent- 
ske organizacije, morajo le-ti po trenutno veljavni davčni 
zakonodaji obračunati davek od izplačanih nagrad v skladu 
s 15. členom citiranega zakona po stopnji 20% od vsakega 
posameznega bruto prejemka in sicer v 3 dneh po izplačilu. 
Predlagamo spremembo 13. točke 16. člena citiranega 
zakona, ki ne zajema oprostitve davka od osebnih prejemkov 
za začasno ali občasno opravljanje dela učencev pri zasebni- 
kih, saj gre v bistvu za obdavčitev mladoletnih oseb v izobra- 
ževalnem procesu in sicer: 
za podpičjem 13. točke 16. člena citiranega zakona naj se 
doda: 
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- »prejemki iz naslova plačila za začasno ali občasno oprav- 
ljanje dela učencev na obvezni oziroma počitniški praksi pri 
zasebnikih.« 

c) Prometni davki 
Področje prometnih davkov je bilo v preteklosti nedvomno 
najbolj problematično za obrt, saj obrtniki niso bili oproščeni 
plačila prometnega davka niti na repromaterial niti na 
osnovna sredstva in opremo. V zadnjem letu pa se ponovno 
srečujemo s problemi s tega področja, ki so posledica 
menjave zvezne zakonodaje z republiško in spet ponovno 
z zvezno. 
V pripravi je nov zakon o prometnem davku, ki je sicer 
bistveno naprednejši od prejšnjih (zveznih), vendar imamo 
kljub temu nanj nekaj pripomb. Zakon naj bi po našem teme- 
ljil na naslednjih izhodiščih: 
- popolna izenačitev vseh gospodarskih subjektov ne glede 
na status in pravno-organizacijsko obliko, 
- minimalno število tarifnih razredov, 
- stopnje davka izenačene s stopnjami v sosednjih razvitih 
državah, 
- bistveno poenostavljene prometno-davčne evidence. 
Poleg že omenjenega veljavnega temeljnega zakona o pro- 
metnem davku, ki je bistveno prekompliciran, želimo opozo- 
riti še na izvedbene predpise, prometno-davčne evidence, 
z namenom, da bi te čimprej razrešili in da ne bi istih napak 
ponovili pri novem zakonu. 
S Pravilnikom o vodenju poslovnih knjig (Ur. list RS, št. 9/91), 
ki je bil izdan na podlagi 35. člena Zakona o dohodnini (Ur. list 
RS, št. 48/90) so že določene vrste in načini vodenja poslovnih 
knjig oz. evidenc, ki so jih dolžni voditi zasebniki, ki opravljajo 
dejavnost na območju Republike Slovenije. V Republiki Slo- 
veniji ne poznamo več sistema pavšalnega načina obdavčeva- 
nja, (kot je še vedno v veljavi v drugih republikah) zato je 
razumljivo, da so za te kategorije zavezancev predpisane 
ustrezne prometnodavčne evidence na podlagi zakona 
0 začasnih ukrepih (Ur. list SFRJ, št. 4/91). Razumljivo je pač 
dejstvo, da morajo zasebniki voditi ustrezne evidence, vendar 
naj bodo le-te dovolj enostavne in razumljive za zasebnika, in 
tudi za kontrolni inšpekcijski organ. Ne smemo dovoliti, da bi 
evidence, izdane istočasno na podlagi republiških in zveznih 
predpisov, naredili iz zasebnika birokrata, saj v praksi zasle- 
dimo v nekaterih primerih zgolj predpisovanje podatkov (pre- 
jemni list za gostinstvo, prejemni list za trgovino na drobno, 
knjiga žiro računov). 
V zaostreni politični situaciji, ter neugodnih gospodarskih 
pogojih poslovanja, naj bi z davčno politiko in ustreznimi 
navodili za izvajanje s strani pristojnih institucij zasebnike 
stimulirali in jim olajšali poslovanje. 
V zvezi z izvajanjem zakona o začasnih ukrepih (Ur. list SRFJ, 
št. 4/91) ter Pravilnika o uporabi davčnih stopenj in uporabi 
davčnih olajšav (Ur. list SFRJ, št. 22/91) so se glede prakse 
izpostavila naslednja vprašanja smiselnosti uporabe predpi- 
sanih prometno-davčnih in drugih evidenc. 
- Knjiga prometa (za gostinstvo) 
Sprašujemo se, čemu služi vsebina, predpisana v knjigi pro- 

imeta glede ločevanja prometa od hrane in posebej prometa 
od pijače. Iz prakse vemo, da v večini primerov gostinci 

1 nimajo ustreznih blagajn, ki bi zagotavljale ločevanje tega 
prometa. 

i— Knjiga prometa (za trgovce) 
/Podatki iz te knjige se v bistvu zagotavljajo ločeno že v knjigi 
prihodkov in odhodkov (ločeno za pravne in fizične osebe), 
razvidna pa so tudi plačila preko žiro računov in plačila 

; v gotovini. 
- Knjiga žiro računov 

'Tu gre v bistvu samo za prepis podatkov iz bančnih izpisov. 
Menimo, da je virman, pripet na račun, dokazilo o plačani 
realizaciji in obenem tudi kontrola s tem, da je zagotovljena 
kronologija teh izpisov. Knjiga žiro računov je namreč predpi- 
sana s 1. 4. 1991, zato se sprašujemo, kakšnemu namenu naj 
bi služili le-ti podatki in kakšno evidenco zagotaljajo, saj se 
poslovno leto prične s 1. 1. tekočega leta. 
- Knjiga nakupa repromateriala in opreme 
Vsaka kartica zagotavlja podatke iz vsebine knjige nakupa 
repromateriala. V bistvu še več, saj je iz kartice razviden ves 
material, ki je kupljen tudi z prometnim davkom. Sprašujemo 
Se, čemu služi vpisovanje cene nabavljenega repromateriala 

in za kakšno kotrolo, oz. po kakšni ceni se razknjižuje uporab- 
ljen repromaterial. 
Podatki o nakupu opreme se zagotavljajo že na podlagi regi- 
stra osnovnih sredstev. 
Vsebina 40. člena Pravilnika k zakonu o začasnih ukrepih pa 
določa tudi uporabo delovnega naloga za zasebnika - pri nas 
se le-ta vodi, delovni nalog imajo samo firme v proizvodnji. 
- Prejemni list za trgovino 
Ta evidenca je v bistvu brezpredmetna, saj se podatki lahko 
identično zagotavljajo po kronologiji samih dobavnic 
- Prejemni list za gostinstvo 
Menimo, da le-ta ni potreben, saj so podatki zagotovljeni že 
na karticah o nabavi in prodaji alkoholnih in brezalkoholnih 
pijač ter hrane. 
- Knjiga obračuna prometnega davka 
Vodile naj bi jo samo prehrambene trgovine, ki bi akontirale 
prometni davek od vseh nabavljenih količin. 
Vse ostale trgovine pa naj bi se posluževale plačevanja pro- 
metnega davka po dejansko opravljenem prometu, zato jim 
ne bi bilo potrebno voditi zgoraj citirane knjige. 
- Kumulativni obračun prometnega davka 
Zakaj ne zadošča obračun za določeno trimesečje, saj so 
zasebniki dolžni na koncu leta opraviti proračun prometnih 
davkov? 

d) Drugo 
Po določenih 3. člena Odloka o pogojih, pod katerimi so 
zavezanci za dohodnino dolžni odpreti žiro račun (Ur. list RS, 
št. 4/91), imajo lahko zavezanci za dohodnino žiro račun le 
pri banki ali hranilnici, ki ima sedež ali podružnico v Repu- 
bliki Sloveniji. 
Menimo, da je ta določba skrajno omejevalna, saj zasebnikom 
ne daje možnosti, da odprejo žiro račun tudi pri poslovnih 
enotah SDK, in sicer na podlagi okrožnice SDK, št. 901 -22/91, 
z dne 15. 2. 1991, s katero je bila zasebnikom dana možnost 
hitrejšega in kvalitetnejšega izvajanja plačilnega prometa. 
Na podlagi te okrožnice je vrsta zasebnikov že odprla žiro 
račun pri enotah SDK v Republiki Sloveniji. 
Prednosti takšnega načina poslovanja so več kot očitne; 
- prilivi in odlivi sredstev preko žiro r'ačuna enot SDK so 
bistveno hitrejši kot pri poslovnih bankah, ki namenoma zadr- 
žujejo sredstva zasebnikov na svojih računih, 
- promet imetnikov v žiro računov pri enotah SDK je nepo- 
sreden, 
- dokumetacija, ki je priložena izpiskom o stanju sredstev na 
žiro računu, je neprimerno bolj urejena, kar pripomore k večji 
ažurnosti poslovanja, 
- prednost poslovanja zasebnika preko žiro računa pri SDK 
je tudi ta, da lahko brez težav uporablja poleg plačilnih instru- 
mentov tudi instrument zavarovanja plačil, kar mu v marsičem 
olajša izterjavo plačil. 
Glede na dejstvo, da veliko zasebnikov že posluje preko žiro 
računov SDK, se za tak način poslovanja zavzemajo, tudi 
najodgovornejši predstavniki SDK v pobudi SDK Republike 
Slovenije - Centrala Ljubljana, št. 50-19/90, z dne 17. 7. 1991, 
ki je bila naslovljena na podpredsednika v Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije dr. Andreja Ocvirka. Predla- 
gamo, da se v čim krajšem možnem času sprejme dopolnitev 
3. člena citiranega odloka. 

5. Delovna zakonodaja in socialna politika 

Zakonska regulativa, ki usmerja politiko zaposlovanja in soci- 
alno varnost delavcev (obrtnikov in pri njih zaposlenih) ima 
nedvomno velik vpliv na razvoj ali zaviranje obrtništva. Gre za 
izredno pomembna vprašanja, saj je obrt »največje podjetje« 
v Sloveniji. V nadaljevanju predstavljamo temeljne probleme 
s tega področja in predlagamo rešitve. 

a) Delovno-pravna zakonodaja 
Pod pojem delovno-pravna zakonodaja spada: Zakon 
o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Ur. list SFRJ, št. 
60/89, 42/90), Zakon o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 14/90, 
5/91), Splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo (Ur. list 
RS, št. 31/90), Kolektivna pogodba o delovnih razmerjih med 
delavci in samostojnimi obrtniki (Ur. list SRS, št. 18/89), Zakon 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. 
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list RS, št. 5/91) in zakoni, ki so v prenovi - Zakon o varstvu 
pri delu, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zava- 
rovanju, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 
Ob tem naj omenimo, da je v pripravi tudi nova kolektivna 
pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci. Pripravljata jo 
delovna skupina Obrtne zbornice Slovenije in delovna sku- 
pina Republiškega odbora Sindikata obrtnih delavcev Slove- 
nije. 
Tretje poglavje omenjenega Zakona o delovnih razmerjih 
govori o »Prenehanju potreb po delavcih zaradi nujnih opera- 
tivnih razlogov v organizaciji oz. pri delodajalcu.« V primeru 
trajnega prenehanja potreb po delu delavca je delodajalec- 
obrtnik dolžan zagotavljati delavcu še šest mesecev po 
dokončnosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja nado- 
mestilo osebnega dohodka najmanj v višini zajamčenega 
nadomestila osebnega dohodka. Po 3. členu Zakona o zajam- 
čenih osebnih dohodkih (Ur. list RS, št. 48/90) znaša zajam- 
čeno nadomestilo osebnega dohodka 80% zajamčenega 
osebnega dohodka po tem zakonu. 
Ob tem je obrtnik dolžan izplačati delavcu, ki je zaposlen pri 
njem najmanj dve leti, tudi odpravnino v višini najmanj polo- 
vice njegovega povprečnega mesečnega osebnega dohodka 
v zadnjih treh mesecih za vsako leto dela pri njem. 
V primeru začasnega prenehanja potreb po delu delavca pa 
zakon med možnostmi, ki jih ima delodajalec-obrtnik do 
delavca, navaja nadomestilo osebnega dohodka za čas čaka- 
nja na delo v višini, določeni s kolektivno pogodbo. Splošna 
kolektivna pogodba za gospodarstvo določa za čas čakanja 
na delo nadomestilo v višini 70% osnovnega OD, povečanega 
za dodatek na delovno dobo. 
S spremembami in dopolnitvami Zakona o delovnih razmerjih 
(Ur. list RS, št. 5/91) je prenehala veljati določba 125. člena, na 
podlagi katere je zasebni delodajalec (obrtnik) lahko pisno 
odpovedal delavcu delovno razmerje, če se je za šest mesecev 
ali več zmanjšal obseg dela oz. poslovanja. 
Sedanja ureditev obveznosti delodajalca-obrtnika v primeru 
začasnega ali trajnega prenehanja potrebe po delu delavca 
zaradi tehnoloških, organizacijskih ali strukturnih razlogov (v 
največjih primerih prihaja do zmanjšanega obsega dela, kot 
posledica objektivnega stanja na trgu), je za zasebne deloda- 
jalce-obrtnike prehudo breme, saj nimajo sredstev, s katerimi 
bi v primeru zmanjšanega obsega poslovanja reševali pre- 
sežne delavce v smislu III. poglavja Zakona o delovnih razmer- 
jih. V vsaki obratovalnici bi morala biti tako zagotovljena 
sredstva, izločena pred obdavčitvijo obdavčenega poslov- 
nega rezultata, namenjena za reševanje presežnih de- 
lavcev. 
Ob tem je potrebno upoštevati dejstvo, da so obrtne obrato- 
valnice majhne gospodarske enote, v katerih (v slovenskem 
povprečju) predstavlja izpad enega delavca 100 odstotni 
izpad zaposlenih. 
Prav tako obratovalnice, ki komaj izplačujejo bruto osebne 
dohodke, ni mogoče primerjati z velikimi podjetji s 500 in več 
zaposlenimi, ki imajo za izplačilo odpravnin oblikovane 
sklade. 
Trenutno načelo enakega urejanja delovnih razmerij za vse 
delavce, zlasti v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja, je 
treba omiliti, če ne želimo ovirati in zmanjševati zaposlovanja 
pri obrtnikih na eni strani in zmanjševati števila zasebnih 
obratovalnic na drugi strani. 
Glede na nevedeno predlagamo, da se dopolni 125. člen 
Zakona o delovnih razmerjih in sicer tako, da se v 1. odstavku 
doda novo prvo alinejo, ki naj se glasi: 
- »Če se za šest mesecev ali več zmajša obseg dela oz. 
poslovanja ali če so prenehali objektivni pogoji, zaradi katerih 
je bilo sklenjeno delovno razmerje.« 
Za 1. odstavkom istega člena pa se naj doda nov 2. odstavek, 
ki naj se glasi: 
»Delavcu preneha delovno razmerje v primerih iz prve alineje 
prejšnjega odstavka, če mu zasebni delodajalec ne more 
zagotoviti zaposlitve sam ali preko Zavoda za zaposlovanje 
v obratovalnici oz. pri drugem delodajalcu.« 
Odlašanje sprejetja tega predloga za spremembo zakona 
lahko pomeni v tej težki gospodarski situaciji za mnoge obrt- 
nike uničenje obratovalnic in ne nazadnje tudi njihovega 
zasebnega premoženja. 
Do podpisa nove kolektivne pogodbe med delavci in zaseb- 
nimi delodajalci (ki je prav zdaj v fazi dokončnega uskljevania 

med podpisniki) predstavljajo velik problem obrtništva v seda- 
nji gospodarski situaciji tudi izplačila najnižjih osebnih 
dohodkov delavcev pri obrtnikih (po 51. členu kolektivne 
pogodbe o delovnih razmerjih med delavci in samostojnimi 
obrtniki, Ur. list SRS, št. 18/89), saj so le-ti v III., V. in VIII. 
skupini v povprečju za 30% višji kot izhodiščni osebni 
dohodki po SKP za gospodarstvo. Kot vemo, pa je ravno v III., 
IV. in V. skupini zaposlenih največ delavcev pri obrtnikih. 
Veliko vprašanje, ki se ob tem zastavlja, je ali je obrt še 
sposobna dajati take izhodiščne osebne dohodke zaposle- 
nim, saj je tudi obrtništvo na koncu svoje likvidnosti in aku- 
mulacije. 
Glede na to, da je v fazi sprejemanja tudi Zakon o zdravstve- 
nem varstvu (osnutek), opozarjamo, da 28. člen omenjenega 
predloga za izdajo zakona, določa kot osnovo za nadomestilo 
povprečni izplačani osebni dohodek oz. povprečno zavaro- 
valno osnovo v zadnjem letu pred mesecem, v katerem je 
nastala začasna zadržanost z dela. 
(Varianta: v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala 
zadržanost z dela. Osnova se ustrezno valorizira). 
Oboje sta nerealni kategoriji, ker sta vezani na preteklo obra- 
čunsko obdobje, v katerem so delovali drugačni gospodarski 
trendi. Ob tem ostaja še nerešeno vprašanje valorizacije 
osnov. 
K temu členu predlagamo, da se spremeni tako, da se glasi: 
»Osnova za nadomestilo je izplačani osebni dohodek oz. 
zavarovalna osnova v zadnjem mesecu pred mesecem, v kate- 
rem je nastala začasna zadržanost z dela.« 
Prav tako opozarjamo tudi na predlog Zakona o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju, in sicer na 111. člen, ki 
govori o uresničevanju pravic delovnih invalidov II. in III. 
kategorije. 
Obrtnik osebno vodi obrtno dejavnost v svojem imenu in za 
svoj račun, ter odgovarja za prevzete obveznosti z vsem 
svojim premoženjem. Ker gre v obratovalnici za manjše šte- 
vilo delovnih mest oz. za več enakih delovnih mest, obrtnik 
nima možnosti razporediti delovnega invalida na drugo 
ustrezno delo, kljub temu, da ima lahko zaposlenih več kot 
5 delavcev. Prav tako obrtniki oz. delodajalci nimajo skladov, 
iz katerih bi krili nadomestilo OD za čas čakanja na razporedi- 
tev oz. zaposlitev na drugem ustreznem delu. 
Predlagamo, da se 111. člen omenjenega predloga zakona 
spremeni tako, da se glasi: 
»Če zaradi narave dejavnosti, organizacije dela in glede na 
preostalo delovno zmožnost zavarovanca v organizaciji oz. 
pri delodajalcu ni dela, na katero bi ga bilo mogoče razpore- 
diti, mu mora le-ta v sodelovanje z zavodom za zaposlovanje 
iskati drugo ustrezno delo v drugi organizaciji oz. pri drugem 
delodajalcu. 
V primerih iz prvega odstavka tega člena zagotavlja delov- 
nemu invalidu II. ali III. kategorije invalidnosti, ki je ob 
nastanku invalidnosti v delovnem razmerju v organizaciji 
z manj kot 5 zaposlenimi delavci ali pri zasebnem delodajalcu, 
ki odgovarja za obveznosti z vsem svojim premoženjem, zava- 
rovancem iz 11. do 13. člena in zavarovancu iz 95. člena tega 
zakona, pravice iz 1., 2. in 3. točke 110. člena tega zakona, 
zavod. 
Zavarovancu iz drugega odstavka tega člena se te pravice 
zagotavljajo pod pogojem, da se prijavi Zavodu za zaposlova- 
nje v 30 dneh po dokočnosti sklepa o priznani pravici na 
podlagi preostale delovne zmožnosti. i. 
Pod pogojem, določenim v 3. odstavku tega člena se zavaro-; 
vancu iz 1. odstavka tega člena všteva v pokojninsko dobo ves! 
čas, dokler je redno prijavljen zavodu za zaposlovanje.« 
Nikakor ne moremo govoriti o spodbujevalnih ukrepih eko- 
nomske politike, saj takšni pristopi in neprimerni programi ter 
ukrepi na tržišču dela ne stimulirajo razvoja obrtništva oz.l 
manjših gospodarskih enot, preobremenjujejo delodajalce in 
stihijsko prepuščajo delodajalcem, da nosijo rizik zaposlova- 
nja. Le z ukrepi aktivne politike zaposlovanja, s spodbujanjem 
razvoja določenih dejavnosti, panog, programov in storitev, 
bomo lahko dosegli učinkovite pristope pri odpravljanju brez- 
poselnosti. 

Še dva predloga: 
1. Obveznosti iz bruto osebnih dohodkov in nadomestil 
Na podlagi 14. člena Zakona o dohodnini, 3. člena Zakona 
o davkih na izplačane osebne dohodke, ter 5. in 8. člen£ 
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Zakona o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarova- 
nje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje (Ur. list RS, št. 48/90) 
plačujejo zasebniki, ki zaposlujejo delavce, vse obveznosti iz 
bruto osebih dohodkov, ter na izplačane bruto osebne 
dohodke, in to tudi v primerih, ko je delavec odsoten zaradi 
bolezni ter mu je delodajalec dolžan izplačati nadomestilo. 
Prav tako pa mora tudi zavezanec - zasebnik v primeru lastne 
bolniške odsotnosti od svoje osnove, ki si jo sam določi, 
obračunati in plačati vse predpisane prispevke za socialno 
varnost in sicer v primerih, ko je odsoten do 30 delovnih dni. 
Zaradi majhnosti obratovalnice je procent odsotnosti zaradi 
bolezni dosti večji kot v večjih sistemih s statusom pravne 
osebe, (npr., če zboli v obratovalnici, ki ima dva zaposlena, en 
delavec, pomeni to že 50% izostanek). Zato je sredstva za 
plačilo obveznosti, ki bremenijo bruto nadomestilo osebnega 
dohodka delavca, ter za samo neto nadomestilo osebnega 
dohodka, zaradi izpada dohodka praktično nemogoče ustva- 
riti. 
Zaradi navedenih specifičnosti poslovanja majhnih gospodar- 
skih enot PREDLAGAMO takšno spremembo obstoječe 
zakonske ureditve, da zasebnik, ki opravlja dejavnost, ne bi 

plačeval zase in za zaposlene delavce obveznosti iz bolniških 
nadomestil v breme zasebnika v primerih bolniške odsotnosti 
do 30 delovnih dni. 

2. Izplačevanje nadomestil ter drugih prejemkov za čas 
usposabljanja v TO in drugih strukturah obrambe in zaščite 
Na podlagi 138. člena Zakona o obrambi in zaščiti (Ur. list RS, 
št. 15/91) in 65. člena Zakona o vojaški obveznosti (Ur. list RS, 
št. 18/91) ter pojasnila Republiškega sekretariata za ljudsko 
obrambo, z dne 25. 6. 1991, podjetja, zavodi in druge organi- 
zacije ter delodajalci, vključno z obrtniki, sami zagotavljajo 
sredstva za nadomestilo OD za svoje delavce za čas uspo- 
sabljanja v TO, rezervni sestavi organov za .notranje zadeve, 
narodni zaščiti, enotah za zveze, civilni zaščiti ter službi za 
opazovanje in obveščanje. 

Predlagamo, da pristojne institucije proučijo možnost 
odpisa prispevkov za čas udeležbe v enotah TO zaposlenih 
delavcev pri samostojnih obrtnikih na podlagi ustreznih doka- 
zil, saj je bil glede na nastalo politično situacijo ter neugodne 
gospodarske razmere v večini primerov močno okrnjen proiz- 
vodni proces. 

VI. IZOBRAŽEVANJE 

Redno izobraževanje 
Od uvedbe srednjega usmerjenega izobraževanja je obrt 
preko svojih organov in sekcij opozarjala na potrebe po 
uveljavitvi ustreznejšega poklicnega izobraževanja, saj 
»usmerjeni« vzgojno-izobraževalni programi učencem niso 
nudili dovolj strokovnega znanja za delo Vztrajanje obrtne 
organizacije (OZS) pred leti je ob razumevanju delavcev treh 
srednjih šol privedlo do uvedbe eksperimentalnega programa 
za potrebe obrti v strojništvu (smer avtomehanik), ter prireje- 
nega programa v lesarstvu (smer lesar širokega profila). 
Skupni imenovalec navedenih programov je bil večji obseg 
praktičnega pouka, ki se izvaja v obratovalnici in ne samo 
v šolski delavnici, ter povečan obseg ur strokovno teoretičnih 
znanj na račun združevanja splošnih - kolikor je pač dovolje- 
vala veljavna šolska zakonodaja. Pri tem pa moramo vedeti, 
da je učenec v programih za potrebe obrti časovno bolj 
obremenjen, saj je obseg praktičnega pouka povečan tudi na 
račun 36 urne tedenske obveznosti. Doslej opravljene analize 
spremljanja eksperimentalnega programa so pokazale 
ugodne rezultate ter večji interes oz. motivacijo učencev, ki 
izvira iz večjega obsega praktičnega pouka in konkretnega 
dela v obratovalnici. S tema izobraževalnima programoma so 
bili storjeni prvi koraki v smeri ustreznejšega izobraževanja, 
kot ga pozna razviti zahodni svet in za katerega sodimo, da je 
v določeni obliki pred uvedbo usmerjenega izobraževanja 
ustrezal tudi takratnim razmeram pri nas. 
Tako smo ob prenovi programov, ki se je pričela v preteklem 
letu z manjšimi spremembami, svoja spoznanja in zahteve 
gradili tudi na pozitivnih izkušnjah eksperimenta. Ključnim 
organom s področja izobraževanja smo predstavili svoje 
poglede in zahteve: 
- uvedba 9 letne osnovne šole, 
- uvedba poklicnega izobraževanja za obrt: 
a) celoletna poklicna šola, 
b) poklicna šola za potrebe obrti, 
c) modificirana vajeniška šola za redke in specifične poklice; 
- ustrezno razmerje (50:50) med strnjenim vzgojnoizobraže- 
valnim procesom v obratovalnici obrtnika in šolskim delom, ki 
se za redke in specifične še poveča v korist praktičnega dela, 
- ukinitev pripravništva na poklicni stopnji in uvedba pomoč- 
niških izpitov, 
- uvedba nadaljevalnih programov (predvsem mojstrskih) in 

* postopno uvajanje višjih in visokih strokovnih šol. 
Obrtno izobraževanje oz. izobraževanje za potrebe obrti mora 
biti del rednega poklicnega izobraževanja, saj ustrezno izo- 
bražen kader potrebuje tako industrija kot obrt. 

