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SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE RS 

STALIŠČA IN SKLEPI 
Skupščine Republike Slovenije glede zunanjepolitičnega položaja 
Republike Slovenije 

Skupščina Republike Slovenije je na skupni seji vseh zbo- 
rov dne 20. novembra 1991 na podlagi 1. alinee 4. točke 
ustavnega amandmaja LXXII k Ustavi Republike Slovenije 
in 260. in 261. člena poslovnika Skupščine Republike Slove- 
nije sprejela 

STALIŠČA IN SKLEPI SKUPŠČINE REPUBLIKE 
SLOVENIJE GLEDE ZUNANJEPOLITIČNEGA 
POLOŽAJA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Prebivalci Republike Slovenije smo se za samostojno in neod- 
visno državo odločili na plebiscitu 23. decembra 1990, skupš- 
čina Republike Slovenije pa je s sprejetjem ustavnih aktov 25. 
junija 1991 razglasila neodvisnost nove države. 
Po zlomu vojaške agresije na Republiko Slovenijo in z name- 
nom, da bi prispevala k mirni razrešitvi jugoslovanske krize je 
Republika Slovenija pristala na trimesečni moratorij na ures- 
ničevanje osamosvojitvene zakonodaje, določen s Skupno 
deklaracijo z Brionov in ga ves čas trajanja dosledno spošto- 
vala. 
Skupščina Republike Slovenije je 2. oktobra 1991 sprejela 
stališča in sklepe ob izteku moratorija, s katerimi je Slovenija 
napravila še zadnje korake k popolni suverenosti in neodvis- 
nosti. V 
25. oktobra 1991 je ozemlje Republike Slovenije zapustil zad- 
nji vojak Jugoslovanske armade. S tem dnem je Republika 
Slovenija prevzela popolno oblast nad svojim ozemljem ter 
izpolnila vse pogoje za priznanje suverene države. 

I. 
Skupščina Republike Slovenije ugotavlja, da organi bivše 
SFRJ ne upoštevajo, da je Republika Slovenija od 25. junija 
1991 neodvisna in samostojna država in da ni več v sestavi 
bivše SFRJ. Skupščina Republike Slovenije zato ponavlja 
stališče, da so vse odločitve, sprejete v katerihkoli organih 
bivše SFRJ ali prenovljenih organih z vidika Republike Slove- 
nije brezpredmetne in Republiko Slovenijo v ničemer ne 
obvezujejo. Ti organi tudi ne morejo zastopati interesov 
Republike Slovenije pred drugimi državami in mednarodnimi 
organizacijami. 

II. 
Ključna naloga na področju zunanje politike Republike Slove- 
nije je njena vsestranska mednarodna uveljavitev, zato Skupš- 
čina Republike Slovenije meni, da je potrebno na vseh ravneh 
še dodatno okrepiti dejavnost za mednarodno priznanje naše 
države, ki je tudi pogoj za včlanitev Republike Slovenije 
v mednarodne organizacije. 
Skupščina Republike Slovenije ugotavlja, da je dosedanja 
zunanjepolitična dejavnost izražala osnovne interese Repu- 
blike Slovenije. 
Skupščina Republike Slovenije meni, da naj za utrditev svo- 
jega mednarodnega položaja Republika Slovenija intenzivira 
bilateralne odnose z drugimi državami na podlagi vzajemnih 
interesov in enakopravnosti, še posebej s sosednjimi drža- 
vami Italijo, Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško, s katerimi je 
globoko zainteresirana ohranjati in razvijati dobrososedske 
odnose. 
Republika Slovenija naj pospeši tudi priprave za polnopravno 
članstvo Republike Slovenije v Organizaciji združenih naro- 
dov in drugih mednarodnih organizacijah in finančnih institu- 
cijah ter si prizadeva za pridruženo članstvo v Evropski skup- 
nosti ter za ustrezne sporazume z združenjem EFTA in drugih 
regionalnih organizacij. 
Pri tem pa Republika Sloveniia želi kot mednarodno priznana 

država ustvarjalno in odgovorno sodelovati pri oblikovanju 
nove podobe Evrope in sveta. 