Normativna ureditev 
V novo uvedenem poklicnem izobraževanju bo imel učenec, 
ki se bo izobraževal za potrebe obrti in bo praktični del 

vzgojnoizobraževalnega procesa opravljal v obratovalnici 
obrtnika, enak status kot vsi ostali učenci. Iz tega izhajajo tudi 
enake pravice in obveznosti (izobraževalna, socialna, pravna). 
Zato bodo vnešene ustrezne spremembe v določila obrtnega 
zakona in kolektivne pogodbe med delavci in zasebnimi delo- 
dajalci, ki sta v postopku sprejemanja. 
Za zagotovitev ustreznih učnih mest pri obrtnikih (za izvaja- 
nje praktičnega dela izobraževanja) pa ne bodo bistvene le 
pogodbe o izobraževanju, pač pa tudi pogoji, ki jih bo morala 
izpolnjevati obratovalnica (tako kadrovsko kot materialno), za 
prevzem učenca. Pri tem smo mnenja, da za čas, ko mojstrske 
šole še ne bodo zaživele, teh pogojev ne zaostrujemo ampak 
skušamo najti kar najbolj sprejemljive odločitve. 
Nesporno pa je, da se bodo morali obrtniki, ki bodo prevzeli 
breme praktičnega izobraževanja, tudi pedagoško-andrago- 
ško usposobiti v krajših oblikah usposabljanja v sodelovanju 
s šolami, ki bodo izobraževanje za obrt izvajale. 
Pri tem se zavzemamo tudi za davčne olajšave za obrtnika, ki 
bi prevzel delo z učenci. V tem stanju, ki vlada v gospodar- 
stvu in obrti, namreč ne moremo več računati le na zanese- 
njake, ki se bodo delu predali, ne oziraje se na stroške. 
Ob tem pa je nujna ponovna uvedba »učne pogodbe«, 
s katero bodo urejena razmerja med obrtnikom in učencem 
ter šolo ter tudi možnost štipendiranja: učna pogodba naj bi 
bila upoštevana tudi pri morebitnih omejitvah vpisa. 
Zavedamo se, da je standard izobraževalnih znanj nujnost za 
priznanje stopnje izobrazbe, za možnost nadaljevanja izobra- 
ževanja. Za sodobno poklicno šolo bo torej nujno potreben 
kompromis med splošnimi in strokovnimi vsebinami, ki ga bo 
mogoče doseči tudi z ustreznim sodelovanjem obrtne in šol- 
ske sfere. Zato podpiramo predloge o uvedbi strokovnega 
sveta za področje poklicnega oz. tehniškega izobraževanja, 
v katerem bi se strokovna vprašanja potrebnih poklicnih znanj 
in ustreznega modela izobraževanja laže reševala. 
Ustrezni vsebinski ureditvi izobraževanja bi morala slediti tudi 
kadrovsko in materialno ustrezna mreža šol. 
Mnenja smo, daje kvaliteta izobraževanja tista, ki naj oprede- 
ljuje mrežo šol za obrtno izobraževanje ter da ne bi smeli 
dopustiti, da bi te programe izvajalo preveliko število šol. Zato 
mora obrtna zbornica prevzeti tudi naloge preverjanja uspo- 
sobljenosti šol za izobraževanje za potrebe obrti ter ustrezno- 
sti obratovalnic za izvajanje praktičnega dela izobraževanja. 

Nadaljnje izobraževanje 
Vprašanja mojstrskih šol, ki se pojavljajo že nekaj let, je 
potrebno razrešiti že to jesen. Zahteve obrti pri tem so bile že 
večkrat predstavljene. V sodelovanju z nekaterimi šolami bi 
tako obrtna zbornica Slovenije prevzela opravljanje mojstr- 
skih izpitov na podlagi izkušenj Zahoda ter sistema pred 
uvedbo usmerjenega izobraževanja. 
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V tem kontekstu bi reševali tudi vprašanje pomočniških iz- 
pitov. 
Obrtna zbornica Slovenije bo v skrbi za dvig strokovnosti 
svojega članstva še intenzivirala funkcionalno izobraževanje 
obrtnikov - tako na ozko strokovno kot tudi poslovno-eko- 
nomskih področjih. Za realizacijo je potrebno še tesnejše 
sodelovanje s strokovnimi sekcijami ter skladi za izobraževa- 
nje delavcev pri obrtnikih. V ta sklop sodijo tudi naša prizade- 
vanja za izdajo ustrezne literature - od pripomočkov do 
strokovnih priročnikov. 

Preizkusi strokovne usposobljenosti 
V pristojnosti Obrtne zbornice Slovenije so preizkusi znanja 

VII. SPECIFIČNA PROBLEMATIKA POSA 

V sklopu podanih predlogov ukrepov se v posameznih kom- 
pleksnih panogah pojavlja specifična problematika, ki bi sicer 
lahko bila vključena v katero od predhodnih poglavij, vendar 
jo, ker je značilna za posamezno panogo, podajamo v tem 
poglavju. 

1. Promet (zasebno avtoprevozništvo) 
Pri obravnavanju problematike zasebnega avtoprevozništva 
je potrebno upoštevati dejstvo, da je le-to po številu subjektov 
(obratovalnic) močnejše od tako imenovanega družbenega 
sektorja, kar pomeni, da predstavlja večinski delež pri prevo- 
zih na domačem trgu, medtem ko na tuja tržišča, zaradi 
nesprejemljivih zveznih zakonskih predpisov teoretično ni 
mogel priti oziroma se uveljaviti. 

Naši predlogi: 
• Cestne takse 
Pri spremembi zakonodaje je treba takoj rešiti vprašanje cest- 
nih taks (zakon o cestah, o temeljih varnosti v cestnem pro- 
metu in odlok o določitvi višine povračil za uporabo cest...). 
Zahtevamo plačevanje povračil v večih obrokih ter plačeva- 
nje glede na prijavljeno nosilnost prevoznika pri registraciji. 

• Ureditev mednarodnega cestnega transporta 
Zaradi nastalega položaja (zapora jugoslovanskega tržišča) je 
treba zagotoviti nemoten razvoj cestnega prometa potnikov in 
tovora v bilateralnem in tranzitnem prometu, odpraviti kontin- 
gentiranje mednarodnih dovoljenj za prevoz tovora v malo- 
obmejnem pasu ter pridobiti zadostno število dovoljenj glede 
na količino tovora za prevoz v druge države (po potrebah, 
glede na zunanjetrgovinsko menjavo). Prav tako je treba v pri- 
hodnosti postopoma uresničevati načelo popolne liberaliza- 
cije v prevozih po cestah. 

• Liberalizacija uvoza vseh vrst gospodarskih vozil 
Liberalizacija pomeni predvsem onemogočanje monopola 
enega proizvajalca tovornih vozil. 
Z uvajanjem tehnološko sodobnih prevoznih sredstev v tran- 
sportu bi se zmanjšala cena storitev, izboljšala kvaliteta uslug, 
povečal pretok blaga, lažje pa bi se enakopravno vključili 
v mednarodni transportni trg. 

• Sprememba carinskih predpisov 
Odpraviti je treba carinske predpise, ki določajo posebne 
davščine za izravnanje davčne obremenitve, posebne takse 
na uvoženo blago ter davščine za carinsko evidentiranje, in to 
skupaj za 16% dajatvami. 
Odpraviti ali bistveno znižati je treba osnovne carinske stop- 
nje za gospodarska vozila, ki bodo prijaznejša okolju, oziroma 
izpolnjujejo avstrijske predpise o protihrupni zaščiti ter pred- 
pise o dopustni vrednosti izpušnih plinov, ki bodo v veljavi 
v Avstriji od 1. 10. 1991. leta. 

• Prometna zakonodaja 
Ukiniti je treba redne preventivne preglede (Zakon o prevo- 

oz. preverjanja strokovne usposobljenosti ter izdajanje potrdi 
in mnenj o ustrezni izobrazbi za opravljanje obrtne dejavnosti 
To nalogo dosledno izvajamo, mnenja pa smo, da bi morali 
zbornica prevzeti tudi pristojnost imenovanja komisij za t< 
preizkuse. 

Obrtna zbornica Slovenije mora kot enakovreden partne 
sodelovati v organih, ki na državni ravni določajo politike 
izobraževanja in vsebinsko plat programov, tako v rednen 
poklicnem izobraževanju, kot tudi pri uvajanju višjega in viso 
kega šolstva. Zato je treba njene predstavnike vključiti v deli 
komisij za pripravo zakonov in izvršilnih predpisov s področji 
izobraževanja. 

:nih dejavnosti 

zih v cestnem prometu). Nesmotrno je, da se vozila, starejšž 
od 5 let, pregledujejo vsake pol leta, saj je učinek vprašljiv (n 
dokazov, da se je zaradi teh pregledov izboljšala varnos 
v prometu). Lahko pa se dokažejo in argumentirajo nastal 
stroški, ki jih mora plačati prevoznik ob tovrstnih pregledih. 
Oznake/označbe prevoznikov naj bodo enotno predpisani 
tako za fizične, kot pravne osebe (obveznost označbe prevo 
zov tudi za lastne potrebe, v primeru prevozov preko označbe 
posameznika). 
Potni nalog naj bo enoten za vse prevoznike v tovornen 
cestnem prometu kakor tudi v potniškem. Za rok hranjenj, 
potnega naloga predlagamo 1 leto. 
Obveznost evidence tahografskih vložkov naj se ukine. Rol 
hranjenja tahografskega vložka naj bo 1 leto. Prevoz za lastni 
potrebe/režijski, naj se dovoli, oziroma se dovoli le v izjemnil 
primerih (npr. do nosilnosti 5 t). 
Uskladiti je treba naše predpise s predpisi Evropske skup 
nosti in to glede: 
- največje dovoljene mase vozil na motorni pogon, 
- osnih obremenitev, 
- razmerja bruto moči motorja (kw) in največje dovoljeni 
mase vozila (t), 
- dolžine tovornega vozila, vozila s prikolico in vlačilca s pol 
prikolico, 
- širine vozil, 
- meje dovoljenega zunanjega hrupa, ki jih vozila povzročajo 
- ABS naprave in brezazbestne obloge. 

• Priprava novega zakona o prevozih 
Ker je v pripravi nov zakon, ki naj bi sistemsko uredil celotn 
slovensko prevozništvo ter ga približal evropsko razvitems 
prometu, smo mnenja, da je v tem kontekstu potrebno upe 
števati tudi stanje v zasebnem prevozništvu. Ker je ta de 
strokovno, tehnološko in finančno za ostala, za dobro organ 
ziranimi družbenimi prevozniki, se bo verjetno težko vključe 
val v spremembe, ki jih bo ta zakon prinesel. Zato pristojn 
institucije opozarjamo, da pri uveljavitvi zakona to upošte 
vajo, ter določijo realne pogoje in roke, do katerega se morej* 
tovrstni transporterji prilagoditi novim zakonskim predpisorr 

• Drugi predlogi, pomembni za kreiranje prometne politike 
- Podpis mednarodnega dogovora o prostem prevozu blag 
na vozilih do nosilnosti 3,5 t, 
- uvajanje enotnega administrativnega dokumenta za mei 
narodni transport, 
- uvedba EVROTAHOGRAFA, 
- dvigniti kvaliteto cestnih povezav, torej sredstva zbrana z 
ceste uporabljati striktno v namen posodabljanja, graditve i 
obnove, 
- nuditi ugodne pogoje za razvoj kombiniranega transport 
(oprtni vlak, bimodalna tehnika idr), in to s prispevanje! 
sredstev za razvoj, prostim uvozom tehnike (brez carin), ekc 
nomski popusti pri poslovanju, 
- vplivati na uvajanje ekološko manj škodljivih sredste 
(popusti pri uvozu vozil - še posebej za prevoz potnikov - t 
so varna in prijazna okolju, ABS, brezazbestne obloge, idr.) 
Poleg tega je treba poenostaviti postopke in zmanjšati števil 
potrebne dokumentacije (naročilnice, obrtno dovoljenji 
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izjava...) pri nabavi osnovnih sredstev, nadomestnih delov in 
opreme za zasebne prevoznike. 
Glede na številne primere v praksi pa bi bilo treba tudi okrepiti 
nadzor finančnih kontrolnih institucij (SDK) nad poslovanjem 
določenih podjetij, ki opravljajo posredniške posle v prevozni- 
štvu. Podjetja, ki posredujejo tovor ali »organizirajo prevoz« 
so za to delo upravičena samo do provizije od voznine. 
V praksi pa veliko teh podjetij operira z več cenami (ena za 
stranko, druga za prevoznika). Razlika v ceni gre v korist 
posrednika, na škodo komitenta, prevoznika in družbe (dr- 
žave). 

2. Gostinstvo in turizem 

Letošnja izjemna turistična sezona s skoraj popolnim izpa- 
dom tujskega prometa je sicer zahtevala sprejem številnih 
kratkoročnih ukrepov, istočasno pa se je še povečala uteme- 
ljenost zahtev po celoviti ureditvi pogojev za gostinsko in 
turistično dejavnost. 
V postopku je sprejem Zakona o gostinski dejavnosti, čim- 
prej pa morajo biti pripravljeni tudi podzakonski akti: pravil- 
nik o minimalnih tehničnih pogojih gostinskih obratov in 
storitev, pravilnika o kategorizaciji. Tem se mora v najkrajšem 
času pridružiti tudi nov Zakon o turističnem posredovanju, ki 
bo zapolnil sedanjo vrzel na področju delovanja turističnih 
agencij. 
Samostojnost Republike Slovenije narekuje, poleg lastne 
zakonodaje tudi samostojno oblikovanje poslovnih običajev 
- novih uzanc v gostinstvu, ki naj bi jih pripravili obe zbor- 
nični sekciji za gostinstvo in turizem. 

Za osnovo nadaljnjemu obravnavanju zasebnega gostinstva 
in celotne panoge mora biti izdelana strategija razvoja 
turizma Slovenije, v okviru katere naj se predvidijo tudi 
posebna sredstva za pospeševanje turizma: (za izgradnjo 
infrastrukture, za zaščito okolja in kulturne dediščine . . .) 
Z dopolnitvijo davčne zakonodaje je potrebno v večji meri 
spodbuditi investicijska vlaganja v kvalitetno gostinsko 
ponudbo in njeno izpopolnjevanje ter v odpiranje novih delov- 
nih mest. 
S sprejemom novega republiškega predpisa o obdavčevanju 
prometa proizvodov in storitev, se morajo znižati nesoraz- 
merno visoke stopnje davka od pijač v gostinstvu in se prila- 
goditi nivoju obdavčitve v sosednjih turističnih deželah. 
S sprejemom novega pravilnika o vodenju poslovnih knjig se 
mora zmanjšati in poenostaviti vodenje vseh potrebnih evi- 
denc. 
V sedanjem stanju turizma in ob neugodnih pogojih gostin- 
stvu primanjkuje sredstev za razvoj. Zato je potrebno zasebni 
sektor gostinstva in turizma vključiti tudi v možnost pridobiva- 
nja sredstev, namenjenih intervencijam v gospodarstvu, 
v možnost pridobivanja sredstev tujih sovlagateljev, predvsem 
pa je potrebno čimprej sprejeti zakon o pospeševanju razvoja 
drobnega gospodarstva, kot osnovo za pridobitev investicij- 
skih sredstev iz tega naslova. 
Ob sedanjem padcu turizma v Sloveniji so za njegovo 
ponovno oživitev bistvenega pomena tudi učinkovito obliko- 
vanje turistične ponudbe Slovenije, povečana promocijska in 
propagandna dejavnost na tujih turističnih tržiščih ter ustrez- 
nejša organiziranost in prodornejše delovanje republiških 
institucij na tem področju. 

VIII. POVZETEK 

V gradivu smo zajeli številne predloge obrti, s katerimi bi bilo 
mogoče znatno izboljšati položaj obrtnišva v Sloveniji ozi- 
roma omogočiti njegov razvoj. Vsakega izmed predlogov smo 
podrobneje predstavili oziroma utemeljili. Zaradi boljše pre- 
glednosti pa smo pripravili tudi povzetek najpomembnejših 
ugotovitev oziroma predlogov. 

• Statistične ugotovitve 
- Število obratovalnic je najhitreje naraščalo v obdobju od 
leta 1976 do 1980. V naslednjih pćtih letih je bila rast precej 
upočasnjena, od leta 1985 do 1990 pa število obratovalnic 
spet hitreje narašča. Konec leta 1990 je bilo v Sloveniji 33.294 
obratovalnic, ki so zaposlovale 32.253 delavcev. 
- Število obratovalnic narašča v vseh dejavnostih (najbolj 
v trgovini), razen na področju prometa, kjer že od začetka 
osemdesetih let upada. 
- Število zaposlenih pri obrtnikih številčno sicer narašča, 
število zaposlenih na eno obratovalnico pa se v zadnjem času 
spet znižuje. V poprečju tako slovenska obratovalnica zapo- 
sluje 0,97 delavca. 
7 Hitra rast popoldanske obrti se v zadnjih letih umirja. 
Število popoldancev celo nekokoli upada. 
- V povprečju je v Sloveniji 166,6 obratovalnic na 10.000 
prebivalcev. 

• Rezultati poslovanja obrti 
Rezultati poslovanja precej natančno odražajo naravnanost 
posamezne davčne politike v posameznih obdobjih. 
Ekstremno je bilo leto 1988, dokaj ugodno pa je bilo za obrt 
tudi leto 1989. V teh dveh letih se je višina priznanih davčnih 
olajšav napram ustvarjenemu prihodku precej povečala, 
zmanjšal pa se je tudi predpisani davek iz naslova gospodar- 
ske dejavnosti. 

• Razvojna politika Republike Slovenije in pričakovanja 
Obrtne zbornice Slovenije (cilji) 
- povečati delež obrti v celotnem družbenem proizvodu Slo- 
venije, 
- povečati število zaposlenih v obrti, 
- razširiti javna pooblastila Obrtne zbornice Slovenije. 

» Predlogi ukrepov 
££ Temeljna zakonodaja 
1. V ustavi RS je treba zagotoviti temelj zt, >eiov;to statusno 

ureditev gospodarskih subjektov. 
2. Na temelju prava družb naj se pripravijo zakoni o kapital- 

skih družbah in trgovinski zakonik (najprimernejši je ger- 
manski model). 

3. Na podlagi teh zakonov je treba pripraviti drugačen temelj 
za celovito ureditev obrtnih dejavnosti pri čemer bi moral 
obrtni zakon le določiti dejavnost in pogoje za njeno 
opravljanje, ne bi pa vseboval omejitev. 

4. Z ustreznimi zakoni je treba zagotoviti določena javna 
pooblastila obrtne zbornice (vodenje registra obrti, izdaja- 
nje dovoljenj za uvoz, izdajanje potrdil o oprostitvi carin, 
evidentiranje pogodb, izdajanje mojstrskih in pomočniških 
spričeval, izvajanje preizkusov znanja, sodelovanje pri pri- 
pravi zakonov, sklepanje kolektivnih pogodb, arbitraža, 
dobri poslovni običaji, delitev dovolilnic za zasebne avto- 
prevoznike, izdajanje raznih mnenj itd.). 

5. V zakonu o zadrugah je treba urediti vprašanje lastništva. 
Vložke zadružnikov je treba ponovno ovrednotiti in to na 
enak način, kot je določeno v Zakonu o preoblikovanju 
POZD-ov. 

■ Ekonomsko-razvojna politika 
1. Vlada bi morala v sodelovanju s tujimi bankami subvenci- 

onirati obrestne mere pri naložbah v obrt. Sredstva za 
subvencijo je treba zagotoviti v republiškem proračunu. 

2. Za najpomembnejše projekte je treba omogočiti moratorij 
na vračilo glavnice (najmanj leto dni). 

3. Najti je treba ustrezne rešitve pri pridobivanju garancij. 
4. Poiskati je treba vse možne vire investicijskih sredstev, 

katerih del naj bi bil nepovraten. 
5. Ponovno je treba omogočiti delovanje hrariilno-kreditnih 

služb pri obrtnih zadrugah (Zakon o bankah). 
6. Spremeniti je treba »vrstni red« poravnavanja obveznosti 

pravnih oseb v primeru blokiranega žiro računa ter na ta 
način obrtnikom »zagotoviti« hitrejša plačila. 

7. Še naprej je treba voditi pametno politiko urejanja prostora 
ter v njenih okvirih iskati možnosti za reševanje problema- 
tike obrtniških poslovnih prostorov (obrtne cone). Najem- 
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nine za poslovne prostore pa je treba prilagoditi realnim 
razmeram in jih ne poviševati preko vseh razumnih meja. 

■ Ekonomski odnosi s tujino 
1. Zagotoviti je potrebno popolno izenačitev gospodarskih 

subjektov. 
2. Uvozne režime je treba sprostiti. 
3. Carinske stopnje je potrebno uskladiti z Evropo. 
4. Zagotoviti prost dostop do deviz vsem subjektom za 

potrebe njihovega poslovanja. 
5. Zagotoviti tekoče plačevanje vseh obveznosti do tujih 

poslovnih partnerjev (možnost gotovinskega prometa s tu- 
jino). 

6. Banke naj zasebnike obravnavajo kot gospodarske sub- 
jekte ter jim izvršijo brezgotovinska plačila z njihovih 
deviznih računov. 

7. Obrtnikom, ki so utrpeli škodo ob nedavni vojni, pa je treba 
omogočiti nadomestitev opreme in repromateriala iz 
uvoza in to mimo carinskih oziroma zaščitnih omejitev ter 
z oprostitvijo carine in carinskih dajatev. 

■ Davčna politika 
Zakon o dohodnini 
1. olajšave za vse začetnike, ki jih še niso izkoristili; 
2. olajšave za vse novo zaposlene; 
3. spodbude za obrtnike - mentorje v procesu izobraže- 

vanja; 
4. večji odstotek znižanja davčne osnove za vlaganje lastnih 

sredstev v nabavo, rekonstrukcijo in modernizacijo osnov- 
nih sredstev (zdaj le 10%); 

5. zavezancu, ki uveljavlja olajšave zaradi vlaganj je treba 
priznati tudi vse ostale olajšave, ki mu gredo kot občanu; 

6. obrtnika je treba glede priznavanja stroškov reprezentance 
izenačiti s pravnimi osebami; 

7. spodbuditi je treba opravljanje domače obrti; 
8. omogočiti je treba medletno znižanje (ali zvišanje) akonta- 

cij davka glede na spremembo obsega poslovanja. 

■ Davek od osebnih prejemkov 
- za občasno ali začasno opravljanje dela učencev pri zaseb- 
nikih je treba ta davek oprostiti. 

■ Prispevki 
Prispevki so visoki in ne spodbujajo zaposlovanja. Zato bi bilo 
treba obrtnikom za najmanj 1 leto odpisati prispevke iz bruto 
osnove vsakega novega zaposlenega - ob pogoju, da bi mu 
obrtnik zagotovil delo vsaj za 2 leti. 

■ Prometni davki 
1. popolnoma izenačiti vse gospodarske subjekte; 
2. določiti minimalno število tarifnih razredov; 
3. stopnje davka izenačiti s stopnjami v sosednjih državah; 
4. bistveno poenostaviti prometno-davčne evidence, ki pogo- 

sto pomenijo le prepisovanje enih in istih, na drug način 
dostopnih podatkov. 

■ Drugo 
- zasebnikom je treba omogočiti odpiranje žiro računov pri 
poslovnih enotah SDK (Odlok o pogojih, pod katerimi so 
zavezanci za dohodnino dolžni odpreti žiro račun). 

• Delovna zakonodaja 
1. Obrtniku je treba omogočiti, da odpusti delavca, če se 

spremenijo pogoji, zaradi katerih je bilo sklenjeno delovno 
razmerje, predvsem če se zmanjša obseg dela (Zakon 
o delovnih razmerjih). 

2. Najnižji osebni dohodki, ki jih morajo obrtniki izplačati 
svojim zaposlenim, so v povprečju za 30% višji od izho- 
diščnih osebnih dohodkov po splošni kolektivni pogodbi 
(Kolektivna pogodba). 