III. 
Kot eno izmed pomembnih poti za mednarodno priznanje vidi 
Skupščina Republike Slovenije v udeležbi Republike Slove- 
nije v procesu konference o Jugoslaviji v Haagu. Skupščina 
Republike Slovenije zato meni, da je nujno, da delegacija 
Republike Slovenije nadaljuje s svojo udeležbo na konferenci, 
Republika Slovenija pa naj da iniciativo, da se delo konfe- 
rence čimprej nadaljuje in pospeši. 
Skupščina Republike Slovenije v skladu s svojimi dosedanjimi 
opredelitvami, da Republika Slovenija sodeluje na konferenci 
v Haagu kot samostojna in neodvisna država, pooblašča dele- 
gacijo Republike Slvoenije, da se na haaški konferenci zav- 
zema za mir na ozemlju bivše Jugoslavije ter da konferenca 
pospeši mednarodno priznanje Republike Slovenije, zlasti pa 
razreši vprašanja državne sukcesije in delitvene bilance. 
Skupščina Republike Slovenije ugotavlja, da je delegacija 
redno obveščala o svoji dejavnosti na konferenci Komisijo 
Skupščine Republike Slovenije za mednarodne odnose ter 
verificirala stališča za nastop na plenarnih zasedanjih in 
v delovnih skupinah. 
Obenem skupščina ocenjuje, da je delegacija Republike Slo- 
venije v dosedanjem poteku konference ustrezno zastopala 
stališča Skupščine Republike Slovenije. Delegacija Republike 
Slovenije naj nadaljuje udeležbo na konferenci v dosedanji 
sestavi. 
Skupščina Republike Slovenije podpira temeljni koncept Car- 
ringtonovega načrta, da so subjekt urejanja jugoslovanske 
krize, določitve statusa republik in ureditve njihovih bodočih 
razmerij republike bivše Jugoslavije ter da lahko uredijo svoje 
odnose v obliki treh možnih opcij: skupne države, prosto- 
voljne asociacije držav ali neodvisnih, mednarodno priznanih 
držav. 
Skupščina Republike Slovenije vidi uresničitev svoje odloči- 
tve v priznanju Republike Slovenije kot suverene in neodvisne 
države, kar je za našo državo edina sprejemljiva opcija tega 
koncepta. 
Skupščina Republike Slovenije hkrati poudarja, da je Repu- 
blika Slovenija kot neodvisna država zainteresirana in priprav- 
ljena sodelovati z republikami nekdanje Jugoslavije oziroma , 
njihovimi morebitnimi asociacijami in razvijati z njimi kar 
najboljše odnose. 
Skupščina Republike Slovenije v tem smislu podpira doseda- 
nje predloge in amandmaje delegacije Republike Slovenije na 
konferenci za oblikovanje stalne konference o varnosti in 
sodelovanju na območju bivše Jugoslavije, območja proste 
trgovine, pripravljena pa je razvijati tudi druge oblike sodelo- • 
vanja na podlagi vzajemnih interesov. Republika Slovenija je 
s tem namenom že predlagala sklenitev bilateralnih sporazu-; 
mov o gospodarskem in trgovinskem sodelovanju ter o plačil- 
nem prometu in ohranjanju gospodarskega sodelovanja. 
Skupščina Republike Slovenije meni, da nestrinjanje ene od 
republik bivše Jugoslavije s Carringtonovim konceptom ure- 
ditve jugoslovanske krize ne more drugim preprečevati 
dokončne ureditve njihovega položaja. Ob tem Skupščina 
Republike Slovenije tudi meni, da kot sogovornik na konfe- 
renci v Haagu o ureditvi prihodnjih odnosov ne morejo nasto- 
pati organi bivše SFRJ. 

IV. 
Republika Slovenija je že dve leti, predvsem pa v času morato- 
rija in po njem žrtev ekonomske vojne, ki jo vodijo organi 
bivše Jugoslavije in nekaterih republik, predvsem Srbije in 
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Črne gore. Ti ukrepi so močno prizadeli gospodarstvo Repu- 
blike Slovenije. 
Skupščina Republike Slovenije izraža svoje prepričanje, da 
sankcije Evropske skupnosti in drugih držav ne bi smele 
prizadeti tudi Republike Slovenije in zato poziva mednarodno 
skupnost, naj ponovno preuči uvedbo ekonomskih ukrepov 
proti Republiki Sloveniji. Ob tem tudi meni. da je s svojim 
dosedanjim ravnanjem naša država dokazala, da je koopera- 
tivna ter da je na njenem dosedanjem sodelovanju z državami 
Evropske skupnosti utemeljeno pričakovanje Republike Slo- 
venije, da bo pozitivnih kompenzacijskih ukrepov deležna 
tudi Republika Slovenija. 
Sankcije Evropske skupnosti in drugih držav so bile mišljene 
kot ukrep, ki naj bi preprečil vojno, zagotovil premirje in 
omogočil rešitev jugoslovanske krize s pogajanji, dejansko pa 
so v največji meri prizadele prav Republiko Slovenijo, saj je 
gospodarsko sodelovanje Republike Slovenije z razvitimi 
državami sveta še v okviru bivše SFRJ predstavljalo eno 
tretjino gospodarskega sodelovanja te države; od vsega 
izvoza Republike Slovenije predstavlja izvoz v države OECD 
80% njenega celotnega izvoza, samo v države Evropske skup- 
nosti pa 69% izvoza. 
Zato Skupščina Republike Slovenije pričakuje, da bo 
Evropska skupnost uresničila celotno Deklaracijo o Jugosla- 
viji, sprejeto v Rimu 8. novembra letos, ki predvideva čim- 
prejšnjo uvedbo pozitivnih kompenzacijskih ukrepov ter priz- 
nanje Republike Slovenije, upoštevajoč dejstvo, da Republika 
Slovenija ni več del SFRJ. 
Skupščina Republike Slovenije nalaga svojemu Izvršnemu 
svetu, da takoj predloži oceno možnih posledic že sprejetih 
ukrepov tujine na gospodarski položaj Republike Slovenije, 

da oceni možne dodatne ukrepe, da predloži program aktiv- 
nosti za njihovo nevtralizacijo ali ublažitev in da predlaga 
konkretne ukrepe ekonomske, razvojne in socialne politike, ki 
jih bo sprejela vlada ali jih mora sprejeti Skupščina Republike 
Slovenije. 

Obenem poziva tudi vse ostale dejavnike v Republiki Slove- 
niji, še posebej pa politične stranke, ki so zastopane v parla- 
mentu, da intenzivirajo svoje mednarodne stike in tudi na ta 
način pripomorejo, da bi čimprej prišlo do sprejetja pozitivnih 
ukrepov. Ustrezni državni organi naj še posebej okrepijo stike 
z Evropsko skupnostjo, združenjem EFTA in OECD. Ob tem 
Skupščina Republike Slovenije priporoča, naj se kadrovsko in 
finančno okrepi sektor za ekonomske odnose s tujino v okviru 
Ministrstva za zunanje zadeve. 

V. 
Skupščina Republike Slovenije ceni napore, ki jih Evropska 
skupnost in vodstvo Konference o Jugoslaviji v Haagu vlagata 
v ureditev položaja in zaščite narodnih manjšin. 
Skupščina Republike Slovenije ugotavlja, da je Republika 
Slovenija v svojo pravno ureditev uvedla visoke standarde 
glede zaščite narodnih manjšin, da nova ustava, ki je pred 
sprejetjem, ohranja to visoko raven ter daje Republika Slove- 
nija pripravljena sprejeti tudi dogovore na haaški konferenci, 
če bi bili le-ti višji od teh standardov, ravno tako pa tudi 
morebitni nadzor zaščite manjšin. Republika Slovenija je pri- 
pravljena pristopiti k bodoči Evropski konvenciji o zaščiti 
manjšin in bo manjšinam zagotovila pravico pritožbe njihovih 
pripadnikov na Evropsko sodišče za človekove pravice. 
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Predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o SKLADIH SKUPNIH 