3. Osnova za nadomestilo v primeru odsotnosti z dela naj bo 
izplačani osebni dohodek oziroma zavarovalna osnova 
v zadnjem mesecu pred mesecem, v katerem je nastala 
začasna zadržanost z dela (Zakon o zdravstvenem var- 
stvu). 

4. Delovnim invalidom naj poleg obrtnika pomaga iskati 
drugo delovno mesto zavod za zaposlovanje, ki naj do 
prerazporeditve invalidu tudi zagotavlja njegove pravice 

(Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju). 
- Zasebniki naj ne bi plačevali zase in za zaposlene 
delavce obveznosti iz bolniškega nadomestila v svoje 
breme v primerih bolniške odsotnosti do 30 delovnih dni. 

5. V primeru usposabljanja delavcev v Teritorialni obrambi 
Slovenije je treba za čas odsotnosti odpisati prispevke. 

• Izobraževanje 
1. uvedba 9 letne osnovne šole; 
2. uvedba poklicnega izobraževanja za obrt (celoletna 

poklicna šola, poklicna šola za potrebe obrti, modificirana 
vajeniška šola za redke in specifične poklice); 

3. ustrezno razmerje (50:50) med strnjenim vzgojnoizobraže- 
valnim procesom v obratovalnici obrtnika in šolskim 
delom, ki se za redke in specifične poklice še poveča 
v korist praktičnega dela; 

4. ukinitev pripravništva na poklicni stopnji in uvedba 
pomočniških izpitov; 

5. uvedba nadaljevalnih programov (predvsem mojstrskih) in 
postopno uvajanje višjih in visokih strokovnih šol; 

6. sodelovanje obrtne zbornice pri določanju politike izobra- 
ževanja in vsebine programov ter možnost izvajanja dolo- 
čenih javnih pooblastil s tega področja. 

• Specifika posameznih dejavnosti 
■ Promet 
- cestne takse v večih obrokih; 
- ureditev mednarodnega cestnega transporta; 
- liberalizacija uvoza vseh vrst gospodarskih vozil; 
- odprava ali znižanje osnovnih carinskih stopenj za okolju 
prijaznejša gospodarska vozila; 
- ukinitev rednih preventivnih pregledov; 
- enotne oznake prevoznikov; 
- zmanjšanje administriranja; 
- harmonizacija naših predpisov s predpisi EGS; 

■ Gostinstvo in turizem 
- V postopku sprejemanja Zakona o gostinstvu je treba čim- 
prej pripraviti tudi podzakonske akte ter Zakon o turističnem 
posredovanju. t 
- Oblikovati je treba nove uzance v gostinstvu. 
- Izdelati je treba strategijo razvoja turizma v Sloveniji pri 
čemer je treba predvideti tudi posebna sredstva za pospeše- 
vanje turizma. 
- Z davčno zakonodajo je treba spodbuditi investicije 
v kakovostno gostinsko ponudbo. 
- Z novim republiškim predpisom je treba znižati nesoraz- 
merno visoke stopnje prometnega davka od pijač v gostinstvu 
in se prilagoditi ravni obdavčitve v sosednjih turističnih dr- 
žavah. 
- S pravilnikom o vodenjy poslovnih knjig je treba poenosta- 
viti evidence. 
- Turizem in gostinstvo je treba vključiti v možnost pridobi- 
vanja sredstev, namenjenih intervencijam v gospodarstvu ter 
sredstva tujih sovlagateljev. 
- Izboljšati je treba predstavljanje turistične ponudbe Slove- 
nije, njeno promocijo in propagando (predvsem v tujini). 
In nenazadnje: slovenska obrt je seveda pripravljena prispe- 
vati svoj delež pri uveljavljanju slovenske državnosti. Zato pa 
potrebuje in pričakuje ne le boljše oziroma spodbudnejše, 
temveč tudi stabilnejše pogoje za svoje delovanje in razvoj. 
Z opisanimi zahtevami in predlogi, s katerimi se Obrtna zbor- 
nica Slovenije v imenu vsega slovenskega obrtništva obrača 
na skupščino in vlado Republike Slovenije, bi bilo mogoče 
v sorazmerno kratkem času znatno izboljšati položaj obrtni- 
štva v Sloveniji oziroma omogočiti njegov razvoj. Z upošteva- 
njem teh predlogov bi bile odprte povsem realne možnosti za 
doseganje ciljev, ki smo si jih zastavili v obrtni zbornici in ki se 
ne razlikujejo od ciljev slovenske vlade - to je predvsem 
povečanje deleža obrti v družbenem proizvodu Slovenije na 
najmanjh 18% ter povečanje števila zaposlenih v obrti za okoli 
60.000. 
Slovenska obrt je prepričana, da bo vlada Republike Slovenije 
v interesu razvoja slovenske države znala prisluhniti tem zah- 
tevam in da bo pri njihovem uresničevanju bolj kot doslej 
sodelovala z obrtno zbornico. Ta mora postati enakopraven 
partner države pri oblikovanju pogojev za delovanje in razvija- 
nje obrtništva, država pa bi morala nanjo, kot na edino 
legalno zastopnico obrti, prenesti tudi marsikatero javno poo- 
blastilo. 
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POROČILO 
Odbora za podjetništvo in obrt h gradivu Obrt v Sloveniji 

Odbor Skupščine Republike Slovenije za podjetništvo in obrt 
je na svoji 13. seji dne 17.9.1991 obravnaval gradivo Obrtne 
zbornice Slovenije z naslovom »Želje in predlogi Obrtne zbor- 
nice Slovenije Skupščini in vladi Republike Slovenije.« Seja 
odbora je bila na sejmišču Golovec v Celju, v okviru sejemskih 
prireditev na celjskem sejmu obrti. 
Uvodoma so bili člani odbora seznanjeni z gradivom Obrtne 
zbornice Slovenije, ki vsebuje kratek pregled 15 letnega raz- 
voja tega dela gospodarstva v Sloveniji ter predloge za novo 
urejanje gospodarstva, ki ga bo Republike Slovenija kot 
samostojna država izgrajevala v prihodnje. Uvodničar je opo- 
zoril na zaskrbljujoče stanje v obrtništvu, ki se kaže v upočas- 
njeni rasti obrtništva v obdobju po letu 1980. Ta značilnost 
velja tako za število obratovalnic, kot za število zaposlenih 
delavcev, le da je rast število delavcev v obrti še nekoliko 
počasnejša od števila obratovalnic. 
Poudarjeno je bilo, da se je trend zaposlovanja v obrti po letih 
1980 - 1986, ko je bil pozitiven, v letu 1990 spreobrnil tako, da 
je število delavcev na eno obratovalnico padlo. Zmanjšalo se 
je tudi število popoldanskih obrti, znižalo se je število zadrug 
(v letu 1990 jih je le še 97). 
Nazorni kazalec trenutnega stanja v obrti je tudi delež pri- 
hodka v obrti in delež zavezancev v teh dejavnostih, ki je bil 
največji v letih 1985 in 1989. Odmerjeni davek na zavezanca 
pa hkrati tudi kaže, da se je masa tega davka v letu 1989 glede 
na leto 1985 znižala za 3,1 %. Prav tako pa se je znižala tudi 
masa predpisanega davka na zavezanca, za vse obrtne dejav- 
nosti skupaj za 9,5 %. 
Predstavniki obrtne zbornice Slovenije so uvodoma ocenili, 
da se je stanje v obrtnih dejavnostih v letošnjem letu poslab- 
šalo, zato s predlogi ukrepov, ki so sestavni del gradiva, 
opozarjajo Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ter 
delegate v Skupščini za večji posluh za učinkovito urejanje 
tega segmenta gospodarstva. 
Člani odbora so v razpravi poudarili, da gradivo sistematično 
in natančno opredeljuje celoten sklop problematike obrtni- 
štva, na katere je odbor na svojih sejah že večkrat opozarjal. 
Opozorili so, da je povečan delež obrti v celotnem družbenem 
proizvodu možno doseči s stimulativno politiko (tako davčno 
kot finančno) s povečanjem zaposlenih v obrti ter drugimi 
ukrepi tekoče ekonomske politike. Z vidika narodnogospo- 
darskih ciljev bi po mnenju odbora kazalo izkoristiti razvoj 
drobnega gospodarstva tudi za naraščanje zaposlovanja, ki 
v letu 1990 tudi v obrti upada, stagnira število zaposlenih na 
posamezno obratovalnico, marsikje pa je zaznaven celo nji- 
hov padec. 
Člani odbora so v razpravi opozorili, da je možno razvoj obrti 
pričakovati le pod pogojem, da bo v celotni družbi dosežen 
miselni preobrat s katerim obrtništvo ne bo več ocenjevano 
kot drugorazredna struktura, pač pa kot najbolj vitalen del 
slovenskega gospodarstva in zdrava osnova za dosego struk- 
turne preobrazbe celotnega gospodarstva. 
Eno od temeljnih problemov, s katerim se srečuje obrtništvo 
je tudi njegova pozicija v okviru bančnega sistema oz. raz- 
merje sil v organih odločanja v bankah v korist večjih nad 
manjšimi segmenti gospodarstva. Rezultati na tem področju 
bi dolgoročno pripomogli k razvoju obrtništva. 
Eden od segmentov, ki lahko bistveno pripomore k večji 
uveljavitvi obrništva, je tudi preobrat ki ga je potrebno izpe- 
ljati v okviru izobraževalnega sistema. Opozorjeno je bilo 
predvsem na to, da je potrebno izkoristiti čas reform v izobra- 
ževanju ter s tem zagotoviti ustrezne kadre za obrt. 
Ne nazadnje je bilo na odboru opozorjeno, da je ta sektor oz. 
strukturni del gospodarstva sicer podintelektualiziran, zato 
njihove zahteve in upravičena opozorila niso zadosti 
odmevna, kar pa ne opravičuje nezadostnega poudarka vlad- 
nih ukrepov temu področju. 
Razvoj obrtništva ter bistven strukturen premik deleža obrtni- 
štva v družbenem proizvodu Slovenije je po mnenju odbora 
možno pričakovati le ob sistematični in dolgoročni strategiji 
razreševanja naslednjih treh vsebinskih sklopov: 
- zakonodajno področje, 
- monetarno finančni sistem, 

- organiziranost, status in organiziranost zbornice, izobraže- 
vanje. 
Poleg omenjenih vsebinskih sklopov, katerih učinki so dolgo- 
ročnejše narave pa so člani odbora opozorili tudi na tekočo 
problematiko, ki jo je potrebno zaradi nenormalne situacije 
, ki je nastala v povojnem obdobju prioritetno razrešiti (sred- 
stva za nadomestila OD za delavce za čas usposabljanja v TO, 
namenska uporaba opuščenih vojašnic, plačila v tujino, itd). 

★ ★ ★ 
Odbor podpira predlagane rešitve v gradivu, pri tem pa izpo- 
stavlja zlasti naslednje: 
1. Zakonodaja, ki se posredno ali neposredno nanaša na 
obrtne dejavnosti mora biti glede na do sedanje predelitve 
Skupščine Republike Slovenije kompatibilna z evropsko, 
predvsem s tistimi državami s katerimi imamo oz. želimo imeti 
najtesnejše gospodarske stike (srednja Evropa). 
2. Protižiranost obrtnih dejavnosti v okviru zakonodaje in pri 
opredeljevanju ukrepov po mnenju odbora ni smotrna. Pri 
njihovem kreiranju je treba upoštevati specifičnosti posamez- 
nih segmentov gospodarstva ter specifičnosti njihove struk- 
ture. 
3. Po mnenju odbora je potrebno pripraviti statusno zakono- 
dajo, ki bo urejala obrtne dejavnosti, prednostno pa zagoto- 
viti: 
- spremembo davčne zakonodaje (motiviranje in nagrajeva- 
nje vlaganja v posodobitev, razširitev materialne osnove dela, 
v nova delovna mesta in vspodbudno delovala na razvoj 
inovativne dejavnosti), 
- delovne zakonodaje (sprememba plačevanja davka od 
osebnif prejemkov, olajšave pri odpiranju novih delovnih 
mest, sprememba zakona o delovnih razmerjih, zakona 
o zdravstvenem varstvu), 
- zagotoviti obrtnim dejavnostim formiranje socialnih skla- 
dov (odpravnine, invalidnine, itd.) v soglasju s pristojnimi 
sindikati, 
- urediti oz. poenostaviti vodenje evidenc (knjiga prometa, 
knjiga žiro računa, knjiga repromateriala in opreme, prejernnt 
listi, knjiga obračuna prometnega davka, kumulativni obra- 
čun prometnega davka), 
- zagotoviti komunalno opremljanje zemljišč s pomočjo 
občinskih razvojnih skladov, itd. 
4. Odbor ponovno opozarja in podpira že večkrat oblikovane 
predloge, ki se nanašajo na izvajanje finančnih predpisov, na 
vrstni red izplačil obveznosti, na nesprejemljiv položaj obrtni- 
kov pri izvajanju zakonov s področja ekonomskih odnosov 
s tujino (gotovinski promet s tujino, oprostitev plačila carinje- 
nja in carinskih dajatev za uničenje in poškodovano opremo 
ob agresiji JA), zagotavljanje poslovnih prostorov za obrtne 
dejavnosti, na preoblikovanje SDK (vsebinsko in organiza- 
cijsko). 
5. V razpravi so se ponovno odpirala tudi vprašanja statusa 
obrtne zbornice oz. obsega prenosa javnih pooblastil posa- 
meznih institucij na zbornico, analogno obrtni zakonodaji 
v razvitih državah Evrope. 
Zbornicam naj se tudi formalno dajo javna pooblastila in 
kompetence za opravljanje osnovnih dejavnosti. 
6. Odbor priporoča, da se natančno prouči namembnost 
uporabe opuščenih objektov JA ter jih nameni enotam malega 
gospodarstva. 
7. Odbor tudi posebej opozarja na proučitev določil, ki se 
nanašajo na hranilno kreditne službe in ureditev delovanja 
teh služb pri obrtnih zadrugah (spremembe in dopolnitve 
zakona o bankah). 

★ ★ ★ 

Odbor Skupščine Republike Slovenije za podjetništvo in obrt. 
ob obravnavi gradiva Obrtne zbornice Slovenije poudarja, da 
morajo predlogi iz tega gradiva postati predmet proučitve 
resornega ministrstva ter smer ukrepanja Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije pri njegovih nadaljnjih aktiv- 
nostih. 
Odbor predlaga, da se z gradivom seznani poslance vseh treh 
zborov republiške skupščine. 
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STALIŠČA IN SKLEPI ter DODATNI SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi gradiva 
Obrtne zbornice Slovenije z naslovom Želje in predlogi Obrtne zbornice Slovenije 
Skupščini in vladi Republiške Slovenije 

Zbor združenega dela Skupščine Republike Slovenije je ob 
obravnavi gradiva Obrtne zbornice Slovenije z naslovom: 
ŽELJE IN PREDLOGI OBRTNE ZBORNICE SLOVENIJE 
SKUPŠČINI IN VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE, na 30. seji dne 
26.9.1991, na podlagi 260. člena Poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije sprejel naslednja 

STALIŠČA IN SKLEPE 

Zbor združenega dela pozitivno ocenjuje gradivo Obrtne 
zbornice Slovenije z naslovom: »Želje in predlogi Obrtne 
zbornice Slovenije skupščini in vladi Republike Slovenije« in 
poudarja, da predstavlja obravnavano gradivo kvalitetno 
osnovo za nadaljnje aktivnosti temeljnih nosilcev, zlasti pa 
izvršnega sveta in Skupščine Republike Slovenije, za vzposta- 
vitev enakopravnejših pogojev gospodarjenja in izboljšanje 
oz. ureditev stanja v obrtništvu v Republiki Sloveniji. 
Zbor nalaga izvršnemu svetu, da predlagane ukrepe natančno 
prouči in operacionalizira, pri tem pa zlasti upošteva na- 
slednje: 
1. Zakonodaja, ki se posredno ali neposredno nanaša na 
obrtne dejavnosti mora biti glede na dosedanje opredelitve 
Skupščine Republike Slovenije kompatibilna z evropsko, 
predvsem s tistimi državami, s katerimi imamo oz. želimo 
imeti najtesnejše gospodarske stike (srednja Evropa). 
2. V okviru zakonodaje in pri opredeljevanju ukrepov naj 
obrtne dejavnosti ne bodo protižirane, pri njihovem kreiranju 
pa je treba upoštevati specifičnost tega segmenta gospodar- 
stva ter posebnosti njegove strukture. 
3. V postopkih spreminjanja oz. dopolnjevanja zakonodaje, je 
potrebno prednostno zagotoviti: 
- spremembo davčne zakonodaje (motiviranje in nagrajeva- 
nje vlaganja v posodobitev, razširitev materialne osnove dela, 
v nova delovna mesta in vzpodbudno delovati na razvoj inova- 
tivih dejavnosti), 
- delovne zakonodaje (olajšave pri odpiranju novih delovnih 
mest, sprememba zakona o delovnih razmerjih, zakona 
o zdravstvenem varstvu, sprememba plačevanja davka od 
osebnih prejemkov), 
- omogočiti obrtnim dejavnostim formiranje socialnih skla- 
dov (odpravnine, invalidnine, itd.) v soglasju s pristojnimi 
sindikati, 
- urediti oz. poenostaviti vodenje evidenc (knjiga prometa, 
knjiga žiro računa, knjiga repromateriala in opreme, prejemni 
listi, knjiga obračuna prometnega davka, kumulativni obra- 
čun prometnega davka), 
- zagotoviti komunalno opremljanje zemljišč s pomočjo 
občinskih razvojnih skladov, itd. 

4. Zbor ponovno opozarja in podpira zlasti predloge, ki se 
nanašajo na izvajanje finančnih predpisov, na vrstni red izpla- 
čil obveznosti, na nesprejemljiv položaj obrtnikov pri izvaja- 
nju zakonov s področja ekonomskih odnosov s tujino (goto- 
vinski promet s tujino, oprostitev plačila carinjenja in carin- 
skih dajatev za uničeno in poškodovano opremo ob agresiji 
JA), zagotavljanje poslovnih prostorov za obrtne dejavnosti, 
na nujnost preoblikovanja SDK (vsebinsko in organizacijsko), 
itd. 
5. Zbor poudarja, da je potrebno na osnovi dejanskih potreb 
obrti in izkušenj iz drugih držav sprejeti za področje zbornič- 
nega organiziranja takšno zakonodajo, ki bo Obrtno zbornico 
postavila v funkcijo, kot jo imajo take organizacije v srednji 
Evropi. Pri tem je potrebno zagotoviti prenos javnih pooblastil , 
iz posameznih institucij na Obrtno zbornico in s tem zagoto- 
viti, da bo pristojna in usposobljena za opravljanje osnovnih 
nalog (vodenje registrov obrti, izdajanje dovoljenj in potrdil, 
evidentiranje pogodb, itd.) ter hkrati enakovredni partner 
državi pri razreševanju problematike obrtništva. 
6. Zbor priporoča, da se natančno prouči namembnost upo- 
rabe opuščenih objektov JA ter jih nameni tudi enotam 
malega gospodarstva. 1 
7. Zbor tudi posebej opozarja na proučitev določil, ki se 
nanašajo na hranilno kreditne službe in ureditev delovanja 
teh služb pri obrtnih zadrugah (spremembe in dopolnitve 
zakona o bankah). 
8. Zbor nalaga pristojnim delovnim telesom Skupščine Repu- 
blike Slovenije, da v postopkih spreminjanja zakonodaje (zla- 
sti davčne, delovne, zdravstvene, šolske itd) obravnavajo in 
ustrezno upoštevajo predloge in pobude Obrtne zbornice 
Slovenije, ki so razvidni iz obravnavanega gradiva. 
Zbor združenega dela Skupščine Republike Slovenije je ob 
obravnavi gradiva Obrtne zbornice Slovenije z naslovom: 
ŽELJE IN PREDLOGI OBRTNE ZBORNICE SLOVENIJE 
SKUPŠČINI IN VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE, na 30. seji dne 
26.9.1991, na podlagi 260. člena Poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije sprejel naslednii 

DODATNI SKLEP 

Zbor združenega dela ugotavlja, da kapacitete in možnosti 
malega gospodariva omogočajo zaposlovenje večjega števila • 
delavcev (60.000 delavcev v štirih letih), zato zbor nalaga i 
Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije,da natančno | 
prouči ta projekt, mu posveti posebno pozornost ter oblikuje i 
predloge za dosego tega cilja. 
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ANALIZA ŠTIPENDIRANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI 

Družbenopolitični zbor in Zbor občin Skupščine Repu- 
blike Slovenije sta ob obravnavi predloga zakona 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, 

i v januarju 1991, zadolžila Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije, da čimprej pripravi in predloži Skupščini 
Republike Slovenije celovito analizo štipendijske poli- 
tike v Republiki Sloveniji. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je 10. 09. 
1991 Skupščini Republike Slovenije predložil gradivo 
»Analiza štipendiranja v Republiki Sloveniji«. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 116. seji 
5. 9. 1991 obravnaval: 

- ANALIZO ŠTIPENDIRANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI, 
ki vam jo pošiljamo na podlagi 222. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na Dodlagi 220. in 221. člena poslovnika 

ŠTIPENDIRANJE DO 1990 

»istem štipendiranja 
3ri vzpostavljanju sistema štipendiranja v Republiki Sloveniji 
;mo izhajali iz podmene, da ima pri zagotavljanju znanja 
nladim štipendijska politika pomembno vlogo, saj omogoča 
ljihovo usmerjanje v skladu s potrebami, in daje možnosti 
zobraževanja tudi tistim, ki so sposobni, a bi jim bilo to brez 
jstrezne pomoči onemogočeno. 
/ izhodišču je bila štipendijska politika opredeljena kot 
jomemben sestavni del politike zaposlovanja (kadrovske 
politike), štipendije so bile obravnavane kot sestavni del vla- 
janja v razvoj, predstavljale pa so tudi eno od pomembnih 
)blik za izenačevanje materialnih možnosti pri vzgoji in izo- 
braževanju, pa tudi vzpodbujevalni element za doseganje 
joljših učnih rezultatov. 
3o leta 1990 je bil sistem štipendiranja podrobneje opredeljen 
i Družbenem dogovoru o štipendijski politiki v SR Sloveniji in 
>amoupravnih sporazumih o štipendiranju v občinah. V vseh 

iiistvenih določilih aktov s področja štipendiranja je bil 
poudarjen vidik priprave kadrov: temeljna oblika štipendira- 
la so kadrovske štipendije, se pravi štipendije podjetij, med- 
em ko so štipendije iz združenih sredstev, zdaj republiške 
tipendije, namenjene šolajočim v slabšem materialnem polo- 
aju in to le za čas, ko štipendist še ni vezan na delovno 
■rganizacijo. 
' teku veljavnosti so bili akti s področja štipendiranja dopol- 
jeni z elementi izboljševanja uvedenega sistema, pri čemer 

3 posebej pomembna novost štipendiranje učencev in štu- 
entov, ki s svojimi izrazito nadpovprečnimi rezultati in vklju- 
evanjem v različne šolske in izvenšolske dejavnosti dokazu- 
sjo izjemne intelektualne sposobnosti in delovne rezultate 
- izrazito nadarjeni. 

»rganizacijske rešitve 
Ipravljanje in vodenje štipendiranja na ravni republike je bilo 
rganizirano v okviru dejavnosti zaposlovanja. Kot specialna 
rgana sta delovala zbor delegatov, udeležencev družbenega 
ogovora in poseben odbor za štipendiranje pri Skupščini 
veze skupnosti za zaposlovanje. Odbori za štipendiranje so 
elovali tudi v občinah. Celota strokovnih izvajalskih nalog pa 
! bila in je organizirana pri strokovnih službah zaposlovanja. 

inanciranje 
sredstva za kadrovske štipendije zagotavljajo štipendatorji. 
a štipendije iz združenih sredstev je bil oblikovan prispevek 
višini 0,5% od izplačanih bruto osebnih dohodkov vseh 

Ker je bil omenjeni sklep zborov sprejet ob obravnavi 
predloga zakona o zaposlovanju in zavarovanju za pri- 
mer brezposelnosti naj bi Analizo štipendiranja v Repu- 
bliki Sloveniji obravnaval, na podlagi 159. člena poslov- 
nika skupščine, Odbor za delo, zaposlovanje in socialno 
politiko ter ocenil ali je, glede na vsebino ter predlagane 
ugotoviteve in zaključke, potrebno sprejeti odločitve na 
sejah zborov ali pa je to le gradivo, ki je informativnega 
značaja, o čemer pa naj odbor obvesti zbore slovenske 
skupščine. 