REZERV IN O PRENEHANJU DELOVANJA SKLADOV SKUPNIH REZERV 

- ESA 413 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 133. seji 14/ 
11-1991 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZAKONA O PRENEHANJU VELJAVNOSTI 
ZAKONA O SKLADIH SKUPNIH REZERV IN O PRENEHANJU 
DELOVANJA SKLADOV SKUPNIH REZERV, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. 
člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 69. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slove- 
nije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine 

Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena 
začasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije določil 
da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delov- 
nih teles sodelovali: 
- Dušan ŠEŠQK, član Izvršnega sveta in minister za finance, 
- mag. Stanko DEBELJAK, namestnik ministra za finance, 
- Alenka MARKIC, namestnica ministra za finance, 
- Zvonko DRAKSLER, svetovalec Izvršnega sveta v Ministr- 
stvu za finance, 
- Drago KOLMAN, svetovalec Izvršnega sveta v Ministrstvu 
za finance, 
- Siniša MITROVIČ, pomočnik ministra za finance. 

Predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o skladih 
skupnih rezerv in o prenehanju delovanja skladov skupnih 
rezerv bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin 
in Zbor združenega dela ter Zakonodajno-pravna komisija. 
Obravnaval ga bo tudi odbor za proračun in javne finance kot 
matično delovno telo. 

PREDLOG ZAKONA o prenehanju veljavnosti zakona o skladih skupnih rezerv in 
o prenehanju delovanja skladov skupnih rezerv 

1. člen 
Zakon o skladih skupnih rezerv (Uradni list SRS, št. 11/79, 23/ 
81, 6/84 in 18/85 ter Uradni list Republike Slovenije, št. 7/91) 
preneha veljati 31. decembra 1991. 

2. člen 
Skladi skupnih rezerv (v nadaljnjem besedilu: skladi) nadalju- 
jejo delo do sprejetja letnega obračuna skladov za leto 1991, 
vendar najdlje do 28. februarja 1992. 
Z dnem, ko je sprejet obračun iz prejšnjega odstavka, prene- 
hajo skladi kot pravne osebe. 

3. člen 
Sredstva, pravice, obveznosti, arhiv in dokumentacijo skladov 
skupnih rezerv občin prevzamejo občine, Sklada skupnih 
rezerv gospodarstva Slovenije pa Republika Slovenija, in 
sicer po stanju na dan 31. decembra 1991. 

4. člen 
Obveznosti skladov iz združenih sredstev rezerv in druge 
obveznosti, ki jih imajo skladi v svojih skladih, poravnajo 
občine in Republika Slovenija najpozneje do konca tistega 
leta, v katerem dospejo terjatve skladov iz naslova odobrenih 
kreditov. 
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka razporedijo skladi 
skupni dohodek za leto 1991 po kriterijih, ki jih določi pri- 
stojni organ sklada, izplačajo pa ga v skladu z razpoložljivimi 
sredstvi. 
Za znesek stroškov delovanja skladov od 1. januarja 1992 do 
dneva sprejetja letnega obračuna iz prvega odstavka 2. člena 
tega zakona se zmanjšajo obveznosti skladov iz naslova izpla- 
čila skupnega dohodka. 
Pristojni organi skladov določijo merila za poravnavo nenomi- 
niranih obveznosti, ki jih izkazujejo skladi v svojih skladih, 
podjetjem - združevalcem sredstev rezerv v sklade. 