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 in ministrica za 
delo, 
- Nataša BELOPAVLOVIČ, namestnica ministrice za 
delo, 
- Janez ZALAZNIK, svetovalec direktorja Republiškega 
zavoda za zaposlovanje. 

zaposlenih v družbenem sektorju. Prizadevanja, da bi sred- 
stva prispevali tudi občani, ki opravljajo samostojno gospo- 
darsko ali poklicno dejavnost, žal niso bila uspešna. 
Poleg zagotavljanja štipendij iz združenih sredstev je bilo 
preko tako zbranih sredstev zagotovljeno tudi plačevanje 
štipendij Titovega sklada (sedaj sklad za štipendiranje mladih 
delavcev) ter sofinanciranje delovanja sklada Borisa Kraig- 
herja (v bodoče Mundov sklad). 
V preteklih letih so finančna sredstva zadoščala za redno 
izplačevanje štipendij, v posameznih krajših obdobjih so celo 
nekoliko presegla potrebo. Organi štipendiranja so v tem 
primeru namenili sredstva štipendistom delovnih organizacij 
oziroma podjetij, ki zaradi težkih pogojev gospodarjenja niso 
mogli nadalje štipendirati. Takim štipendistom je bilo zago- 
tovljeno začasno prejemanje štipendije dokler jih ni prevzel 
drug štipenditor. 

UREDITEV ŠTIPENDIRANJA PO ZAKONU 
O ZAPOSLOVANJU 

Leto 1990 
Leto 1990 je bilo tudi na področju štipendiranja čas prehod- 
nih rešitev. Po ukinitvi samoupravnih interesnih skupnosti in 
tam oblikovanih organov je odločanje o podeljevanju štipen- 
dij potekalo po upravnem postopku v okviru upravnega 
organa in njegovih sestavnih delov oziroma Republiškega 
zavoda za zaposlovanje, kot organa v sestavi, z vsemi enotami 
v Sloveniji. Odbor za štipendiranje je v tem letu ohranil nekaj 
nalog, določenih v zakonu. Odločanje je potekalo po uprav- 
nem postopku, zanj pa so veljali kriteriji iz nekdanjih samou- 
pravnih sporazumov. 

Vsebinske rešitve po novem zakonu 
Skupščina Republike Slovenije je 30. januarja 1991 sprejela 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelno- 
sti. Zakon je začel veljati 16. februarja in v členih od 55. do 59. 
ureja štipendiranje. V 59. členu določa, da republiški organ, 
pristojen za delo, določi podrobnejša merila za dodeljevanje 
in določanje višine republiških štipendij ter dodatkov k štipen- 
diji. Tako bodo za šolsko leto 1991/92 štipendije podeljene po 
kriterijih omenjenega zakona in Pravilnika o štipendiranju, ki 
ga je izdala republiška sekretarka za delo in je bil objavljen 
v Uradnem listu Republike Slovenije št. 24/91. 
S pravilnikom se ohranja enoten pristop k republiškemu šti- 
pendiranju, ki smo ga kot sistem razvijali daljše obdobje. 
Republiške štipendije so namenjene učencem srednjih šol in 
študentom do diplomskega študija (za podiplomski študij 
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lahko dobijo republiško štipendijo samo izrazito nadarjeni), ki 
imajo stalno bivališče in se šolajo na območju Republike 
Slovenije, ne presegajo določenega materialnega stanja, so 
šolsko uspešni in osebnostno primerni za izbrano izobraževa- 
nje oziroma poklic. 
Z republiškimi štipendijami se hkrati zagotavlja šolanje učen- 
cem in študentom, ki so v materialno slabšem položaju in 
materialno podpira uresničitev strokovnih ugotovitev v pro- 
cesu poklicnega usmerjanja. Ta drugi vidik je še poudarjeno 
prisoten pri štipendijah za izrazito, praviloma intelektualno, 
nadarjene učence. Vendar je v primerjavi z dosedaj veljavnimi 
predpisi tudi za to kategorijo zaostren vstopni cenzus (do 
sedaj starši niso smeli imeti toliko dohodka, da so plačali 
poseben davek od dohodka, sedaj pa njihov dohodek na 
družinskega člana ne sme presegati povprečnega osebnega 
dohodka v Republiki Sloveniji). 
Določila, ki določajo višino štipendije, se tako kot določa 
zakon, opirajo na zajamčeni osebni dohodek. Deleži so 
takšni, da v povprečju zagotavljajo enake višine štipendij, kot 
jih je določal do sedaj veljavni sistem. Na gibanje zajamče- 
nega osebnega dohodka se opirajo tudi valorizacije štipendij. 
Učenec ali študent ne sme istočasno prejemati republiške in 
kadrovske ali kake druge štipendije. Zaradi popolne sprosti- 
tve kadrovskih štipendij se tudi ne izplačujejo več razlike 
h kadrovskim štipendijam. 
Zaradi spremenjene davčne zakonodaje in obračunavanja le 
bruto osebnih dohodkov se zaostruje problem ugotavljanja 
dohodka, ki ne izhaja iz delovnega razmerja (kmetje, obrtniki, 
podjetniki, pogodbeni delavci, dohodek od premoženja itd.) 
in njegove primerljivosti z bruto osebnim dohodkom. 
To problematiko bodo pristojni vladni resorji strokovno razre- 
šili in izdali tehnično navodilo za pristop k podeljevanju šti- 
pendij za omenjene kategorije prosilcev. 

Organizacijske rešitve 
Izvajanje republiškega štipendiranja je z Zakonom o zaposlo- 
vanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in pravilnikom 
o štipendiranju v celoti postalo sestavni del dejavnosti Repu- 
bliškega zavoda za zaposlovanje, v finančnem smislu pa pred- 
met proračunskih sredstev. 
Obdelava vlog za štipendiranje sloni na podatkih poklicnega 
usmerjanja o primernosti prosilcev za določen vzgojnoizobra- 
ževalni program in o uspešnosti v dosedanjem šolanju. Ti 
podatki se zbirajo v vseh enotah. Vloge za štipendiranje 
obravnava posebej interdisciplinarno oblikovana skupina 
strokovnih delavcev. Ista skupina obdela tudi vloge za štipen- 
diranje izrazito nadarjenih učencev in študentov. Za to štipen- 
dijo prosilci ne morejo zaprositi sami, pač pa jih zanjo pred- 
laga poseben team strokovnjakov, sestavljen iz pedagoških in 
svetovalnih delavcev šole, svetovalnih delavcev Republiškega 
zavoda za zaposlovanje in ravnatelja šole. 
Odločitev o dodelitvi štipendije je predmet upravnega 
postopka z vključitvijo inštitutov pravnega varstva prosilcev. 
Stipendiranje mladih delacev ostaja del specifičnih pristopov 
v republiškem štipendiranju do izteka tovrstnih štipendijskih 
pogodb. Obravnavo vlog in odločitve o podelitvi štipendij 
izvaja poseben upravni odbor, ki deluje neprofesionalno. 

Financiranje 
Za leto 1991 smo planirali sredstva za republiške štipendije še 
pred sprejemom Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti. Ocena potrebnih sredstev je slonela 
na analizi stanja in obsega štipendiranja, predvidenih gibanj 
kandidatov, predlaganih zakonskih rešitev in predlaganih 
izhodiščih. Eno od pomembnejših izhodišč je bilo tudi ohra- 
njanje doseženega obsega štipendiranja s ciljem postopne 
redukcije števila štipendistov in preorientacije dela stroškov 
za pridobivanje izobrazbe na posameznika in družino. 
Za republiške štipendije v letu 1991 je bilo tako planiranih 
1.169,685.000,00 dinarjev. 
Na porabo sredstev bodo vplivala predvsem določila o cen- 
zusu za pridobitev štipendije in o valorizaciji štipendij. Za 
letošnje šolsko leto je veljal cenzus 55% povprečnega oseb- 
nega dohodka na družinskega člana. Za prihodnje šolsko leto 
pa bo veljal z Zakonom določen cenzus 80% zajamčenega 
osebnega dohodka na družinskega člana. Do sedaj je veljalo 
določilo o valorizaciji v skladu z rastjo življenjskih stroškov, 

z uveljavitvijo pravilnika pa se bodo štipendije valorizirale: 
tako kot se bo spreminjal zajamčeni osebni dohodek. 
Cenzus v višini 80% zajamčenega osebnega dohodka je 
ostrejši od sedaj veljavnega cenzusa (po preračunu znaša cce 
40% povprečnega osebnega dohodka) in sledi ciljem postop 
nega zmanjševanja udeležbe države pri zagotavljanju materi; 
alnih pogojev za izobraževanje in študij posameznikov 
Država naj bi v bodoče posegala le tam, kjer gre za izrazite 
primere premajhnih možnosti. Vendar pa sedanje ekonomske j 
in socialne razmere položaj posameznikov, družin in podjeti j 
v marsičem zaostrujejo, tako, da je kratkoročna uresničite\| 
tovrstnih ciljev vprašljiva. 

VRSTE ŠTIPENDIJ IN GIBANJE ŠTIPENDIRANJA 

Vrsta štipendije 
Temeljna oblika štipendiranja v Republiki Slkoveniji sc 
kadrovske štipendije, ki jih podljujejo organizacije in deloda 
jalci. Značaj kadrovskih štipendij imajo še štipendije iz speci- 
aliziranih skladov, ki se podeljujejo pod posebnimi pogoji ir 
sicer: Sklad za štipendiranje mladih delavcev (prej Titov 
skiad); Sklad Borisa Kraigherja za študente obeh Univerz 
Podkomisija za štipendiranje pri Komisiji Izvršnega svete 
Republike Slovenije štipendira za potrebe republiških uprav 
nih organov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo zj 
kulturo, Ministrstvo za znanost in tehnologijo z bivšim Zavo 
dom Republiške Slovenije za mednarodno znanstveno, teh 
nično, prosvetno in kulturno sodelovanje za mednarodne 
dejavnost štipendirajo za dejavnosti na svojem področju. 

Kadrovske štipendije 
Prehod na srednje usmerjeno izobraževanje in zaostren 
pogoji gospodarjenja so povzročili, da so v letu 1982 začel 
upadati razpisi kadrovskih štipendij. Tako so biie potrebne 
strokovne in politične akcije za ponoven dvig razpisov. Uspef 
akcije uskaljevanja letnih načrtov zaposlovanja, ki je vključili 
prizadevanja za povečanje razpisov kadrovskih štipendij, je 
bil viden ob razpisu kadrovskih štipendij za šolsko leto 1986 
87, ko je bilo razpisano 27.431 štipendij, za petino več kot lete 
poprej. Za šolsko leto 1987/88 je bilo razpisanih že 30.991 

štipendij. Po tem letu pa je začelo število razpisanih štipendi 
hitro upadati. Za šolsko leto 1990/91 je bilo razpisanih same 
10.894, kar je le dobra tretjina od najvišjega števila razpisa z; 
eno šolsko leto, za šolsko leto 1991/92 pa samo tretjina teg< 
- 3.903. 
Vsako leto ostaja v povprečju 35% nepodeljenih razpisanit 
kadrovskih štipendij. Največ nepodeljenih štipendij ostaja de 
VI. stopnje zahtevnosti. Interesi štipenditorjev niso vednrj 
enaki izobraževalnim nameram in možnostim šolajočih. 
V neskladju sta struktura razpisanih kadrovskih štipendij te 
struktura razpisanih mest za izobraževanje, kar dokazujejc 
nepodeljene štipendije na VI. in VII. stopnji zahtevnos' 
(strojni inženir, elektroinženir, dipl. inženir strojništva, dip 
inženir računalništva...). 
Prav gotovo pa so vzrok za marsikatero razpisano a nepode 
Ijeno kadrovsko štipendijo težki pogoji gospodarjenja, zat< 
spomladi razpisane štipendije jeseni ne podelijo. V zadnjer 
obdobju je vedno več organizacij in delodajalcev v težk 
finančni situaciji in zato svojih štipendistov ne morejo ve 
štipendirati. Tistih, ki končajo šolanje pa ne morejo zaposlit: 
Skladno z gibanji razpisov kadrovskih štipendij je raslo oz; 
roma se je zmanjševalo tudi število kadrovskih štipendistov 
Največ jih je bilo v šolskem letu 1987/88 in sicer 43.790 (vsei 
srednješolcev in študentov je bilo 108.239, torej je kar 40,5"! 
dobivalo kadrovsko štipendijo), lani še 40.472, v letošnjer. 
šolskem letu pa samo 30.713. 
Struktura kadrovskih štipendij se je v zadnjih letih nekolik, 
izboljšala v prid višjim zahtevnostnim stopnjam. Vendar š 
vedno ne moremo biti zadovoljni, saj prevladujejo kadrovsk. 
štipendije do IV. zahtevnostne stopnje. Glede na število šola 
jočih jih je najmanj za V. zahtevnostno stopnjo. Delež kadrov 
skih štipendij na višjih in visokih šolah pa je približno ena! 

deležu populacije, ki naj bi se po naših planih izšolal na VI. ii 
VII. zathevnostni stopnji. 
Odos med proizvodnimi in neproizvodnimi poklici je pi 
kadrovski štipendijah še vedno v korist proizvodnih poklicev 
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stipendije iz združenih sredstev — republiške štipendije 

Stipendije iz združenih sredstev oziroma po novi zakonodaji 
epubliške štipendije so namenjene tistim, ki so v slabšem 
naterialnem položaju in jim ni uspelo pridobiti kadrovske 
tipendije. Večina štipendistov iz združenih sredstev se izo- 
iražuje na V. stopnjo zahtevnosti in to v neproizvodnih usme- 
itvah, s čimer usklajujemo strukturno neskladje pri kadrov- 
kem štipendiranju. 
laradi manjšega kadrovskega štipendiranja, padca življenj- 
kega standarda mnogih družin, prekinjanja štipendijskih 
pogodb kadrovskih štipendij in številnih organizacij v stečaj- 
lem postopku, se je število štipendistov, ki prejemajo republi- 
ke štipendije več kot podvojilo. V šolskem letu 1986/87 je 
>rejemalo štipendijo iz združenih sredstev 16.009 štipendi- 
tov, v tem šolskem letu 34.089. 
kadrovski štipendisti, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev 
tipendije iz združenih sredstev, prejemajo tudi razliko 

i kadrovski štipendiji. Tudi število teh se je močno povečalo. 
' šolskem letu 1986/87 je razliko h kadrovskim štipendijam, 
rejemalo 5.066 štipendistov, v lanskem šolskem letu 10.828, 
letošnjem šolskem letu pa 9.132. 

iepubliške štipendije so bile zadnjič valorizirane v mesecu 
lecembru 1990. Po tej valorizaciji je mesečna poraba za 
jplačilo štipendij 85.365.377,00 dinarjev. S takšno mesečno 
lorabo, ob enaki strukturi in številu štipendistov ne bi prese- 
lil predvidenih sredstev. S pričetkom novega šolskega leta pa 
io izvedena tudi valorizacija štipendij za 29%, kolikor se je 

1. julijem 1991 povečal zajamčeni osebni dohodek. Plani- 
ana sredstva za izvajanje štipendiranja, brez izrazite reduk- 
:ije štipendistov, ne omogočajo, da bi pri valorizaciji upošte- 
ali tudi spremembo zajamčenega osebnega dohodka 
začetku meseca aprila 1991. 

' obdobju od I. - VI. 1991 smo iz sredstev republiškega 
iroračuna za republiške štipendije porabili: 

din % št. štip. 
družena sredstva 
azlike h kadr. štip. 
ladarjeni 
klad za štip. 
nladih del. 
Kraigherjev 
klad 
sofinan. 70%) 

411.504.955,90 
50.959.565,20 
41.854.099,70 

79,54 
9,85 
8.09 

11.019,682,00 2,13 

2.017.688,40 0,39 

34.089 
9.132 
4.177 

500 

150 
517.355.991,80 

/ istem obdobju je struktura štipendij po višini naslednja: 
do 1000 din 17% štipendistov 

001 do 1500 din 36% štipendistov 
501 do 2000 din 26% štipendistov 
001 do 2500 din 9% štipendistov 
501 do 3000 din 10% štipendistov 
'001 do 3500 din 1% štipendistov 
iad 3500 din 1% štipendistov 

' šolskem letu 1987/88, ko je največ srednješolcev in študen- 
iov prejemalo kadrovsko štipendijo (43.790) in je prejemalo 
(iipendijo iz združenih sredstev 18.194 učencev in študentov, 
le prejemalo štipendijo 56% redno vpisanih srednješolcev in 
tudentov. V šolskem letu 1990/91 prejema kadrovsko štipen- 
ijo le še 30.713 učencev in študentov, republiško štipendijo 
a kar 34.089. Med vsemi srednješolci in študenti, ki so v tem 
itu vpisani jih prejema štipendijo 51,5%. 

tipendiranje izrazito nadarjenih 
tipendije za izrazito nadarjene so bile uvedene na osnovi 
^otovitev, da brez sistematičnega odkrivanja, vzpodbujanja 
i razvijanja vrhunskih potencialov ne bo mogoče pridobiti 
ovolj vrhunskih strokovnjakov za razvoj Republike Slovenije, 
žpodbudile naj bi nadarjene posameznike k učinkovitejšemu 
\stnemu razvoju, poleg tega pa jim prispevali del sredstev, ki 
h za tak razvoj potrebujejo. Te štipendije naj bi vzpodbudile 
se vrste šol k izdelavi in izvajanju posebnih programov za 
azvoj, poleg tega pa jim prispevali del sredstev, ki jih za tak 
jzvoj potrebujejo. Te štipendije naj bi vzpodbudile vse vrste 
ol k izdelavi in izvajanju posebnih programov za razvoj 
jlentov. 

Prvi kandidati so bili izbrani v šolskem letu 1986/87 in to 
izmed šolajočih po osnovni šoli. Prvi dve leti je bilo v to 
štipendiranje vključenih okoli 1000 učencev, v naslednjih pa 
cca 700 letno. V šolskem letu 1990/91 prejema to obliko 
štipendije preko 4000 učencev in študentov. 
Ti intelektualni potenciali so v mnogih okoljih vključeni tudi 
v ustrezne dopolnilne vzgojnoizobraževalne programe. Izvaja 
se nekaj zanimivih projektov, ki omogočajo odkrivanje in 
razvoj kandidatov: zgodnejše odrivanje nadarjenih, klub za 
nadarjene učence in njihove starše, poletna šola za nadarjene 
otroke ipd. 

OCENA BODOČIH GIBANJ ŠTIPENDIRANJA 
Kadrovsko štipendiranje 
Že v času planske in dogovorne ekonomije smo opažali veliko 
odvisnost kadrovskega štipendiranja od ekonomske moči in 
tehnološke razvitosti gospodarstva. Na prehodu v tržno 
gospodarstvo pa je in bo ta vpliv še bolj neposreden. Ker vse 
ekonomske analize izkazujejo na močan padec ekonomske 
moči ob koncu osemdesetih let in ekonomske napovedi 
kažejo nadaljevanje tega trenda na začetku devetdesetih let, 
lahko predvidevamo, da se bo tudi na področju kadrovskega 
štipendiranja nadaljeval trend, ki se je začel v šolskem letu 
1988/89. Tega leta se je po večletnem naraščanju kadrov- 
skega štipendiranja to začelo zmanjševati in se je v treh letih 
zmanjšalo za dobro četrtino, s tem, da je največje zmanjšanje 
prav v zadnjem letu. To zmanjšanje pa ni nastalo samo zaradi 
občutno manjšega sprejemanja novih kadrovskih štipendi- 
stov, ampak tudi zaradi razdiranja pogodb s starimi kadrov- 
skimi štipendisti, predvsem v podjetjih, ki so šla v stečaj. 
Pri razpisih kadrovskih štipendij smo se v štirih letih upadanja 
nevarno približati zaustavitvi dejavnosti (od 4% na število 
zaposlenih v Sloveniji smo pristali na 0,5%). V nekaj nasled- 
njih letih ne moremo računati, da bo kadrovsko štipendiranje 
občutneje podpiralo izobraževanje mladine. 

Republiške štipendije 
Vse primerjave izobrazbene strukture z razvitim svetom 
kažejo na naše močno zaostajanje Približevanje razvitemu 
svetu ni možno brez približevanja našega znanja temu svetu. 
Brezposelni, brez ali z nizko poklicno izobrazbo, imajo zaradi 
svojega skromnega znanja majhne možnosti za poklicno 
mobilnost in zato majhne možnosti za zaposlitev. Gospodar- 
ski vzpon in znižanje nezaposlenosti sta dva pomembna raz- 
vojna cilja Republike Slovenije, dosegljiva le ob ustreznem 
znanju. Zaradi majhnega delovnega potenciala ne moremo 
računati, da bomo spontano prišli do dovolj delavcev z ustrez- 
nim znanjem. Predvsem v razvojnem obdobju do konca tiso- 
čletja moramo predvideti državne posege v tržne odnose na 
tem področju. Med drugim je takšen poseg tudi republiško 
štipendiranje. 
Z republiškimi štipendijami, s katerimi sledimo prej omenje- 
nim ciljem umikanja države z določenih področij in večje 
udeležbe posameznika ali družine v stroških za izobraževanje, 
bi morali nadomestiti izpad kadrovskega štipendiranja in nev- 
tralizirati vpliv padanja življenjskega standarda na šolanje 
mladine. To pa pomeni, da bi v prihodnjih letih, kljub zaostre- 
nim pogojem za republiško štipendijo, moralo to štipendira- 
nje zajeti več šolajočih. 

Štipendije za izrazito nadarjene 
Te štipendije so najbolj konkretna oblika organiziranega dela 
za razvoj vrhunskih potencialov. Sistematično odkrivanje 
potencialov smo v nekaj letih tega štipendiranja dokaj razvili. 
V posameznih okoljih so že začeli tudi z izvajanjem različnih 
programov za intenzivnejši razvoj izrazito nadarjenih. Vendar 
so to bolj izjeme kot pravilo. Zato bomo morali v prihodnjih 
letih širiti izvajanje teh programov na vse odkrite izjemno 
nadarjene učence in študente, širiti pa tudi paleto teh pro- 
gramov. 
Ker prvi štipendisti s štipendijami za izrazito nadarjene zapuš- 
čajo izobraževanje, bo v prihodnjih letih njihovo število naraš- 
čalo počasneje kot do sedaj in ne bi smelo preseči 5000. 

UGOTOVITVE IN ZAKLJUČKI 
1. Prehod na republiške štipendije zagotavlja nadaljnje izva- 
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janje sistema štipendiranja, ki se je skozi več let razvoja in 
dograjevanja izkazal kot uspešna metoda oziroma pomoč 
pri pridobivanju ustrezne izobrazbe sposobnih, vendar 
materialno šibkih učencev in študentov. 

2. Postopki obravnave vlog in odločanje o dodelitvi štipen- 
dij so pridobili več strokovne vsebine, prav tako pa je 
v postopku zagotovljeno pravno varstvo kandidatov. 

3. Pri ugotavljanju socialnega položaja prosilcev oziroma 
pogojev, ki jih določa vstopni cenzus za pridobitev republi- 
ške štipendije se pojavljajo še vedno problemi, posebno 
pri kandidatih s področja kmetijstva, obrtne dejavnosti, 
podjetništva ipd., kar je potrebno z ustreznimi strokovnimi 
pristopi pristojnih resorjev urediti. 

4. Kljub postavljenim ciljem postopnega zmanjševanja šti- 
pendistov iz združenih sredstev ob izrazitem podjetniškem 
interesu za pridobivanje delavcev z ustreznimi znanji ter 
spremembah v pričakovanjih glede udeležbe države, posa- 
meznika in družine pri stroških za pridobivanje izobrazbe 
oziroma znanja, do časa obravnave te analize ni uspelo 
zmanjšati števila štipendistov iz združenih sredstev in ga 
po pričakovanjih tudi v bodoče ne bo možno v krajšem 
obdobju, ker ekonomske razmere in socialni položaj prebi- 
valstva tega ne omogočata brez resnih posledic za ohra- 
njanje in razvijanje razvojnih in intelektualnih potencialov 
prebivalstva. 

5. V okviru sredstev za republiško štipendiranje se bo do 

izteka pogodb izvajalo tudi štipendiranje mladih delavcev, 
po njihovem izteku pa se tovrstno pridobivanje znanja 
vključi v redni sistem republiškega štipendiranja, predv- 
sem za podiplomski študij v okviru štipendij za izrazito 
nadarjene učence in študente. (Na podiplomskem študiju 
trenutno štipendiramo 64 mladih delavcev.) 

6. V preteklih letih so valorizacije štipendij sledile rasti 
življenjskih stroškov, česar v letošnjem letu zaradi zaostre- 
nih gospodarskih razmer in omejenih sredstev v republi- 
škem proračunu ni možno neposredno dosegati. 
Valorizacije republiških štipendij za že podeljene štipen- 
dije morajo slediti gibanju zajamčenega osebnega 
dohodka. V primeru pomanjkanja sredstev je primernejši 
ukrep redukcija sprejemanja novih štipendistov. 

7. Štipendiranje izrazito nadarjenih ostaja tudi v bodoče 
pomembna komponenta republiških štipendij 

8. V okviru sredstev za dodeljevanje republiških štipendij 
se tudi v bodoče predvidi sofinanciranje štipendiranja iz 
Kraigherjevega sklada (v bodoče Mundovega sklada). 

9. Učencem in študentom, ki prosijo za republiško štipen- 
dijo za šolanje v tujini, se ob izpolnjevanju drugih pogojev 
takšna štipendija podeli kadar je šolanje v tujini zaradi 
gospodarskih ali sobciopsiholoških vzrokov primernejše 
in kadar za šolanje v Republiki Sloveniji ni ustreznega 
izobraževalnega programa. 
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Poročilo o stanju na področju tiska časopisov in revij 

Zbor združenega dela je marca letos sprejel sklep, da 
mora Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije pripra- 
viti poročilo o stanju na področju časopisnega tiska. 
Izvršni svet je omenjeno poročilo pripravil in ga predložil 
skupščini. 

Poročilo sta, na podlagi 159. člena poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije, obravnavala skupščinska Komisija 
za informiranje in Odbor za proračun in javne finance. 
Ocenila sta, da je potrebno poročilo o stanju tiska časo- 
pisov in revij obravnavati tudi na sejah zborov ter spre- 
jeti ustrezne ukrepe. 

I. STANJE PRI NATISU ČASOPISOV 
Pretežni del časopisov in revij v Sloveniji natisnejo tri tiskarne 
in sicer: v Ljubljani DP Delo-Tisk časopisov in revij p. o., 
Tiskarna Ljudska pravica p. o. in v Mariboru Grafično založni- 
ško podjetje Mariborski tisk p. o. Njihova opremljenost pa je 
naslednja: DP Delo-Tisk časopisov in revij ima 4 časopisne 
rotacijske stroje; za časopisno proizvodnjo so pripravljeni 
trije, (Konig in Bauer) Express 50, na kateri tiskajo časnike 
Delo, Slovenske novice, Družina, itd, in (Konig in Bauer) 
Compacta in MAN Lithoman, na katerih tiskajo revije. 
V Tiskarni Ljudske pravice imajo dva rotacijska stroja, Solna 
in Compacta, v ČZP Mariborski tisk pa enega MGD. Skupna 
lastnost vseh rotacijskih strojev je, da so že zdavnaj amortizi- 
rani, saj je amortizacijska doba rotacij (pod tem izrazom 
razumemo tiskarski stroj, spremne zgibalne aparate in 
menjalce zvitkov papirja) - 12 let. Rotacijski stroji v DP Delo- 
Tisk časopisov in revij so stari 14 oz. 16 let, v Tiskarni Ljudske 
pravice 12 oz. 20 let in v Mariborskem tisku 21 let. 
Težave zaradi iztrošenosti strojev so velike: delovna zmoglji- 
vost strojev je pod 50% nazivne zmogljivosti, pogosto prihaja 
do okvar, kar povzroča zamude pri natisu dnevnikov in drugih 
časopisov, večja je tako poraba papirja kot tudi stroški vzdrže- 
vanja. Novi fotostavni sistemi zaradi zastarelosti tehnologije 
natisa ne dejejo zadovoljivih rezultatov, tako so sedanji stroji 
cokla nadaljnjemu razvoju časopisne dejavnosti. Ker se 
končna faza ne modernizira, časopisi glede konkurenčnosti 
izgubljajo v primerjavi z radiom in televizijo. 

II. PRIZADEVANJA ZA PRIPRAVO REŠITEV 
Naložbe v tiskarne so bile v preteklem desetletju omejene le 
na zamenjavo fotostavnih sistemov, katerih amortizacijska 
doba je 6 do 7 let, naložbe vanje pa niso presegale materialnih 
možnosti tiskarn. V zadnjem srednjeročnem obdobju 
1985-1990 je bila obnova rotacijskih strojev za časopisno 
produkcijo postavljena med prednostne naloge tudi v republi- 
ških planskih dokumentih. Na tej podlagi so vse tri tiskarne 
pripravile v okviru Splošnega združenja grafične, grafično 
predelovalne industrije, časopisne in založniške dejavnosti 
ter knjigotrštva Slovenije - to je postalo po reorganizaciji 
Gospodarske zbornice Slovenije v letu 1990 Sekcija za tisk 
- medsebojno usklajen program zamenjave in modernizacije 
opreme za časopisni tisk in ga novembra 1986 poslale 
v obravnavo IS S SRS in ustanoviteljem. Predlagane rešitve 
v tem programu so pristojni republiški upravni organi in 
splošno združenje v načelu podprli, vendar pa so opozorili na 
nekatere dileme (ali se ne bi obseg zmogljivosti preveč pove- 
čal in ali se ne namenja za zanesljivost obratovanja preveč 
rezervnih zmogljivosti; ali ni različnost formatov časopisov 
prevelika, ali bo za tržno usmerjenost dela proizvodnje dovolj 
naročil; ali je utemeljen prioritetni vrstni red zamenjave in ali 
velikost vrednosti programa zamenjave ustreza načinu in 
možnostim zagotavljanja družbenih sredstev), ki bi jih morali 
investitorji razreševati še preden bi lahko začeli s postopkom 
za pridobitev dodatnih družbenih sredstev. 
Investitorji so končno aprila 1989 po dolgotrajnem usklajeva- 
nju predložili dopolnjen Program obnove in modernizacije 
opreme za časopisni tisk v SR Sloveniji (v nadaljevanju Pro- 
gram obnove), ki je ponudil odgovore na leta 1986 odprta 
vprašanja. RK za informiranje je Program obnove - ki ga je 
kot usklajen predlog predložilo Splošno združenje - ob sode- 
lovanju tudi drugih upravnih organov obravnaval in podprl 
njegove temeljne usmeritve ter pripravil predloge za njegovo 
uresničevanje. 

Program obnove je bil maja 1989 obravnavan v delovnih 
telesih IS S SRS, ki so ga podprla skupaj s predlogi za 
njegovo uresničitev. Ti pa so bili: 
- da se za sofinanciranje zagotovijo tudi nepovratna druž- 
bena sredstva v višini 40% vrednosti naložbe. Ta naj bi jih 
zagotovili tako, da bi proračunska sredstva za pokrivanje 
razlike med proizvodno in prodajno ceno dnevnikov spreme- 
nili v sredstva za razvoj in jih namenili za to naložbo; 
- da se zagotovi 20% vrednosti naložbe iz sredstev za razvoj 
(razvojni dinar); 
- da se naložbo razbremeni uvoznih dajatev. 
Ustanovitelji in izdajatelji vseh treh slovenskih dnevnikov so 
soglašali s takšnim načinom reševanja problematike. Pro- 
gram obnove in predloge za uresničitev sta obravnavala tudi 
izvršna sveta skupščin Ljubljane in Maribora in jih tudi pod- 
prla. 

III. OBSEG, VSEBINA IN VREDNOST PROGRAMA OBNOVE 
TER PRIČAKOVANI UČINKI 
Temeljna predpostavka, na kateri je bil zasnovan Program 
obnove je bila, da se ohrani sedanjo celostno podobo treh 
slovenskih dnevnikov (Delo, Dnevnik, Večer), da ostane čas 
njihovega izhajanja nespremenjen (vsi trije izidejo kot jutra- 
njiki istočasno) in da so formati relativno usklajeni (o tem so 
se opredelili tudi ustanovitelji). S Programom obnove je bil 
poleg stroškov za gradbena dela predviden nakup treh rota- 
cijskih strojev z 12 avtomatičnimi menjalci zvitkov in 4 zgibal- 
nimi aparati, 4 zlagalnih naprav s križnimi zlagalci, vezalnih in 
adresirnih strojev in pomožne grafične opreme. Skupna vred- 
nost naložbe je bila tedaj 288,3 mio din oz. 24,1 mio USD ali 
45,5 mio DEM. V tem znesku je predstavljala vrednost opreme 
CCA 209 mio din oz. 68,1% vrednosti naložbe. Deleži posa- 
meznih investitorjev v celotni naložbi so bili: ČGP Delo 62,8%, 
Mariborski tisk oz. ČGP Večer 19,2% in tiskarna Ljudske 
pravice 18%. 
Z uresničitvijo naložbe bi dosegli predvsem naslednje cilje: 
- izboljšali bi tehnologijo, kar bi omogočilo polno izrabo 
zmožnosti novih fotostavnih in drugih tehnologij pri nastaja- 
nju časopisa, 
- poraba papirja bi bila manjša in večja bi bila možnost 
uporabe barv, 
- izboljšali bi kakovost natisa in s tem tudi konkurenčnost 
pri ekonomskem oglaševanju v odnosu do radia in televizije. 
Kljub dodatnim utemeljitvam investitorjev, da bodo nove 
zmogljivosti optimalno izkoriščene, pa na vse pomisleke niso 
bili dani prepričljivi odgovori. Toda prevladalo je stališče, da 
je izrabljenost opreme tolikšna, da je potrebno z obnovo 
začeti čimprej. 

IV. PRIZADEVANJA ZA URESNIČITEV PROGRAMA 
OBNOVE 
Na podlagi doseženega soglasja, da se proračunska sredstva 
za subvencije nameni za sofinanciranje naložb, je Izvršni svet 
septembra 1989 sklenil, naj se pripravi primerna informacija 
za Skupščino RS in poišče primerno obliko oziroma podlago 
za zagotavljanje proračunskih sredstev za načrtovane 
naložbe. Izvršni svet je k taki odločitvi spodbudilo tudi spoz- 
nanje, da so naložbe v obnovo tiskarskih zmogljivosti za 
časopisno dejavnost enako pomembne kot obnova oddajni- 
ško pretvorniškega sistema za RTV in je menil, da je potrebno 
zagotoviti proračunska sredstva tudi za obnovo tiskarskih 
zmogljivosti. 
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Ko je bila oktobra 1989 pripravljena dokumentacija za začetek 
postopka za sklenitev finančne konstrukcije, pa so izdajatelji 
in ustanovitelji časopisa Delo umaknili soglasje o ukinitvi 
subvencij za dnevnike oz. o njihovi transformaciji za sofinan- 
ciranje obnove tiskarskih zmogljivosti. To je reševanje zausta- 
vilo, ker je bilo v okviru Izvršnega sveta ocenjeno, da bi 
hkratno sofinanciranje naložbe in nadaljevanje pokrivanja 
razlike med proizvodno in prodajno ceno dnevnikov predstav- 
ljalo za republiški proračun preveliko breme. Za pokrivanje 
razlike v ceni dnevnikov je bilo npr. za leto 1990 predvidenih 
10,5 mio din, letna obveznost za naložbo pa bi bila po tedanjih 
izračunih 23,1 mio din. 
Ustanovitelj Dela je 1. marca 1990 ponovno spremenil mnenje 
in posredoval IS Skupščine SRS stališče, naj se dnevnikom 
namesto subvencije zagotovijo dodatne oprostitve prispevkov 
in davkov in predlagal predložitev ustreznega zakona za druž- 
beno pomoč pri obnovi in modernizaciji tiskarskih zmogljivo- 
sti, ki bi naj bii sprejet po hitrem postopku. Zato je Izvršni svet 
marca 1990 predložil Skupščini RS v obravnavo Informacijo 
o uresničevanju usmeritve iz dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1989-1990 glede izvajanja 
usklajenega programa izpolnitve tiskarskih zmogljivosti. 
V njej je predlagal Skupščini RS v sprejem naslednje usme- 
ritve: 
- da Skupščina podpre spremembo namembnosti sredstev, 
ki so v republiškem proračunu namenjena za pokrivanje 
razlike med proizvodno in prodajno ceno treh dnevnikov 
v sredstva za sofinanciranje programa obnove in moderniza- 
cije opreme za časopisni tisk v Sloveniji in podpre predlog, da 
se ukine družbeni dogovor o medsebojnih odnosih pri ureja- 
nju cen med DPS, ustanovitelji dnevnikov in tozd, ki sodelu- 
jejo v proizvodnji dnevnikov; 
- iz tega vira naj bi v naslednjih petih letih (varianta osmih 
letih) zagotovili 40% potrebnih sredstev za sofinanciranje 
programa obnove; 
- da pooblasti Izvršni svet, da usmerja ta sredstva v posa- 
mezne dele oz. projekte programa obnove skladno oz. 
odvisno od stopnje njihove pripravljenosti; 
- da se ohranijo vse obstoječe davčne in druge olajšave za 
področje javnega obveščanja in da se v pripravah novega 
sistema davčne zakonodaje in planskih aktov za naslednje 
srednjeročno obdobje prouči možnosti za dodatne olajšave 
oz. za stimulativne pogoje gospodarjenja na področju jav- 
nega obveščanja. 
Skupščina oziroma zbor občin in zbor združenega dela sta to 
informacijo obravnavala 26. oz. 27. marca 1990 in se strinjala 
s predlogom IS, da se subvencije za tri dnevnike ukine, da se 
ta sredstva uporabi za obnovo časopisnih rotacij in da se za to 
pripravi pravna podlaga. Hkrati s tem sta pooblastila IS, da 
lahko sukcesivno podpre posamezen projekt, ko bo priprav- 
ljen za izvedbo. Prav tako je zavezala IS, da še naprej zagotav- 
lja primerne davčne in druge olajšave in stimulacije za 
področje javnega obveščanja. 
V času od septembra 1989 do aprila 1990 je prišlo do bistve- 
nih sistemskih sprememb v pogojih gospodarjenja, kar je po 
mnenju Izvršnega sveta terjalo ponovno proučitev nekaterih 
izhodišč za sofinanciranje naložb. Zato se je Izvršni svet 
odločil, da nadaljnje reševanje problema prepusti novoizvo- 
ljeni oblasti. Ker so hkrati pri investitorjih potekale organiza- 
cijske spremembe v skladu z novo zakonodajo, to je z zako- 
nom o podjetjih, je bila taka odločitev dodatno utemeljena. 
V procesu usklajevanja z zakonom o podjetjih je prišlo do 
reorganizacije ČGP Delo tako, da je DP Delo - Tisk časopisov 
in revij postal samostojno podjetje s polno odgovornostjo;To 
pa, ne glede na sporazum o poslovnem sodelovanju s ČZP 
Delo. d.o.o. omogoča, da so tudi ostali njegovi partnerji v ena- 
kopravnejšem položaju pri dogovarjanju. Do ločitve na časo- 
pisni in grafični del je prišlo pred tem v ČGP Večer in v ČTP 
Pravica-Dnevnik. Tako so tiskarne sedaj samostojni subjekti, 
kar pomeni, da bi morali republiški upravni organi začeti 
pogovore s formalnopravno novimi investitorji. Hkrati pa so 
se pojavljali novi predlogi investitorjev za drugačno tehnolo- 
ško rešitev, pri tem pa ohranjajo zahteve po proračunskih 
sredstvih za sofinanciranje. 

V. SEDANJI PREDLOGI ZA OBNOVO ROTACIJ 
V lanskem letu so se pojavila nekatera nova dejstva, ki pome- 
nijo bistveno odstopanje od prvotno usklajenega programa 

obnove. 
Decembra 1989 je namreč ČGP Delo predložilo republiški 
komisiji za oceno investicij svoj Program obnove in moderni- 
zacije zmogljivosti za tisk časopisov, v katerem je predvideno, 
da bodo za program potrebovali 33.760.000 DEM sredstev in 
ne le 28.483.000 DEM, kar je 18,5% več, kot je v usklajenem 
Programu obnove predvideno. Ta program ČGP Dela je bil 
poslan tudi tedanjemu predsedniku Skupščine RS g. Miranu 
Potrču. Ob letošnji proračunski debati je bila Skupščina RS 
ponovno seznanjena s programom ČGP Dela in njegovo zah- 
tevo po 40% republiškem sofinanciranju programa obnove. 
Časopisno podjetje Dnevnik je februarja 1990 predložilo Inšti- 
tutu za oceno investicij Ljubljanske banke projekt zamenjave 
iztrošene opreme za časopisni tisk. Vrednost tega projekta je 
za 61,6% večja kot v usklajenem Programu obnove in to 
zaradi spremenjene konfiguracije in dopolnilne opreme. 
ČZP Mariborski tisk pa je na osnovi dogovora s ČZP Večer 
predlagal marca 1991 nabavo cenejšega časopisnega rotacij- 
skega stroja, ki bi omogočil tudi štiribarvni natis, vendar to ne 
bi bila akcidenčna rotacija, ki je tudi primerna za tiskanje 
revijalnega tiska boljše kakovosti. Pri tem novem predlogu pa 
ČZP Večer ponuja tudi varianto, da bi ustanovili delniško 
družbo za tisk časopisov, v katero bi republika vložila svoj; 
delež. ' 

Vrednost usklajenih in spremenjenih programov v 000 DEM 

Tisk časopisov in revij 
Tiskarna Ljudska pravica 
Mariborski tisk 
Skupaj 

' usklajenonovi program 
program I. 89 I. 91 

28.483 33.760 
8.137 13.151 
8.694 3.500 

45.314 50.411 

Predlogi, ki so trenutno s strani investitorjev ponujeni, se p d 
vrednosti bistveno razlikujejo od prejšnjih. 
Po sedanjem tečaju (1 DEM - 13_din) znaša vrednost celotne 
nove naložbe 655.343.000 din. Če bi obveljalo predvidene 
izhodišče glede sofinanciranja, bi moral republiški proračun 
zagotoviti 40% vrednosti naložbe, to je 262,137,200 din, kai 
pomeni pri 5 letni realizaciji letno 52.427.000 din. Nove rešitve 
kažejo, da se je skupna vrednost naložb povečala za 11,1%. 
Pri tem je pomembno, da se spreminja tudi delež, ki bi ga naj 
republika zagotovila v obliki nepovratnih sredstev iz prora- 
čuna. Tako program Tiskarne Ljudska pravica oz. časopis- 
nega podjetja Dnevnik predvideva, da bo republiški proračun 
prispeval 91% delež, DP Delo-Tisk časopisov in revij predvi-i 
deva 40% delež in GZP Mariborski tisk 42,6% delež v naložbi; 
ob tem pa samo slednji ponujajo kot varianto pri tem pro- 
gramu tudi delniški pristop za sklenitev finančne konstruk- 
cije. 

J 
VI. POGOJI POSLOVANJA IN GMOTNI POLOŽAJ 
INVESTITORJEV 
V preteklem letu 1990 je prišlo do korenitih sprememb v pogo- 
jih gospodarjenja časopisnih podjetij. Dnevniki niso več sub- 
vencionirani, pri ostalih časopisih pa se je delež subvencij 
močno zmanjšal. Prav tako je nova davčna zakonodaja, ki 
velja v letu 1991, povsem izenačila pogoje poslovanja časo- 
pisnih in RTV podjetij s tistimi v gospodarstvu. Vse to je 
časopisno produkcijo podražilo za 35 - 40%, v nekaterih" 
segmentih pa še več. Zato so se cene časopisov, predvsem 
informativno političnih, glede na preteklo obdobje občutno 
povečale. Tako se npr. cena dnevnikov sedaj giblje od 0,9 
DEM za Večer in Dnevnik, do 1,1 DEM za Delo, medtem ko je 
bila v obdobju 1981-1989 poprečna cena okoli 0,5 DEM. Ob( 
tem je potrebno ugotoviti, da se njihova prodana naklada ni 
bistveno znižala. Revijalni tisk se na splošno ni toliko podražil 
glede na odnos v DEM, čeprav je glede na obseg in kvaliteto 
razmeroma drag glede na podobne revije v tujini. Povečanje, 
cen pa je ob znižanju življenjskega standarda povzročilo, 
v letu 1990 pri časopisih in revijah, ki so izhajali že v obdobju 
1985-1990, padec prodane naklade za 5-20%. Ta negativni 
trend pa se nadaljuje tudi letos. Vendar pa se celotna časo- 
pisna produkcija ne znižuje v tolikšni meri, ker se pojavljajoč 
vedno novi časopisi in novi časopisni založniki, kar v globalu 
blaži prej opisane trende. Na republiškem sekretariatu za 
informiranje je bilo npr. samo v letu 1991 registriranih 50 
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ovih časopisov, ki zapolnjujejo predvsem tista področja, ki 
o bila doslej slabo ali pa sploh ne informacijsko pokrita. Med 
ajpomembnejšimi časopisnimi projekti sta dva dnevnika Slo- 
enske novice in Slovenec, ki bosta bistveno prispevala 
večji izkoriščenosti tiskarskih zmogljivosti, 
er so časopisna podjetja glavni partnerji tiskarn pri časo- 
isni produkciji, se padec prodaje pozna - tudi pri tiskarskih 
aročilih in v prihodku tiskarn. Podobni negativni trendi se 
ažejo tudi v založništvu, zato je celotna grafična dejavnost 
elota v krizi, saj je v letu 1990 imela negativno profitno 
topnjo /2,7/, stopnja reproduktive sposobnosti pa je bila le 
1%, stopnja finančne varnosti 59,% in stopnja samofinanci- 

anja 86,7%. Z vidika načrtovanih investicij je pomembno 
gotoviti, da sta imela DP Delo-Tisk časopisov in revij in GZP 
lariborski tisk v letu 1990 negativno profitno stopnjo, med- 
sm ko je imela Tiskarna Ljudske pravice nizko pozitivno le 
5%«. Reproduktivna sposobnost je bila zadovoljiva pri DP 

lelo-Tisku časopisov in revij, medtem ko sta imela Tiskarna 
judska pravica in GZP Mariborski tisk slabšo od poprečja 
grafični dejavnosti. 

II. UGOTOVITVE, OCENE IN STALIŠČA IZVRŠNEGA 
VETA 
:vršni svet ugotavlja: 

da je potrebno sklepe Skupščine Republike Slovenije 
podpori pri obnovi in modernizaciji tiskarske opreme upo- 

tevati pri pripravi proračuna za leto 1992, in pri snovanju 
ove zakonodaje na področju pospeševanja gospodarskega 
azvoja; 

da so v pripravi sistemski zakoni, ki bodo bistveno spreme- 
i pogoje sofinanciranja in ki bodo še bolj uveljavili tržne 

lehanizme; 
da so se v času od decembra 1989 do maja 1991 ponovno 

ojavili dvomi o upravičenosti nabave dveh tiskarskih stroiev 

v Ljubljani, češ da njune zmogljivosti v sedanjih pogojih ne bi 
bile optimalno izkoriščene; 
- da se je z začetkom izhajanja dveh novih slovenskih dnev- 
nikov bistveno povečala izkoriščenost tiskarskih zmogljivosti, 
vendar so se zato vsi rizični dejavniki za pogostejše okvare še 
bolj povečali. 
Izvršni svet ocenjuje: 
- da investitorji niso dovolj proučili novih gospodarskih 
pogojev in razen Mariborskega tiska niso ponudili novih reši- 
tev za zaprtje finančne konstrukcije, ampak še vedno pre- 
težno računajo na nepovratna sredstva s strani države; 
- da je ponovno prišlo do konkurenčnega boja med Tiskom 
časopisov in revij in Tiskarno Ljudske pravice, kar se kaže 
v spremenjeni zahtevi njenega partnerja, časopisnega 
podjetja Dnevnik, ki predlaga nakup stroja z drugačnimi 
karakteristikami, kot je bilo prvotno predvideno. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije se zavezuje: 
- da bo skupaj s tiskarnami in časopisnimi založniki 
ponovno skupno presodil program obnove in modernizacije 
za tisk slovenskih časopisov, in da bo pri tem upošteval nove 
pogoje gospodarjenja, ki se bistveno razlikujejo od tistih, 
v katerih je program nastajal. Poovno bodo preverjeni strate- 
ški cilji in pogoji dela in razvoja v luči novega položaja 
Slovenije in v pogojih novih družbenogospodraskih oziroma 
lastninskih odnosov; 
- da bodo ugotovitve ponovne presoje sedanjega položaja 
podlaga za pripravo predlogov Izvršnega sveta Skupščine 
Republike Slovenije o možnih oblikah pomoči pri obnovi in 
modernizaciji tiskarske opreme kot infrastrukturnem ele- 
mentu časopisne dejavnosti, za katero so te enakega pomena 
kot je obnova pretvorniškega omrežja za RTV dejavnost; 
- da bo z ugotovitvami iz ponovne presoje in s predlogi za 
reševanje problematike obnove in modernizaciji tiskarske 
opreme seznanil Skupščino Republike Slovenije ob pripravi 
proračuna za leto 1992. 

MNENJE 
Comisije za informiranje k poročilu o stanju tiska časopisov in revij 

omisija za informiranje Skupščine Republike Slovenije je na 
3. seji dne 23. 9. 1991 obravnavala poročilo o stanju tiska, 
asopisov in revij, ki ga je Skupščini Republike Slovenije 
redložil njen Izvršni svet. 
la seji so bili poleg članov komisije prisotni minister za 
iformiranje Jelko Kacin ter predstavniki tiskarn Ljudske pra- 
ce, Dela, Mariborskega tiska, GZS (sekcije za tisk), kakor 
jdi predstavniki časopisov Dela, Večera, Dnevnika in Slo- 
enca. 
' uvodu je Jelko Kacin, minister za informiranje opozoril, da 
s Izvršni svet Slovenije ponovno proučil izhodišča za sofinan- 
iranje naložb v slovensko tiskarsko opremo. Sedanji Izvršni 
vet je v bistvu dolžan, da na podlagi sklepov prejšnjega 
^vršnega sveta poizkuša rešiti vprašanje sofinanciranja 
aložb v slovensko tiskarsko opremo. V lanskem pa tudi 
letošnjem letu so investitorji v zvezi z rekonstrukcijami 

Dtacijskih zmogljivosti in njihove prenove ponudili nekatere 
ove predloge, ki pa se bistveno razlikujejo od prej predvide- 
ga programa (skupna vrednost naložb naj bi bila 11% višja) 
je sedaj predvidena na približno 50 mio DEM. Minister je 

jdi poudaril, da se Izvršni svet skupščine Republike Slove- 
ije zavezuje: 
h da bo skupaj s tiskarnami in časopisnimi založniki 
ionovno skupno presodil program obnove in modernizacije 
a tisk slovenskih časopisov, in da bo pri tem upošteval nove 
iogoje gospodarjenja, ki se bistveno razlikujejo od tistih, 
katerih je program nastajal. Ponovno bodo preverjeni strate- 

ki cilji in pogoji dela in razvoja v luči novega položaja 
!lovenije in v pogojih novih družbenogospodarskih oziroma 
astninskih odnosov; 
- da bodo ugotovitve presoje sedanjega položaja podlaga za 
iripravo predlogov Izvršnega sveta Skupščine Republike Slo- 
enije o možnih oblikah pomoči pri obnovi in modernizaciji 
iskarske opreme kot infrastrukturnem elementu časopisne 
lejavnosti, za katero so te enakega pomena kot je obnova 
iretvorniškega omrežja za RTV dejavnost; 

- da bo z ugotovitvami iz ponovne presoje in s predlogi za 
reševanje problematike obnove in modernizacije tiskarske 
opreme seznanil Skupščino Republike Slovenije ob pripravi 
proračuna za leto 1992. 
Predstavniki posameznih tiskarn so v razpravi predstavili pro- 
bleme v zvezi z obnovo rotacij ter pri tem še posebej poudarili, 
da brez pomoči iz republiškega proračuna teh problemov ne 
bodo mogli sami rešiti: 
V razpravi so člani Komisije za informiranje podprli tako 
predlog Ministrstva za informiranje kot tudi predstavnike 
tiskarn, saj je bilo v razpravi večkrat poudarjeno, da je obnovi- 
tev tiskarskih zmogljivosti nacionalnega pomena, da pa je 
treba pri tem načeti oziroma upoštevati razpravo tudi glede 
vprašanja lastnine obstoječih tiskarn. 
Po razpravi je bil sprejet naslednji 

SKLEP 

Predstavniki tiskarn se morajo na podlagi dogovora z Ministr- 
stvom za informiranje čim prej sestati na skupnem sestanku, 
na katerem bodo obravnavali problematiko pridobivanja in 
vlaganja sredstev za njihove rotacije. Po dogovoru, oziroma 
sporzaumu, med Ministrstvom za informiranje in tiskarnami 
bodo le-ti poslali Komisiji za informiranje in Odboru za prora- 
čun in javne finance skupščine Republike Slovenije njihovo 
usklajeno stališče glede financiranja obnove rotacij. To 
skupno stališče, oziroma predlog, mora biti poslano obema 
delovnima telesoma skupščine Republike Slovenije najkas- 
neje do začetka meseca novembra, ko se bo v Skupščini 
Republike Slovenije, predvidoma začela razprava o republi- 
škem proračunu za leto 1992. Ti dve delovni telesi pa bosta na 
podlagi pripravljenega in usklajenega projekta ocenili ali naj 
se ta problematika uvrsti kot posebna točka dnevnega reda 
tudi na seje zborov Skupščine republike Slovenije. 
Mnenje Komisije za informiranje se posreduje Izvršnemu 
svetu in Ministrstvu za informiranje ter predsednikom zborov 
Skupščine Republike Slovenije. 
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MNENJE 

Odbora za proračun in javne finance k poročilu o stanju tiska časopisov in revij. 

Odbor Skupščine Republike Slovenije za proračun in javne 
finance je na 30. seji dne 2/9-1991 obravnaval poročilo o sta-, 
nju tiska časopisov in revij, ki ga je Skupščini Republike 
Slovenije predložil njen izvršni svet. 
Predstavnik Izvršnega sveta oziroma Ministrstva za informira- 
nje na seji odbora ni bil navzoč. 
Odbor je ugotovil, da je ob razpravi o republiškem proračunu 
za leto 1991 bil odbor seznanjen s programom ČGP Delo in 
njegovo zahtevo po 40% sofinanciranju programa obnove in 
modernizacije zmogljivosti za tisk časopisov iz sredstev repu- 
bliškega proračuna. Odbor takratnega predloga ni podprl, ker 
finančna konstrukcija ni bila zaprta. Iz poročila pa izhaja, da 
ta problem, razen mariborskega tiska, še obstaja in da tudi 
niso dovolj proučeni novi gospodarski pogoji ter da se še 
vedno računa na nepovratna sredstva s strani države. 
V razpravi je prevladalo stališče, da slovenski tisk potrebuje 
sodobnejšo tiskarsko opremo, zaradi pomena slovenskega 
časopisnega tiska pa ima sodoben rotacijski stroj tudi funk- 
cijo infrastrukturnega objekta. 
Mariborski tisk ima finančno konstrukcijo zaključeno z rela- 
tivno razumno udeležbo v sofinanciranju iz republiškega pro- 
računa. Zaradi nesporazuma med »Ljudsko pravico« in 

»Delom« se zaključevanje finančne konstrukcije odlaga, 
posledica tega pa je, da je mariborski tisk že skoraj v razsulu. 
Tuje časopisne hiše so se pripravljene s svojim kapitalom 
vključiti v slovenski medijski prostor, vendar pa je za tako 
odločitev pristojna vlada ^lovenije. 
Odbor meni, da je problem tiska vse bolj pereč zaradi zastare- 
losti rotacijskih strojev, ki se nahajajo na področju Republike 
Slovenije. Zaradi pomembnosti tiska tudi v luči osamosvaja- 
nja Slovenije in majhnosti prostora, ko je ta dejavnost pre- 
malo donosna, je po mnenju odbora z delnim sofinanciranjem 
iz republiškega proračuna potrebno zaključiti finančno kon- 
strukcijo pri nakupu modernega rotacijskega stroja, če bo 
seveda do skupnega nakupa zainteresiranih tiskarn prišlo do 
sporazuma. 
Odbor poziva Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, da 
v skladu s svojimi ugotovitvami, ocenami in obveznostmi iz 
poročila o stanju tiska časopisov in revij, pri pripravi reba- 
lansa letošnjega republiškega proračuna oziroma pri pripravi 
proraču/ia za leto 1992 upošteva problematiko tiska v Slove- 
niji in pnpravi ustrezne rešitve. 
Mnenje odbora se posreduje Izvršnemu svetu in Ministrstvu 
za informiranje. 
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Informacija o stanju na področju kinematografije v Republiki Sloveniji in 

prizadevanjih za rekonstrukcijo tega stanja 

Obravnavajoč pobudo skupine delegatov Skupščine Repu- 
blike Slovenije v zvezi s stanjem na področju kinematografije 
v Republiki Sloveniji je Ministrstvo za kulturno ugotovilo, da 
vse tri zahteve iz pobude po svojih intencah trkajo tako rekoč 
na odprta vrata ter so skiadne z dosedanjimi prizadevanji in 
aktivnostmi pristojnega resornega organa v minulih treh letih, 
od kar se je položaj na tem področju kulturne dejavnosti 
zaostril do takšne mere, da je zahteval celovitejšo obravnavo, 
konkretne posege pristojnega republiškega organa ter razmi- 
slek o rekonstrukciji obstoječega modela njenega izvajanja. 
Žal pa obrazložitve k pobudi, še bolj pa gradivo, ki ga je 
pripravilo Društvo slovenskih filmskih delavcev in je služilo za 
utemeljitev same pobude, izražajo temeljno nepoznavanje ali 
nerazumevanje tako samega stanja kot tudi dosedanjih priza- 
devanj za njegovo sanacijo. Mogoče je celo predpostaviti, da 
je pomanjkanje informacij ter predvsem površno sestavljeno 
gradivo DSFD, v katerem mrgoli netočnih ali celo neresničnih 
ugotovitev in navedb, s svojo tendencioznostjo zavedlo dele- 
gate - podpisnike pobude - k nepreverjenim trditvam v obra- 
zložitvah in k prepričanju, da na pristojno ministrstvo naslav- 
ljajo zahteve k ravnanju, h kateremu bi ga bilo potrebno 
posebej opominjati in siliti. 
Po drugi strani je tudi res, da so aktivnosti v zvezi s pripravo 
strokovnih podlag za rekonstrukcijo modela organiziranja in 
delovanja slovenske produktivne in reproduktivne kinemato- 
grafije v dosedanji fazi logično potekale na ravni strokovne 
službe ministrstva ob sodelovanju zunanjih strokovnjakov, 
v kolikor niso bile izsiljene z zakonskimi obveznostmi in 
vezane na pravno (sodno) obravnavo posameznih konkretnih 
sklopov dosedanje organizacijske zgradbe kinematografije 
v Republiki Sloveniji. (Tu imamo v mislih postopka redne, 
vendar nadzorovane likvidacije podjetij Vesna film in Viba film 
kot edini preostali način sanacije položaja v njiju, potem ko so 
si pristojni republiški organi vrsto let zaman prizadevali za 
ureditev njunega v vrsti komponent neurejenega, neučinkovi- 
tega, nereguliranega in zastarelega poslovanja ter izvajanja 
njune temeljne dejavnosti. V obeh primerih je bil Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije kot formalni ustanovitelj obeh 
podjetij seznanjen s potekom prizadevanj pristojnega republi- 
škega organa, obravnaval je gradivo o ugotovitvah glede 
stanja in razlogih za začetek postopka redne likvidacije 
s predlogom za njen pričetek ter s smotri, ki jih pristojni 
resorni organ namerava uresničiti skozi njen nadzorovan 
potek. Zato v tej informaciji te razsežnosti problematike ne 
bomo povzemali.) Z omenjenima postopkoma redne likvida- 
cije dodatno zapleten položaj, ki bi bil že brez njiju kritično 
neurejen in vrsta ugotovitev, pa tudi primerjav modelov orga- 
niziranja tega področja v drugih primerljivih sredinah 
v Evropi, so napotili pristojno ministrstvo k spoznanju, da 
parcialni posegi v to področje ter začasno ohranjanje vegeti- 
ranja nekaterih njegovih temeljnih instrumentov izvajanja 
dejavnosti niso smotrni; da zgolj odlagajo nujno razrešitev 
položaja v čas še slabših razmer tako v sami kinematografski 
dejavnosti kot tudi širše. 
Vzpostavitev novega modela kinematografije v Republiki Slo- 
veniji in s tem rekonstrukcija obstoječega stanja pa je kom- 
pleksna naloga, ki zahteva svoj čas in svoje logično sosledje; 
poteka pa ob izrazitem pomanjkanju primernih strokovnih 
sodelavcev ministrstva ter obstrukcij, še bolj pa nekompetent- 
nosti stanovske organizacije, samih filmskih delavcev in vseh 
ostalih, ki so tako ali drugače povezani s kinematografijo. 
K temu dodaja svoje še železna časovna logika pravnega 
režima, po katerem potekata oba omenjena postopka likvida- 
cije obeh v preteklosti nosilnih instanc kinematografije v, re- 
publiki. ^ 
Zaradi vsega uvodoma omenjenega je Ministrstvo za kulturo 
ugotovilo, da so pojasnila in dodatne informacije k gradivu in 
obrazložitvam, na katerih temelji omenjena delegatska 
pobuda, pa tudi k stališču samega ministrstva, ki je odgovor 

j na v pobudi vsebovane zahteve, nujni. 
1. »Produkcijsko mrtvilo, nevzdržnost in kaotičnost razmer 
v slovenski produktivni kinematografiji« (iz gradiva DSFD). 

Neurejenost razmer vlada na tem področju že od nekdaj in se 
posebej stopnjuje v zadnjih petih letih. S takšnim spoznanjem 
sta se spopadala že prejšnji Republiški komite za kulturo in 
bivša Kulturna skupnost Slovenije, vsaj v okviru svoji pristoj- 
nosti in bolj ali manj neučinkovito. Sedanje Ministrstvo za 
kulturo pa je takšno stanje podedovalo skupaj z neustreznim 
načinom organiziranja, atrofiranimi ustanovami, nelegitim- 
nimi ali neučinkovitimi delovnimi navadami izvajalcev dejav- 
nosti in volunterskimi pravili odločanja o temeljnih vpraša- 
njih. Da so takšne razmere nevzdržne, je ugotovil že bivši 
Republiški komite za kulturo in je jeseni 1989 začel s prvimi 
radikalnejšimi aktivnostmi pri njihovi sanaciji v zvezi s podjet- 
jem Vesna film. Sedanje ministrstvo takšne aktivnosti nada- 
ljuje, izhajajoč iz enakega razumevanja obstoječega stanja 
kot nevzdržnega. 
K tej ugotovitvi velja dodati, da je DSFD tako prej kot vse do 
danes navkljub številno močnemu članstvu in domnevnemu 
strokovnemu potencialu, na katerega se vztrajno sklicuje, 
vedno vabljeno in pogosto prisotno, prispevalo bore malo 
k razreševanju nakopičenih problemov, ki so genirirali opi- 
sano stanje. , 
Da pa na področju kinematografije v Republiki Sloveniji vlada 
produkcijsko in še kakšno mrtvilo, preprosto ni res. 
Leto in pol po začetku postopka redne likvidacije edinega 
slovenskega podjetja za distribucijo filmov dejavnost na tem 
področju navkljub ekonomskim in političnim razmeram, ki so 
ji izrazito nenaklonjene, poteka mnogo bolje kot kdajkoli 
v zadnjih desetih letih - o čemer seveda obstajajo podatki, 
mogoč pa je tudi empiričen vpogled v ponudbo na tem 
področju. A razmere še daleč niso urejene. V prihodnjem letu 
zahtevajo dokončno vzpostavitev in zagon zamišljenega 
modela rekonstrukcije, po katerem danes delno že poteka 
sama dejavnost. 
Program filmske in video proizvodnje poteka v letu 1991 
v dvakrat oteženih razmerah. Prvič zato, ker je bil pod prisilo 
okoliščin prehodnega odobja v letu 1990 oblikovan še vedno 
po pravilih in postopkih starega modela, drugič zato, ker 
njegova realizacija poteka prvič brez osrednjega državnega 
producenta in v bistveno oteženih materialnih pogojih, na 
katere je dodatno pritisnila še oborožena in gospodarska 
vojna. In vendar: globalno se program v ničemer ne razlikuje 
od programov v minulih petih letih, oblikovan je bil po enakih 
vsebinskih principih, po obsegu je enak z minimalnimi struk- 
turalnimi laviranji - in to v prid filmske in video proizvodnje 
na račun drugih obveznosti republike na področju kinemato- 
grafije. In na koncu; finančna sredstva za njegovo realizacijo 
so bila določena v nominalno enakem obsegu kot v letu 1990, 
žal pa do sedaj niso bila tudi revalorizirana. Dodatna obvez- 
nost ministrstva na tej programski postavki pa je še dokonča- 
nje dela nedokončane filmske proizvodnje Viba filma predv- 
sem iz lanskega leta, pa tudi še starejšega datuma. 
Do 31. 8. 1991 je prišlo pri uresničevanju predvidenega pro- 
grama subvencioniranja filmske in video proizvodnje v Repu- 
bliki Sloveniji s strani Ministrstva za kulturo glede na objav- 
ljeni program do zapleta v zvezi 5 subvencioniranjem enega 
predvidenega celovečernega filma ter do nekaj korekcij, 
zamenjav in sprememb namenskosti sredstev za posamezne 
naslove iz objektivnih razlogov. Glede nato predvidevamo, da 
bo tozadevni program 1991 realiziran v naslednjem obsegu: 
A.) Predvideni program: 
- 1 celovečerni film, polovična obveznost za dokončanje 
1 celovečernega filma iz leta 1990 z dodatnimi sredstvi, 1 celo- 
večerni film v koprodukciji s tujino ter priprave na realizacijo 
zahtevnejšega celovečernega igranega projekta za leto 1992; 
skupaj 3 realizirani filmi in eden v pripravi, izmed katerih se 
eden dokončuje, dva pa sta v različnih fazah realizacije. 
- 3 dokumentarni filmi, izmed katerih je zahtevnejši izmed 
njih končan in pred predstavitvijo. 
- 2 kratka igrana filma v snemanju in 1 v rezervi; skupaj 
3 filmi. 
- 2 filmska portreta slovenskih kulturnih delavcev; 1 v reali- 
zaciji, 1 načrtovan za drugo polovico leta. 

poročevalec 41 



- obsežen program animiranega filma po programu. 
- 4 video projekti, od tega dokončanje 1 dolgometražnega. 
- subvencioniranje razvoja 7 scenarijev za celovečerne filme 
iz fonda za vzpodbujanje scenaristike pri Ministrstvu za kul- 
turo. 
- subvencioniranje proizvodnje študentskih filmov na 
AGRFT. 
B.) Dodatni program - dokončanje nedokončanih filmskih 
projektov iz naslova obveznosti Viba filma iz preteklih let: 
- dokončanje 6 filmskih portretov slovenskih kulturnih 
delavcev; 3 so že dokončani. 
- dokončanje 2 dokumentarnih filmov; 1 bistveno obsežnejši 
in dopolnjen pred zaključkom, 1 bo dokončan do konca leta. 
- dokončanje zahtevnejšega kratkega igranega filma. 
Ob tem Ministrstvo za kulturo redno izpolnjuje svoje obvezno- 
sti na področjih reproduktivne kinematografije in prikazova- 
nja, arhivistike, filmske publicistike in sodelovanja s tujino ter 
do ostalih aktivnosti, ki so povezane s kinematografijo. 
2. »Likvidacija osrednje nacionalne institucije brez načrta 
za novo organiziranost« 
(iz gradiva DSFD). 
Razlogi za oblikovanje predloga za začetek redne likvidacije 
Vesna filma in Viba filma so že bili predstavljeni IS, ki jih je 
tudi obravnaval. V takšen predlog so ministrstvo silili obvezu- 
joči zakonski razlogi, uvid v tedanjo stanje v obeh podjetjih, 
poznavanje historiata neuspešnih poskusov njune sanacije 
v preteklosti ter odsotnost drugih sredstev vplivanja ustanovi- 
telja na urejanje razmer v njiju, še posebej pa spoznanje 
o nujnosti celovite rekonstrukcije modela v vsej kinemato- 
grafski sferi kot takšni. Z začetkom likvidacije v obeh podjetjih 
iz pravnih in ekonomskih razlogov ni bilo mogoče odlašati, 
zato tudi ni bilo sprejemljivo čakanje na izdelavo novega 
koncepta organiziranosti, saj smo že omenili, da gre za zahte- 
ven in dolgotrajen proces na obeh ravneh. V obeh primerih je 
ministrstvo zagotovilo minimalne pogoje za nadaljevanje 
dejavnosti, za to potrebna sredstva ter ostanek ali nadome- 
stilo organizirane oblike, ki jo je sposobna izvajati. Pogoje 
smo - kolikor je bilo mogoče - že profilirali z intenco, 
kakršno predpostavlja bodoči model organiziranja kinemato- 
grafije v Republiki Sloveniji. 
Postopek redne likvidacije Vesna filma se je po vseh potreb- 
nih pripravah pričel spomladi 1990 in je zdaj v zaključni fazi. 
Postopek redne likvidacije Viba filma se je pričel 1. februarja 
1991. Oba postopka potekata nadzorovano, pri njunem izvaja- 
nju ministrstvo sodeluje v okviru svojih pristojnosti ter 
poskuša znotraj predpisanega pravnega režima in procedure 
vplivati na njun potek z intenco ohranjanja materialne baze 
obeh segmentov kinematografske dejavnosti, zagotavljanja 
kontinuitete izvajanja dejavnosti ter priprave ustreznih materi- 
alnih in organizacijskih podlag za nov model organiziranosti. 
Trdimo, da so bile dosedanje aktivnosti ministrstva, povezane 
s tem, uspešne. 
Ker se je postopek, vezan na področje reproduktivne kinema- 
tografije začel leto dni prej, smo pri sanaciji tega področja 
prišli dalj in imamo zanjo tudi ustrezne strokovne podlage, ki 
so do določene mere že operacionalizirane ter v izvedbi. Na 
področju produktivne kinematografije vzporedno z zahtevnih 
in razvejanim postopkom likvidacije osrednje institucije 
poteka priprava strokovnih podlag. Predvidevamo, da bodo te 
pripravljene do konca septembra 1991. Do konca leta 1991 
bodo stekli postopki za zagotovitev nadomestne lokacije za 
nacionalni filmski studio ter za ustanovitev takšnega orga- 
nizma, ki bo upravljal naloge nacionalnega tehnično-organi- 
zacijskega servisa za to področje dejavnosti. V nadaljevanju 
predvidevamo ustanovitev nacionalnega filmskega instituta 
kot nosilne nacionalne ustanove na kinematografskem 
področju v Republiki Sloveniji. 
Ministrstvo za kulturo ni s strani DSFD prejelo nikakršnih 
predlogov za novo obliko organiziranosti kinematografije pri 
nas. Na povsem načelni ravni so predstavniki društva in film- 
ski delavci javno nekajkrat načenjali temo o potrebnosti sode- 
lovanja društva ali njih samih pri profiliranju novega modela. 
Vendar pa ne poznamo nobenega konsistentnega predloga, 
ki ga bi pripravili in predstavili. Nasprotno: v obeh primerih 
organizirane aktivnosti v tej smeri, ki ju je podprlo tudi mini- 
strstvo, se je odnos društva in večine filmskih delavcev izkazal 
kot čista obstrukcija (priprava tez za zakonsko ureditev tega 
področja in tez za ustanovitev nacionalnega filmskega insti- 

tuta). Obe nalogi so morali iniciirati in prevzeti posamezniki, 
ki niso ne predstavniki društva in ne neposredno filmski 
delavci. Vsaj pri drugi nalogi je delo opravljeno navkljub 
javnemu nasprotovanju upravnega odbora društva, gradivo 
pa bo dragocen prispevek pri dokončnem oblikovanju stro- 
kovnih podlag novega modela organiziranosti. 
Kako kompetentno je »strokovo« delo predstavnikov DSFD, 
pričata naslednja dva primera, ki ju navajamo zgolj zato, ker 
ju navaja tudi njihovo gradivo. Spomladi 1991, ko je bil že 
oblikovan program subvencioniranja filmske in video dejav-1 
nosti za tekoče leto z ustreznim finančnim razredom (torej so 
bila namenska sredstva za to že razdeljena!) in ko je ustrezna 
ekspertna skupina ministrstva že izbrala 5+2 scenarija, kate- 
rih nadaljnja priprava se subvencionira iz fonda za vzpodbuja- 
nje scenaristike, hkrati pa bodo konkurirali hkrati in enako- 
pravno z drugimi na razpis za leto 1992 prispelimi scenariji za 
celovečerne filme za subvencioniranje njihove realizacije, je 
DSFD uspelo poslati na naslov ministrstva predlog, da bi 
DSFD naredilo taisto, pri tem pa v ta namen zahtevalo sred- 
stva, ki so krepko presegala tista, ki jih je ministrstvo skupaj 
namenilo in večji del tedaj že tudi porabilo za stroške izbora in 
samega subvencioniranja razvoja izbranih scenarijev . Vse 
ostale navedbe in insinuacije iz gradiva DSFD so tendenci- 
ozna dezinformacija. In drugič: čeprav se je likvidacijski 
postopek Viba filma pričel 1. februarja 1991, pripravljala pa od 
jeseni 1990, konec septembra pa je pristojno sodišče odložilo 
že četrti narok, je DSFD šele sedaj uspelo prijaviti sodišču 
svoje domnevne terjatve ter lastninska vprašanja do likvidira- 
nega podjetja. Naj samo opomnimo, da taisto društvo očita 
ministrstvu (ki, mimogrede, seveda za dinamiko poteka likvi- 
dacijskega postopka ni pristojno!), da po nepotrebne zavla- 
čuje s postopkom likvidacije. 
3. »Sofinanciranje podjetja v likvidaciji« 
(iz gradiva DSFD). 
Na predlog Ministrstva za kulturo je pristojni sodni senat 
v sprejeti sklep o začetku postopka redne likvidacije Viba 
filma vključil tudi določilo, da bo Ministrstvo za kulturo zago- 
tovilo potrebna finančna sredstva za poravnavo v sodnem 
postopku ugotovljenih terjatev do omenjenega podjetja, na ta 
način pa zagotovilo kontinuiteto filmske proizvodnje v Repu- 
bliki Sloveniji in preprečilo stihijsko razprodajo nepremičnin 
in ostalega premoženja - še posebej tehnične baze tega 
podjetja. Enako ravnanje vodi tudi likvidacijo Vesna filma, 
seveda iz enakih razlogov. 
Ministrstvo za kulturo je v programu subvencioniranja filmske 
in video dejavnosti v letu 1991 predvidelo sredstva v višini cca. 
13 mio din za »delovno skupnost, stroške likvidacije in rekon- 
strukcije filmske proizvodnje v Republiki Sloveniji«. Vsota je 
nominalno enaka tisti, s katero je Republika Slovenija subven- 
cionirala Viba film v letu 1990, pred pričetkom postopka 
likvidacije. Vsota nominalno ustreza stroškom realizacije pov- 
prečnega slovenskega celovečernega filma. V letu 1991 se iz 
te postavke financirajo: stroški ohranjanja in vzdrževanja teh- 
nične baze s pripadajočimi prostori in v ta namen preostalimi 
zaposlenimi v Viba filmu (v likvidaciji), stroški likvidacijskega 
postopka, pokrivanje sodno priznanih terjatev do Viba filma, 
dokončanje filmske proizvodnje in ostalih produkcijskih 
obveznosti Viba filma iz preteklih let ter stroški priprave 
podlag in predvidenih postopkov za začetek rekonstrukcije 
modela celotne kinematografije v Republiki Sloveniji. 
4. »Sprejetje ustreznega pravilnika« in »odsotnost vsakega 
strokovnega mehanizma« pri oblikovanju programa filmske 
proizvodnje 
(iz gradiva DSFD in obrazložitve k zahtevam v delegatski 
pobudi). 
Neobstoj ustrezne regulative za to področje kulturne dejavno- ! 

sti otežuje delo Ministrstva za kulturo, ki se že vse od lanske 
jeseni zaveda njene nujnosti. Ne nazadnje je tem smislu 
spomladi 1991 tudi podprlo pobudo predstavnikov Združenja 
kinematografov, Združenja videotekarjev in DSFD za pripravo 
tez, ki naj bi predstavljale sistematično podlago nadaljnjim 
proceduram pri sprejemanju ustreznih aktov. Vendar velja 
opozoriti na dvoje: omenjene teze do danes ministrstvu niso 
bile posredovane, ministrstvo pa zaradi pritiska sicer obstruk- 
cijsko naravnanega dela filmskih delavcev, združenih v DSFD 
in njihovega nerazumevanja nujnih sosledij pri urejanju te 
problematike ne bo pristajalo na zamenjavanje logičnega 
vrstnega reda pri razreševanju nakopičene problematike. Po 

42 poročevalec 



ijenem pravilnik za razdeljevanje sredstev ni na prioritetnem 
mestu. 
Za to pa pravzaprav gre. Kot je mogoče razbrati iz obravnava- 
nega gradiva, enako intenco pa so imele tudi dosedaj poz- 
nane javne pobude ali očitki DSFD, predstavnike društva 
i resnici zanima samo pravilnik, ki naj določi razdeljevanje 
ilmski proizvodnji namenjenih sredstev in njihovo vlogo pri 
em. Tak pravilnik jim naj bi omogočil, da bo stanovsko 
jruštvo bolj ali manj neposredno samo razdeljevalo razpolož- 
jiva sredstva. Ker gre za stanovsko društvo, v katerem je 
jrganiziran del za ta sredstva neposredno zainteresiranih 
ilmskih delavcev, si pač ti prizadevajo, da bi sami sebi delili 
sredstva, ki jih daje država na razpolago za subvencioniranje 
nacionalne filmske proizvodnje. Menimo, da ni nikogar 
iotrebno posebej prepričevati, v kolikšni meri je tak model 
■ nasprotju z vsemi evropskimi standardi za področje kinema- 
ografije. 
3ostopek oblikovanja programa subvencioniranja filmske 
jroizvodnje je strokovno vsebinsko delo, ki zahteva branje 
scenarijev, analizo prispelih vlog v vsebinskem in finančnem 
smislu; presojanje in primerjanje. Ne gre zgolj za razdeljeva- 
nje sredstev; to je sekundarni posel, pogojen z izborom pro- 
grama in omejen z razpoložljivimi namenskimi sredstvi za to. 
3ravilnik daje navodila, kako naj teče tak postopek. Tak pra- 
vilnik bo javen in javno sprejet, ko se bo lahko oprl na ostale 
aredpise za področje kulture, pa tudi širše - ne nazadnje na 
Zakon o kinematografiji. Do tedaj bo ministrstvo oblikovalo 
Drogram po dosedanjih, podedovanih pravilih in v skladu 
3 svojimi zakonskimi pristojnostmi; tako kot so bili oblikovani 
:i programi v zadnjih letih delovanja KSS in z nekaterimi 
modifikacijami v prid strokovnosti za leto 1991. O teh pravilih 
;o bili vsi prizadeti sproti in pravočasno obveščeni - in tako 
do tudi za leto 1992. 
Strokovne osnove za oblikovanje programa subvencioniranja 
Mlmske proizvodnje v letu 1991 je pripravila jeseni 1990 tro- 
Slanska ekspertna skupina, sestavljena iz javno preverjenih in 
nevtralnih filmskih poznavalcev, ki jo je iz širšega izbora za 
sodelovanje z njim pripravljenih strokovnjakov imenovalo 
ministrstvo. Pri obravnavi posameznih programskih sklopov 
so sodelovali še dodatno angažirani zunanji eksperti; pri 
razreševanju nekaterih poznejših tekočih problemov prav 
tako, seveda ob sodelovanju strokovne službe ministrstva. 
Ministrstvo je z njihovim dosedanjim delom zadovoljno. Trdi- 
tev o »odsotnosti slehernega strokovnega mehanizma« je 
oreprosto neresnična, glede na v zadnjih letih izkazan stro- 
<ovni prispevek piscev pa tudi sicer povsem deplasirana. 
5. »Vključevanje v mednarodne kinematografske asoci- 
acije« 
iz gradiva DSFD). 

Ta problematika ni v celoti v pristojnosti Ministrstva za kul- 
:uro. Njen donedavni nosilec je bil ZAMTES. Ministrstvo je 
j okviru svojih prizadevanj spoznalo, da za formalno vključi- 
tev ob vseh prejetih pobudah ni institucionalne podlage ter 
rormalno-pravnega okvira, dokler so takšne mednarodne 
aktivnosti po pravilih omejenih asociacij kanalizirane preko 
državnih, t. j. jugoslovanskih mehanizmov. Trditev, da gre 
zgolj za vprašanje zagotovitve finančnih sredstev, ki jih »mini- 
strstvo ne da«, je preprosto nekompetentna. Povsod tam, kjer 
e v mednarodnih filmskih razsežnostih Republika Slovenija 
ahko bila prisotna vsaj neformalno, je bilo nosilcem takšnih 

pobud in aktivnosti to tudi omogočeno. 
6. »Izginevanje posameznih specifičnih filmskih poklicev« 
(iz gradiva DSFD). 
Ministrstvo za kulturo se zaveda te problematike in jo v okviru 
možnosti že ves čas poskuša razreševati. Vendar ta problem 
nikakor ne izvira iz odsotnosti možnosti za delo. Trdimo, da 
so možnosti za delo v tistem segmentu, ki ga zagotavlja 
država s svojimi subvencijami globalno nespremenjene. Do 
določenega premika je prišlo samo glede socialne varnosti 
delavcev, ki so bili zaposleni v Viba filmu. Prav tam smo 
predlagali, da se preko števila za sam postopek likvidacije 
neposredno potrebnih zaposlenih zadrži v delovnem razmerju 
tudi nekaj nosilcev specifičnih filmskih poklicev, dokler jih ne 
bo mogoče prezaposliti v novi filmski ustanovi tehnično- 
organizacijskega servisa. Predlog je bil v okviru možnosti 
upoštevan. Ostali filmski delavci so v veliki večini vpisani 
v register samostojnih kulturnih delavcev pri Ministrstvu za 
kulturo in so jim tako v skladu z ustreznim zakonom na enak 
način kot kulturnim delavcem na drugih področjih zagotov- 
ljen status in pripadajoče pravice. 
Ugotavljamo pa, da nismo seznanjeni z nikakršnimi aktiv- 
nostmi DSFD kot stanovske asociacije, s katerimi bi si le-to 
s kakršno koli obliko sodlidarnosti, ki bi presegla goli verbali- 
zem, prizadevalo za socialno varnost delavcev, o katerih 
govori predloženo gradivo. 

★ 

Na koncu naj ponovimo. Izjemno težavni položaj na področju 
kinematografije ni posledica likvidacije nosilcev produktivne 
in reproduktivne kinematografije v Republiki Sloveniji, kot 
trdi DSFD. Oba potekajoča postopka likvidacije sta zgolj 
posledica težav, s katerimi se to področje kulturne dejavnosti 
srečuje že vsaj od sredine prejšnjega desetletja in ki se jim 
neposredno prizadeti v obeh podjetjih skupaj z DSFD niso 
znali ali niso hoteli učinkovito zoperstaviti. Likvidaciji sta bili 
nujni prav v imenu ohranjanja filmske dejavnosti v Republiki 
Sloveniji, njene sanacije ter posodobitve v model organizira- 
nja, ki bo notranje učinkovit in racionalen ter na zunaj primer- 
ljiv z obstoječimi evropskimi stanardi za to področje. Likvida- 
ciji potekata v skladu zs predvidenim pravnim redom. A ne 
z njunim še tako hitrim zaključkom in ne z realizacijo zahtev, 
ki jih vsebuje delegatska pobuda, krizno stanje na tem 
področju samo po sebi ne bo preseženo. Opozarjamo, da 
zakon, denar in začasen poslovnik kot ga zahteva pobuda, ne 
bodo rešili problematike na področju kinematografije v Repu- 
bliki Sloveniji, čeprav so nujen pripomoček pri urejanju raz- 
mer. Razmere bo mogoče začeti produktivno urejati tedaj, ko 
bo dosežen vsaj načelen konsenz o modelu rekonstrukcije 
kinematografije s predvidenimi nosilnimi ustanovami in 
mrežo izvajalcev dejavnosti ter ko bo v zavest filmskih delav- 
cev prodrlo spoznanje o spremenjeni vlogi in zato nujni reor- 
ganizaciji njihovega stanovskega društva, skupaj s spre- 
membo položaja, navad in odnosov samih slovenskih filmskih 
delavcev. Ves ta sklop šele pomeni normalizacijo razmer na 
področju kinematografije v Republiki Sloveniji. V skladu 
s prvim pogojem ministrstvo pripravlja ustrezne podlage in jih 
bo v kratkem predložilo v obravnavo. Za zagotovitev drugega 
pogoja pa žal ni pristojno in bodo zanj morali poskrbeti sami 
slovenski filmski delavci. 
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Problematika beguncev in druge oblike pomoči Republiki Hrvaški 

Problematika beguncev in druge oblike pomoči Republiki 
Hrvaški 
Na osnovi sklepov Skupščine Republike Slovenije, sprejetih 
ob deklaraciji o vojni v Republiki Hrvaški, sta Republiški štab 
za civilno zaščito in medresorska delovna skupina v imenu 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije opravljala 
naslednje naloge: 
1. Postopoma smo in še formiramo in odpiramo prehodne 
centre za begunce in sicer v: 
- Mariboru, 250 oseb; 
- Kopru, 380 oseb; 
- Ljubljani, 400 oseb; 
- Novem mestu, 400 oseb; 
- Slovenskih Konjicah, 180 oseb; 
- Šmarju.pri Jelšah, 120 oseb; 
- Pirar.L:, 480 oseb ipd. 
V tej zvezi in c nameščanjem ter oskrbo beguncev na sploh, 
so nastali naslednji stroški: 
- stroški Rdečega križa Slovenije in občinskih organizacij 
Rdečega križa Slovenije, 2.500.000,00 din; 
- Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je sprostil bla- 
govne rezerve, ki so bile podeljene v paketih kot enkratna 
pomoč, skupaj s še 1.000,00 dinarji gotovine. Doslej je bilo 

izdanih 4.000 takih paketov in denarne pomoči, kar znaša 
7,602.400,00 din; 
- ob vzpostaviti centrov za begunce zagotavljamo nočitev in 
tri obroke hrane za vsakega, kar je ovrednoteno s 300,00 
dinarji na posameznika. Glede na oskrbo 1.580 beguncev 
znaša ta strošek 474.000,00 din dnevno; 
- stroški vzpostavitve prehodnega centra v Ljubljani (Dom 
BCT) so znašali 600.000,00 din. 
Dosedanji oziroma predvideni stroški do konca meseca zna- , 
šajo 13,102.400,00 din, pri čemer ne upoštevamo namestitve 
in oskrbe beguncev v hrvaški Istri v režiji Republike Slovenije. 
Skupno je sedaj v Republiki Sloveniji okoli 10.000 beguncev. 
2. Po dogovoru med Gasilsko zvezo Slovenije in Hrvaške ter 
Ministrstvom z obrambo in republiškim štabom za civilno 
zaščito, smo začeli zagotavljati hrvaškim gasilcem konkretne 
oblike pomoči in sicer: 
- izročitev 11.000 litrov penilnih koncentratov v vrednosti 
450.000,00 din, s čimer je mogoče zagotoviti prek 50 mio. m3 

pene; 
- dogovor o servisiranju tehničnih sredstev prek mreže slo- 
venskih delavnic za servisiranje; 
- izročitev določenih količin izolacijskih dihalnih aparatov 
od katerih je cena vsakega 67.000,00 din, pri čemer predaja 
teče postopoma. 

Pomoč pribeglim iz Republike Hrvaške na področju zdravstva in 

socialnega varstva 

Problematiko posameznikov in družin, ki so zaradi vojnih 
dogodkov pribežali v Slovenijo smo zaznali v prvih dneh 
avgusta letos. Na dan 8. avgusta 1.1, smo imeli v Sloveniji že 
okrog 100 družin, veliko tudi posameznikov. Po skupnem 
dogovoru je Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno 
varstvo z dopisom obvestilo vse centre za socialno delo, naj 
se aktivno vključijo v te dejavnosti, zlasti v povezavi z občin- 
skimi odbori Rdečega križa ter z organizacijami KARITAS. 
Enaka navodila sta pošiljali tudi omenjeni organizaciji. 
Ob koncu avgusta je prevzel vodenje in koordinacijo nameš- 
čanja in oskrbe pobeglih Republiški štab za civilno zaščito. 
Oblikoval je medresorsko operativno skupino, ki usklajeno 
načrtuje celotno akcijo. 
Za področje zdravstva smo sprejeli v tem času naslednje 
sklepe: 
1. Zdravstveni zavodi nudijo prebeglim iz Republike Hrvaške 
nujne medicinske storitve Prebegle osebe morajo v zdrav- 
stvenih zavodih predložiti svoje zdravstvene izkaznice in potr- 
dilo Rdečega križa o svojem statusu. Prebegle osebe ne 
plačujejo participacije za storitve nujne medicinske pomoči. 
2. Poleg storitev nujne medicinske pomoči za prebegle osebe 
iz Hrvaške zagotavljamo tudi standardne preventivne pre- 
glede oziroma storitve prebeglim nosečnicam, rojencem, 
dojencem, otrokom in šolski mladini. 
3. Račune za storitve zdravstveni zavodi pošiljajo matič- 
nemu zdravstvenemu zavarovanju na Hrvaško, zbirne 
račune pa v vednosti našemu ministrstvu. 
Za področje socialnega varstva smo organizirali naslednje: 

1. Centri za socialno delo pomagajo s svojo strokovno 
službo pri operativnih nalogah pomoči pribeglim na nivoju 
posameznih občin. 
2. Zaradi velikega števila pribeglih nosečnic oziroma mater 
s pravkar rojenimi otroci, ki so prišle v Slovenijo brez najnuj- 
nejših potrebščin za novorojence, smo naročili njim prilago- 
jene zavitke za novorojence. Razdelitev teh zavitkov je prevzel 
Rdeči križ Slovenije. 
3. Za težje duševno prizadete otroke iz zavoda VRLIKA, ki je 
bil bombardiran in otroci izseljeni, smo prevzeli namestitev in 
ustrezno nego v naših slovenskih zavodih (Draga pri Igu, Črna 
na Koroškem, Dornava, Dobrna, Dutovlje). Tako smo ponudili 
možnost sprejema za 30 nepokretnih in 20 pokretnih varovan- 
cev. Do realizacije še ni prišlo, zaradi komunikacijskih težav. 
4. Za otroke do 15. leta brez staršev ali sorodstvenega var- 
stva imamo rezerviranih 25 do 30 mest v Prehodnem mladin- 
skem domu Ljubljana. 
5. Za invalidne otroke brez sorodstvenega varstva smo pri- 
pravili nekaj prostih mest v Zavodu za invalidno mladino 
v Kamniku. 
6. Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše iz Ljub- 
ljane, s skupino zunanjih sodelavcev - strokovnjakov (prosto- 
voljcev) ponuja možnost pomoči v svetovanju — terapiji 
pribeglim družinam v primerih hujših stresov oziroma tovrst- 
nih nujnih potreb. 
7. Za UNICEF in Mednarodno organizacijo za izvendružinsko 
vzgojo FICE smo pripravili krajše poročilo o stanju predvsem 
pribeglih otrok s prošnjo za materialno in denarno pomoč. 
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VPRAŠANJA DELEGATOV 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

prašanja v zvezi z umikom Jugoslovanske ar- 
lade 

STANKO BUSER, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je 
zvezi z umikanjem Jugoslovanske armade z ozemlja Slo- 
;nije postavil nasledja delegatska vprašanja: 
Ali sodelujejo organi Ministrstva za obrambo, Ministrstva 
(varstvo okolja in urejanje prostora in JA v pogledu 

Stranjevanja vojnih strupov in ostalih nevarnih snovi 
lašega ozemlja? 
Ali že obstajajo dokazi, da te snovi odlagajo na nepri- 

erna mesta oziroma da jih odmetavajo v kraška brezna, 
me in vrtače, po gozdovih, ali celo na prodnato-peščenih 
imijiščih, kjer so zaloge pitne vode? 
Ali so vključene odgovorne inšpekcijske službe pri kon- 

oli morebitno neprimerno odloženih strupenih snovi in 
Djnih strupov? 

Ali imamo v Sloveniji strokovno usposobljene organiza- 
je, ki so zmožne opraviti mnogokrat zapletene analize 
lorebitih strupenih snovi? 
menjena vprašanja sem postavil zato, ker sem bil opozor- 
n, da so ponekod člani JA že odložili strupene snovi, 
edeti moramo to, da lahko že v najkrajšem času pričaku- 
jmo hudo ekološko katastrofo, ki bo celo večja od gospo- 
arske, če tega ne bomo pravočasno preprečili, 
vršni svet mu je preskrbel naslednji odgovor: 
o podatkih Ministrstva za obrambo na območju Republike 
lovenije ni skladišč bojnih strupov, bila pa so številna skla- 
išča minsko-eksplozivnih sredstev in naftnih derivatov. Sred- 
:va iz omenjenih skladišč Jugoslovanska armada umika iz 
epublike Slovenije. Pri tem lahko Ministrstvo za obrambo 
adzoruje zlasti tiste objekte, ki so pod neposrednim nadzo- 
)m teritorialne obrambe in drugih organov Republike Slove- 
ije, druge pa le posredno. 
o sedaj so se le na poligonu (v Mariboru) uničevala nevarna 
redstva pod vodstvom strokovno usposobljenih enot za tako 
elo. 
objektih, ki jih je že prevzelo Ministrstvo za obrambo niso 

ile shranjene nevarne snovi. V kolikor bi pri prevzemu 
adaljnjih objektov Jugoslovanske armade bilo zaslediti 
akršnekoli nevarne snovi, se bodo takoj aktivirale obstoječe 
;dne službe v sistemu zaščite in reševanja (ELME ipd.), če bi 
3 izkazalo, da gre za večje količine teh snovi pa se v skladu 
dogovorom z Ministrstvom za varstvo okolja in urejanje 

rostora ter pristojnimi raziskovalnimi institucijami takoj 
dala ocena ogroženosti in predlog takojšnje strokovne sa- 
acije. 
a obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
ije je odgovor pripravilo Ministrstvo za obrambo. 

i uporabi slovenskih in jugoslovanskih simbolov 
a slovenskih mejnih prehodih 

ATJAŽ ŠINKOVEC, delegat v Družbenopolitičnem zboru, 
11. 9. 1991 postavil vprašanje v zvezi z jugoslovanskimi 

:nakami na slovenskih mejnih prehodih. 
/ONE ŽAGAR, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je 9. 9. 
391, postavil podobno delegatsko vprašanje o simbolih na 
iših mejnih prehodih. 
TOMIR GROS IN DANIEL STARMAN, delegata v Zboru 
DČin, pa sta 12. 9. 1991 postavila vprašanje v zvezi z izobeša- 
em zastav na mejah v Sloveniji in pobudo v zvezi z vzposta- 
tvijo stanja na mejah v skladu z Brionsko deklaracijo, 
a delegatska vprašanja Izvršni svet Skupščine Republike 
ovenije odgovarja naslednje: 
skupno deklaracijo, sprejeto 7. 7. 1991 na Brionih, s katero 
bila potrjena tudi veljavnost zagrebškega dogovora, da bo 

apublika Slovenija ustavila nadaljnjo implementacijo osa- 

mosvojitvenih aktov, je Hepublika Slovenija sprejela obvez- 
nost, da bo med moratorijem slovenska policija na mejah 
delovala v skladu z zveznimi predpisi. S temi predpisi so 
urejene tudi označbe na mejnih prehodih. 
Po sprejemu skupne deklaracije v Skupščini Republike Slove- 
nije je Ministrstvo za notranje zadeve kot pristojni upravni 
organ pričelo z aktivnostmi, da bi v skladu z mednarodnimi 
obveznostmi Republika Slovenija za nekatere oznake in sim- 
bole, ki so bili zamenjani s slovenskimi, vzpostavila prejšnje 
stanje. V zvezi s tem je Ministrstvo za notranje zadeve pripra- 
vilo poseben plan. 
Zaradi zlorabe jugoslovanskih simbolov jugoslovanske 
armade (uporaba jugoslovanske zastave na tankih), je Ministr- 
stvo za notranje zadeve začelo odstranjevati jugoslovanske 
zastave in napise tam, kjer so bili postavljeni. 
Z aktivnostmi za vrnitev jugoslovanskih oznak na mejne pre- 
hode je bila pravočasno seznanjena opazovalna misija Evrop- 
ske skupnosti. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je odgovor pripravilo Ministrstvo za zunanje zadeve. 

Kakšne ukrepe predvideva vlada na monetarnem 
področju? 

JOŽE SMOLE, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je na 
Izvršni svet naslovil naslednje delegatsko vprašanje: 
Kot je znano je svet guvernerjev Narodne banke Jugoslavije 
izključil Republiko Slovenijo iz primarne emisije dinarja in iz 
deviznega poslovanja. Posledice tega diskriminacijskega 
dejanja, ki v bistvu pomeni ekonomsko-finančno vojno proti 
Sloveniji, bodo zelo težke. Sprašujem izvršni svet Skupščine 
R. Slovenije kakšne ukrepe načrtuje na monetarnem po- 
dročju? 
Dobil je naslednji odgovor: 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije resno proučuje 
probleme, ki nastajajo v času moratorija na področju delova- 
nja denarnega področja. Skupaj z Banko Slovenije, ki je 
v skladu z zakonom o Banki Slovenije pristojna za to 
področje, pripravlja ukrepe in rešitve, o katerih bodo delegati 
obveščeni na naslednji seji Skupščine Republike Slovenije. 

O sredstvih namenjenih zdravstvu 

Dr. BOŽIDAR VOLJČ, delegat v Družbenopolitičnem zboru, 
je postavil naslednje vprašanje republiškemu izvršnemu 
svetu in Ministrstvu za finance: 
Koliko sredstev je bilo od 1. januarja 1991 pa do dneva 
odgovora na to vprašanje zbranih za zdravstveno varstvo in 
koliko se jih je zdravstvenemu varstvu tudi namenilo? Če 
vsa namensko zbrana sredstva niso bila tako porabljena, 
kje in v kakšen namen so bila porabljena? 
Katerim podjetjem in kdaj ni bilo treba plačati prispevkov ter 
koliko je teh sredstev? Kdo v vladi predlaga in sprejema 
oprostilne odločitve? Kakšna bo usoda izpadlega denarja? 
Bo sploh kdaj nadomeščen in ob obstoječi inflaciji tudi 
ustrezno valoriziran? 
Dokler ne prejmem odgovora na ta vprašanja, se ne morem 
strinjati z zvišanjem participacij v zdravstvu s prvim septem- 
brom, posebej še zato, ker je bilo utemeljeno z zvišanjem 
maloprodajnih cen in osebnih dohodkov. 
1. V obdobju 1. 1. do vključno 4. 9. 1991 je bilo iz naslova 
prispevka za zdravstvo v republiškem proračunu zbranih 
9.972,9 milijona din. V enakem obdobju je bilo za zdravstvo 
namenjeno 7.715,2 milijona din. 
Že ob obravnavi predloga republiškega proračuna za leto 
1991 v Skupščini Republike Slovenije je bilo opozorjeno, da: 
- bodo sredstva, zbrana iz naslova prispevka za zdravstvo, 
večja od sredstev, namenjenih zdravstvenemu varstvu; 
- je le tako možno izpolniti zahtevo Skupščine Republike 
Slovenije, da se z 31. marcem 1991 v celoti ukine davek na 
izplačane osebne dohodke; 
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- bodo tako zbrana sredstva namenjena za financiranje vseh 
nalog republiškega proračuna. 
Od posameznika pa je odvisno, ali želi porabo tako zbranega 
denarja pripisati predvsem financiranju državnih organov, 
policije, vojske, subvencij in intervencij v gospodarstvu, ali pa 
mogoče financiranju šolstva, kulture, znanosti, socialnih 
pomoči, štipendij, nadomestil v času porodniškega dopusta 
oziroma kateremu koli drugemu namenu, saj vsi ti nameni 
nimajo »lastnega« vira in so odvisni od celotnih prihodkov 
republiškega proračuna. Izjema so sredstva zaposlovanja, 
kjer je prav tako uveden prispevek, vendar je poraba v ome- 
njenem obdobju za 1.041,3 milijona din večja od s prispevkom 
zbranih sredstev. 
2. Koordinacijska komisija Izvršnega sveta Skupščine Repu- 
blike Slovenije je na seji 4. 6. 1991 imenovala Operativno 
skupino za preprečevanje stečajev (v nadaljevanju: Opera- 
tivna skupina). Sestavljali so jo predstavniki Ministrstva za 
finance, Ministrstva za industrijo in gradbeništvo, Ministrstva 
za energetiko, Ministrstva za zakonodajo, Ministrstva za delo, 
Gospodarske zbornice Slovenije in Službe družbenega knji- 
govodstva. Namen te skupine je bil, da se zmanjša število 
uvedb stečajnih postopkov. Na podlagi izdelanih kriterijev 
(insolventnost, poslovni rezultat, predhodna poravnava že 
odloženih dajatev, izvozna naravnanost, višina OD, število 
zaposlenih, sanacijski program, prizadetost z elementarnimi 
nesrečami, soglasje pristojne občine ipd.) je Operativna sku- 
pina odložila plačilo zapadlih neporavnanih obveznosti do 
republiškega proračuna pod opredeljenimi pogoji (odlog pla- 
čila za dobo do 30 dni, znižani OD, omejeno izplačilo nepo: 

sredne skupne porabe, plačilo obresti za čas odloga ipd.), ki 
so se glede na tekočo problematiko v gospodarstvu dopolnje- 
vali oziroma spreminjali. 
V času delovanja je bilo s strani Operativne skupine odloženo 
plačilo zapadlih neporavnanih obveznosti do republiškega 
proračuna 123 podjetjem. Po stanju 31. 7. 1991 je bilo 
v odlogu 576.230,301,60 din neporavnanih obveznosti, ki so 
prihodek republiškega oz. občinskih proračunov. Poleg nave- 
denega je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije odložil 
plačilo neporavnanih obveznosti do republiškega proračuna 
iz leta 1990 še štirim mariborskim podjetjem (Metalna, TAM, 
Elektrokovina in TVT Boris Kidrič) v skupni višini 
159,198.554,50 (jin, ki naj bi se poravnala po četrtinah tekom 
letošnjega leta z določenimi obrestmi. Zaradi nezmožnosti 
plačila neporavnanih obveznosti so bili s strani Izvršnega 
sveta nekajkrat odloženi plačilni roki pri teh podjetjih. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je 1. 8. 1991 ob 
sprejemu poročila o delu Operativne skupine s svojim skle- 
pom ukinili delovanje Operativne skupine ter opredelil krite- 
rije, po katerih Služba družbenega knjigovodstva lahko 
v obdobju do konca leta 1991 začasno odloži obveznosti, ki so 
prihodek republiškega proračuna. Pooblastilo Službi družbe- 
nega knjigovodstva se nanaša na obdobje od 1. 9. do konca 
letošnjega leta. Glavni namen pooblastila je navkljub poslab- 
šanim gospodarskim razmeram, da se postopno normalizira 
plačevanje obveznosti do republiškega proračuna ob tem, da 
se insolventnim podjetjem z zapadlimi neporavnanimi obvez- 
nostmi do republiškega proračuna omogoči izplačilo znižanih 
osebnih dohodkov ter tako zagotovi nujna socialna varnost 
delavcev. Začasen odlog plačila se nanaša le na neporavnane 
obveznosti iz prejšnjih mesecev (izjeme so podjetja, ki se 
financirajo iz republiškega proračuna) tekoče obveznosti, ki 
jih je zavezanec dolžan poravnati ob dvigu sredstev za osebne 
dohodke, pa se tekoče poravnavajo. V Republiki Sloveniji še 
vedno velja 14. člen zveznega zakona o finančnem poslovanju 
(Ur. I. SFRJ, št. 10/89, 26/89, 35/89, 58/89, 79/89 in 87/89), ki 
določa vrstne rede plačil za insolventna podjetja. Na podlagi 
te določbe zapadejo v plačilo začasno odložene obveznosti 
do republiškega proračuna takoj po izplačilu osebnih dohod- 
kov, tako da se le-te tekoče poravnavajo v odvisnosti od 
tekočih prilivov pri posameznem podjetju. 
Za nepravočasno plačane davke in prispevke se plačujejo 
zamudne obresti na podlagi odloka o obrestni meri zamudnih 
obresti za davke in prispevke (Ur. I. RS, št. 3/91). Od 4. julija 
dalje se zaračunavajo po obrestni meri 0,5% za vsak dan 
zamude. 
Menimo, da bistvo težav ni v namenskosti ali nenamenskosti 
prispevka za zdravstvo oziroma v integralnem ali »nenamen- 
skem« proračunu, pač pa v nezadostnih sredstvih za financi- 

ranje obstoječega obsega zdravstvenega varstva, katerega pa 
glede na stanje v gospodarstvu ni moč zagotavljati. Prav tako 
prevladuje tudi zmotno mnenje, da bi neoproščanje prispev- 
kov avtomatično pomenilo povečan dotok sredstev za druž- 
bene dejavnosti. To bi privedlo predvsem do stečaja velikega 
števila podjetij, bistveno povečanega števila nezaposlenih, 
s tem pa tudi v končni posledici do še večjega zmanjšanje 
prilivov od prispevkov in davkov. 

Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo in Repu 
bliška uprava za zdravstveno varstvo sta pripravila predlog 
ukrepov za preprečitev zloma zdravstvenega varstva v Slove- 
niji. Med drugimi ukrepi je v ospredju izračun potrebnih 
sredstev za preživetje zdravstva, kar nedvomno narekuje 
takojšen rebalans republiškega proračuna in specifično reše- 
vanje stanja v zdravstvu, ki je v najtežjem finančnem položaju 
med družbenimi dejavnostmi. fl 

Predlog ukrepov je obravnaval 5. 9. 1991 tudi Izvršni sveB 
Skupščine Republike Slovenije in ga sprejel. ' 
Vprašanje participacij v zdravstvu, ki je vsebovano v delegat- 
skem vprašanju, po našem mnenju ni mogoče neposredno 
povezovati s prvima dvema vprašanjema. 

Zvišanje doplačil k cenam zdravstvenih storitev je bilo izve- 
deno v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. Doplačila 
k cenam zdravstvenih storitev ureja Samoupravni sporazum 
o uresničevanju zdravstvenega varstva, valorizacijo pa opravi 
izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, glede na prenos 
nalog v letu 1991. 

Zvišanje doplačil za zdravstvene storitve s 1. 9. 1991 je bilo 
izvedeno s sklepom Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije o plačevanju participacije v zdravstvu. Spremenjeni 
zneski doplačil za zdravstvene storitve imajo za osnovo dose- 
danjo višino participacije, ki je bila sprejeta aprila 1991, teme- 
ljijo pa na januarski ravni povprečnih osebnih dohodkov 
v Republiki Sloveniji. Povišanje doplačil ima za podlago junij- 
sko raven povprečnih osebnih dohodkov, in sicer 21,6%, 
kolikor so se povišali povprečni osebni dohodki v obdobju 
januar - junij 1991. Participacija za zdravstvene storitve se je 
v povprečju zvišala za 28% glede na zvišanje osebnih dohod- 
kov tudi v juliju in v avgustu 1991. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije sta odgovor pripravila Ministrstvo za zdravstvo, družino 
in socialno varstvo in Ministrstvo za finance. 
OPOMBA: Seznama podjetij, ki jim je bila odložena porav- 
nava zapadlih obveznosti v letu 1990 in podjetij, ki jim je bila 
odložena poravnava zapadlih obveznosti v letu 1991, sta na 
voljo v strokovni službi zbora. 

Vprašanja v zvezi z izračunom zamudnih obest- 
nih mer 

ZVONE ŽAGAR, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je pri- 
stojnemu minustru naslovil nekaj vprašanj in sicer: 
Prosim gospoda M. Malešiča, da pojasni, po kakšni metodo- 
logiji je bila izračunana dnevna zamudne obrestna mera 
0,5%, mesečno 15% (Ur. list RS 3/91, z dne 3. 7. 1991); 
Še posebej pa želim odgovor na naslednja vprašanja: 
— ali je zamudna obrestna mera v skladu z eskontno mero 
NB; 
— ali je v skladu z obrestnimi merami na depozite, ki jih 
priznavajo poslovne banke; 
— ali je v skladu z rastjo drobnoprodajnih cen obdobje junij/ 
julij 1991, ki znaša 5,7%; 
— ali gospod minister verjame, da taka zamudna obrestna 
mera ne bo negativno vplivala na inflacijske tokove; 
— ali gospod minister verjame, da je tako stroga kazen 
primerna in skladna s splošnim kaosom, plačilno nesposob- 
nostjo, močno recesijo, itd.; 
— ali gospod minister ve, da mesečna stopnja 15% prene- 
šena na letno stopnjo pomeni 435%? 
Izvršni svet mu je odgovoril: 
V zakonu o dohodnini, davkih občanov, davku od dobička 
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pravnih oseb in prispevkih za pokojninsko in invalidsko zava- 
rovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje je določeno, da 
je zavezanec za dobo, ko davki in prispevki niso plačani 
v z zakonom predvidenem roku, dolžan plačati obresti po 
obrestni meri, ki jo določi Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije. Izvršni svet je s svojim odlokom, objavljenim 

Iv Uradnem listu Republike Slovenije, št. 3/91, določil, da se 
Izamudne obresti obračunavajo po obrestni meri 0,5% za vsak 
fdan zamude. 
Po prej veljavnem odloku Izvršnega sveta so bile zamudne 
obresti za nepravočasno plačane davke in prispevke dolo- 
čene v višini eskontne stopnje Narodne banke Jugoslavije, 
povečane za 20%. Ta odlok je povzemal ureditev, predvideno 
za določanje zamudnih obresti za nepravočasno izpolnjene 

j obveznosti iz gospodarskih pogodb v zakonu o obligacijskih 
razmerjih. 
Zaradi politike eskontnih stopenj, kakršno vodi Narodna 
banka Jugoslavije, stopšnja zamudnih obresti za nepravo- 
časno plačane davke in prispevke ni skledila ponovno vzbuje- 
nim inflacijskim gibanjem. Zato eskontna stopnja ni več ustre- 
zen primerjalni mehanizem za določitev zamudnih obresti. 
Stopnja je bila nižja od rednih bančnih obresti za določene 
plasmaje. Takšna ureditev ni podpirala pravočasnega izpo- 
polnjevanja davčnih obveznosti in je neposredno povečevala 
špekualtivnost in finančno nedisciplino. Zato je Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije z omenjenim odlokom določil 
zamudne obresti za nepravočasno plačane davke in prispevke 
v višini, ki ustreza funkciji zamudnih obresti. 
Določitev zamudnih obresti v višini 0,5% za vsak dan zamude 
pomeni proporcionalno stopnjo v letni višini 182,5% (365 dni 
krat 0,5%). 
Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravilo Mini- 
strstvo za finance. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

Kaj bo z objekti, ki jih je zapustila Jugoslovanska 
armada? 

RUDI MOGE, delegat v Zboru združenega dela, je 29. 8.1991 
postavil delegatsko vprašanje o tem kakšna bo dolgoročna 
namembnost vojaških objektov, ki jih zapušča Jugoslovan- 
ska armada in kdo bo z njimi razpolagal? 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ugotavlja, da je 
pravni naslednik omenjenih objektov, s katerimi je razpola- 
gala Jugoslovanska armada v Sloveniji, Republika Slovenija. 
Skrbnik teh objektov v prehodnem obdobju pa je Ministrstvo 
za obrambo Republike Slovenije. Vrednostno se bodo ti 
objekti upoštevali pri dogovarjanju o ureditvi premoženjsko- 
pravnih razmer med Republiko Slovenijo in drugimi republi- 
kami oziroma federacijo. 
Trenutno dolgoročna namembnost vojaških objektov še ni 
določena. Del teh objektov, in sicer tistih, ki so ustrezno 
locirani in izpolnjujejo tudi druge objekte, se bo uporabil za 
pokritje obrambnih potreb republike. Večji del teh objektov je 
zastarel in slabo vzdrževan, dodatne škodljive posledice so 
nastale in nastajajo med umikom Jugoslovanske armade 
(poškodovanje objektov itd.). Za obrambne potrebe praviloma 
ne bodo uporabljeni tisti objekti, katerih lokacija je v visoko 
urbanih središčih ter tistih, ki niso združljivi z organizacijo in 
funkcijo teritorialne obrambe ter drugih obrambnih in var- 
nostnih sestavin (farme, nekateri domovi Jugoslovanske 
armade ipd.). Določene vojaške objekte pa bo treba v skladu 
Z novo sistemsko zakonodajo po vsej verjetnosti vrniti prvot- 
nim lastnikom. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je odgovor pripravilo Ministrstvo za obrambo. 

DELEGATSKE POBUDE 

ODGOVOR 
Ministrstva za obrambo na pobudo Vojke Stular, 
delegatke v Zboru občin, Jaše L. Zlobca, 
Romana Jakiča in Jožeta Zupančiča, delegatov 
v Zboru združenega dela, v zvezi z objekti za 
mladinski turizem* 

Delegati Zbora občin fn Zbora združenega dela Skupščine 
Republike Slovenije so, 29. 8. 1991, dali pobudo, da se po 
umiku Jugoslovanske armade iz Republike Slovenije Dom 
Jugoslovanske ljudske armade v Ljubljani preuredi v mladin- 
ski hotel. 
Naslednik nepremičnin, s katerimi je razpolagala Jugoslovan- 
ska armada, je Republika Slovenija, skrbnik pa Ministrstvo za 
obrambo Republike Slovenije. Zaradi zapletov in težav pri 
medsebojnem vračilu materialno tehničnih sredstev in voja- 
ške opreme med Jugoslovansko armado in Teritorialno 
obrambo bistveno zamuja tudi prevzem posameznih objektov 
Jugoslovanske armade s strani pokrajinskih komisij. Večine 

| objektov, čeprav so že izpraznjeni, Jugoslovanska armada še 
i ni predala pristojnim organom Republike Slovenije. 

Po prevzemu nepremičnin Jugoslovanske armade bo dolo- 
čena njihova dolgoročna namembnost, pri čemer bodo upo- 
števani poleg obrambnih tudi druge potrebe in interesi. Mini- 
strstvo za obrambo je že zbralo številne predloge, kako 
v bodoče uporabljati vojaške objekte, in se bodo obravnavali, 
ko bodo za to dani ustrezni pogoji (prevzem objektov, določi- 
tev objektov za obrambne in varnostne potrebe ipd.). Zato je 
aktualna tudi omenjena delegatska pobuda, saj funkcija 
objektov, kot so jih imeli domovi Jugoslovanske armade, 
z vidika obrambnih potreb Republike Slovenije ni več predvi- 
dena. Pri opredeljevanju dolgoročne namembnosti tako 
domov Jugoslovanske armade kot tudi drugih vojaških objek- 
tov pa bo treba upoštevati tudi interese lokalnih skupnosti, 
načrte prostorskega razvoja ipd. 

Slovenija je bila doslej vključena v mednarodne mladinske 
organizacije, ki se ukvarjajo z mladinskim turizmom preko 
jugoslovanske organizacije Počitniške zveze, ko se bo Slove- 
nija sama vključila v le-te, kar je v ekonomskem in širšem 
interesu, bo seveda potrebno zagotoviti več mladinskih hote- 
lov, ki bodo delovali kot neprofitne organizacije. Podpiramo 
ureditev takih enot, vendar je treba poudariti, da bo po prev- 
zemu nepremičnin najprej treba ugotavljati njihovo lastništvo 
ter potrebe skrbnika, šele nato bo mogoče proučiti potrebe in 
programe vseh zainteresiranih. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je odgovor pripravilo Ministrstvo za obrambo. 
★OPOMBA: Odgovor Ministrstva za šolstvo na omenjeno 
pobudo je bil objavljen v Poročevalcu št. 24, ki je izšel 1.10. 
1991, na strani 93 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobudo Franceta Tomšiča, delegata v Druž- 
benopolitičnem zboru, dr. Ivana Vivoda, dele- 
gata v Zboru občin in Andreja Murna, delegata 
v Zboru združenega dela, v zvezi z razporeja- 
njem delavcev, vključenih v Teritorialno 
obrambo, po vrnitvi na delo 

O delegatski pobudi poslanskega kluba Socialdemokratske 
stranke z dne 31. 7. 1991, s katero se Ministrstvu za delo 
predlaga, naj preveri, ali so primeri nezakonitega razporejanja 
delavcev, vpoklicanih v Teritorialno obrambo, potem ko so se 
vrnili na delo, menimo: 
Delovnopravna zakonodaja v zvezi s pravicami delavca, ki je 
odsoten z dela zaradi poziva vojaških organov oziroma izpol- 
njevanja vojaške obveznosti, določa pravico delavca do nado- 
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mestila osebnega dohodka med odsotnostjo z dela (drugi 
odstavek 68. člena Zakona o delovnih razmerjih, Ur. I. RS, št. 
14/90 in 5/91). Glede na to se delovnopravni položaj vpoklica- 
nega delavca po njegovi vrnitvi na delo presoja po splošnih 
institutih delovnega prava. 
To je v konkretnem primeru treba razumeti v tem smislu, da se 
delavec lahko razporedi na delovno mesto, za katerega se 
zahteva nižja strokovna izobrazba, kadar so za to izpolnjeni 
pogoji, ki jih določa zakon v zvezi s posameznimi predvide- 
nimi načini razporejanja. Ti pogoji so: privolitev delavca, 
primeri izjemnih okoliščin ali začasno prenehanje potreb po 
delu delavca zaradi nujnih operativnih razlogov. Iz tega, zad- 
njega razloga pa se delavcu lahko odredi tudi čakanje na delo 
s pravico do nadomestila osebnega dohodka. 
Ob upoštevanju navedenega, je mogoče ugotoviti, da vsako 
razporejanje delavca zunaj možnih, z zakonom predvidenih 
načinov ni v skladu z zakonom. Vendar pa menimo, da je 
treba pri ugotavljanju upravičenosti oz. neupravičenosti raz- 
poreditve delavca upoštevati tudi tiste določbe kolektivnih 
pogodb, ki obravnavajo institut razporejanja delavcev. 
Da bi ugotovili, ali so bile v zvezi z razporejanjem delavcev, 
vključenih v Teritorialno obrambno, po njihovi vrnitvi na delo, 
storjene nepravilnosti, ki bi pomenile kršitev pravic delavcev, 
na kar opozarja delegatska pobuda, smo zaprosili Republiški 
inšpektorat za delo, da nam v sodelovanju z občinskimi in 
medobčinskimi inšpektorati za delo, pošlje morebitne prijave 
delavcev v zvezi z neupravičenim razporejanjem oz. pošilja- 
njem na čakanje na delo. 
Iz odgovora Republiškega inšpektorata za delo, ki smo ga 
prejeli 9. 9. 1991, je razvidno, da tako občinski kot medobčin- 
ski inšpektorati za delo sporočajo, da niso dobili konkretnih 
prijav, da bi delavce, vključene v Teritorialno obrambo, po 
vrnitvi premeščali na nižja delovna mesta oz. jih pošiljali na 
čakanje na delo. 
Ob jem ponovno opozarjamo, da je obravnavana ukrepa 
možno uporabiti le, če so dani z zakonom določeni pogoji, 
navedeni v uvodu, ne glede na to, ali so bili delavci vpoklicani, 
da pa uporaba teh dveh institutov ni upravičena, če bi bil kot 
razlog razporeditve naveden vpoklic oz. vključitev v Teritori- 
alno obrambo. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je odgovor pripravilo Ministrstvo za delo. 

STALIŠČE 
Ministrstva za kulturo do pobude skupine dele- 
gatov vseh zborov Skupščine Republike Slove- 
nije v zvezi s problematiko kinematografije 
v Republiki Sloveniji 

Pobuda skupine delegatov Republiške Skupščine, ki ima 
svoje izhodišče v kritični refleksiji stanja v proizvodnem seg- 
mentu kinematografije v Republiki Sloveniji, kot ga razume 
Društvo slovenskih filmskih delavcev, sumirana v tri zahteve, 
povsem sovpada s prizadevanji Ministrstva za kulturo za siste- 
matično ureditev razmer v celotni kinematografski sferi repu- 
blike. 

Zal pa ugotavljamo, da se omenjena pobuda loteva urejanja 

opisanih razmer stihijno in parcialno ter brez dejanskega 
uvida tako v samo stanje stvari kot tudi v naravo in potek 
dosedanjih prizadevanj pristojnega ministrstva ter razumeva- 
nja njegovih pristojnosti. Menimo, da so bili njeni pobudniki 
s strani DSFD pomanjljivo in tendenciozno informirani, kar jih 
je privedlo do zahtev, s katerimi v resnici trkajo na odprta 
vrata. i 

Nesporna je ugotovitev, da v Republiki Sloveniji potrebu-J 
jemo zakonsko ureditev področja produktivne in reproduk-1 
tivne kinematografije z vsemi potrebnimi izvedbenimi akti,! 
kakršen naj bi bil tudi ustrezen pravilnik ali poslovnik, ki bo 
določal postopek in instrumente oblikovanja vsakoletnega 
programa subvencioniranja kinematografske dejavnosti, še 
posebej pa filmske in video proizvodnje, iz proračuna Repu- 
blike Slovenije. Zakon o kinematografiji bo že po svoji usmeri- 
tvi nujno od ostale zakonodaje odvisen akt. Prav tako 
menimo, da je zahteva po pravilniku, ki bo zgolj urejal način 
uporabe sredstev iz republiškega proračuna, namenjenih tej 
dejavnosti, z vidika strokovnega društva premalo ambiciozen. 
Zgolj z zanimanjem za distribucijo obstoječih sredstev brez 
razmisleka o sistemskih rešitvah in rekonstrukciji celotnega 
modela kinematografske dejavnosti v Republiki Sloveniji 
omenjeno društvo in delegatska pobuda ne ponujata produk- 
tivnega prispevka k razreševanju nakopičenih težav na tem 
področju. 

Zahteve po določitvi namenskih sredstev slovenski produk- 
tivni kinematografiji v proračunu Republike Slovenije za kole- 
darsko leto 1992 ne razumemo; mogoče pa je domnevati, da i 
je naslovljena na napačen naslov. V okviru republiškega pro- i 
računa in znotraj njega predvidenih sredstev za kulturo - vse , 
ključne parametre teh razmerij je obravnavala in sprejemala i 
republiška skupščina - so bila tudi v letu 1991, tako kot 
v prejšnjih letih, opredeljena namenska sredstva za kinemato- 
grafsko dejavnost, znotraj njih pa tudi delež za subvencionira- 
nje filmske in video proizvodnje v tem letu. Ministrstvo za 
kulturo razume ta sredstva kot namenska sredstva za subven- ! 
cioniranje tovrstne kulturne produkcije. Paradoksalno je, da j 
je bil delež sredstev, predviden za subvencioniranje filmske in 
video proizvodnje v letu 1991 nominalno celo večji kot leto 
prej, celotna sredstva, namenjena kinematografski dejavnosti 
v Republiki Sloveniji pa so bila nominalno enaka kot v letu 
1990. Predvidevamo, da se bo delež sredstev kot namenskih 
sredstev za to področje kulturne dejavnosti tudi za leto 1992 
oblikoval na enak način. Torej bodo tudi v letu 1992 zagotov- 
ljena namenska sredstva za subvencioniranje filmske in video 
proizvodnje. Ministrstvo za kulturo si bo prizadevalo, da bo 
delež teh sredstev v okviru finančnega globala, s katerim bo 
razpolagalo, čim večji - seveda v odvisnosti od širših material- 
nih možnosti ter od ostalih obveznosti, ki jih v okviru svojih 
pristojnosti ima. 

Ker omenjena delegatska pobuda temelji na obrazložitvah, 
ki izhajajo iz interpretacije DSFD, ta pa vsebuje vrsto netočnih 
ali celo neresničnih trditev, ki so pogosto tendenciozne in 
zavajajoče, prilagamo temu stališču podrobnejšo informacijo 
o dosedanjih prizadevanjih Ministrstva za kulturo pri razreše- 
vanju kriznih razmer na področju kinematografske dejavnosti 
v Republiki Sloveniji. 
OPOMBA: Informacija o stanju na področju kinematografije 
v Republiki Sloveniji in prizadevanjih za rekonstrukcijo tega 
stanja je objavljena v Poročevalcu na strani 4rt. 

 ;    i  
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