5. člen 
Od dneva uveljavitve tega zakona smejo skladi najemati kre- 
dite, odobravati kredite z rokom vračila po 31. decembru 

1991, podaljševati roke odplačil obstoječih kreditov na čas po 
31. decembru 1991, sklepati kupoprodajne in druge pogodbe 
v zvezi z osnovnimi sredstvi skladov in predčasno vnovčevati 
certifikate za združena sredstva rezerv le s soglasjem izvrš- 
nega sveta skupščine občine oziroma Izvršnega sveta Skupš- 

' čine Republike Slovenije. 
Izvršni svet iz prejšnjega odstavka daje soglasje k letnemu 
obračunu skladov za leto 1991. 
Akti skladov, sprejeti brez soglasja izvršnega sveta po prejš- 
njih odstavkih, so nični. 

6. člen 
Skladi v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona predložijo uprav- 
nim organom za finance v občinah in Republiki Sloveniji 
pregled najetih in odobrenih kreditov skladov po nosilcih in 
rokih odplačila. 

7. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati 4., 13., 14., 
15., drugi odstavek 16. člena in 17. člen zakona o sredstvih 
rezerv (Uradni list SFRJ, št. 62/77, 41/83, 10/84, 22/84, 71/84 in 
83/89). ;osi c 

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

OBRAZLOŽITEV 

1. UVOD 

Zbori Skupščine Republike Slovenije so na zasedanju 31/7 in 
1/8-1991 obravnavali in sprejeli predlog za izdajo zakona 
o prenehanju veljavnosti zakona o skladih skupnih rezerv 
z osnutkom zakona in naložili Izvršnemu svetu Skupščine 
Republike Slovenije, da pri pripravi predloga zakona upo- 
števa pripombe in predloge, ki so bili oblikovani v razpravi na 
pristojnih delovnih telesih in na zborih Skupščine Republike 
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Slovenije ter pripombe Sklada skupnih rezerv gospodarstva 
Slovenije (v nadaljevanju: republiški sklad), ki jih je le-ta 
predložil Skupščini Republike Slovenije. 
Izhajajoč iz ugotovitve pristojnih delovnih teles Skupščine 
Republike Slovenije, da gre pri prenehanju skladov skupnih 
rezerv po predlaganem zakonu za vsebinsko drugačno rešitev 
od tiste, ki jo predlaga republiški sklad, je bilo ob pripravi 
predloga zakona opravljenih več usklajevalnih razgovorov 
s predstavniki republiškega sklada o načinu prenehanja skla- 
dov skupnih rezerv in zlasti o statusu sredstev skladov skup- 
nih rezerv. 
Predlagani zakon izhaja iz stališč Izvršnega sveta in republi- 
škega sklada, ki so bila poenotena glede bistvenih vprašanj 
v zakonu, to je glede načina prenehanja skladov in statusa 
sredstev skladov ob njihovem prenehanju. Zato je v nadaljeva- 
nju podana obrazložitev predlaganih rešitev in pojasnjeno, 
kako so bile upoštevane pripombe iz skupščinske razprave 
oziroma pripombe republiškega sklada oziroma, zakaj ni bilo 
možno posameznih pripomb sprejeti v obliki, kot so bile 
predložene. 

II. POJASNILO PREDLAGANIH REŠITEV 

1. člen 
V primerjavi s 1. členom osnutka zakona predlagana ureditev 
ohranja rok (31. december 1991), ko preneha veljavnost 
zakona o skladih skupnih rezerv. Izpuščena pa je določba, da 
s tem dnem prenehajo tudi skladi skupnih rezerv kot pravne 
osebe. S tem je upoštevana pripomba republiškega sklada, da 
je potrebno zadržati sklad kot pravno osebo tudi v zvezi 
s postopki, ki jih morajo opraviti skladi zaradi priprave letnih 
obračunov poslovanja za leto 1991 (vprašanje pravnega 
nosilca in predlagatelja obračunov poslovanja) in ostalih 
aktivnosti, ki so povezane z letnim obračunom poslovanja. 
S tem je postala nepotrebna tudi določba v predlogu zakona, 
ki ga je izdelal republiški sklad, da bi zakon o skladih skupnih 
rezerv prenehal z likvidacijo skladov. 

2. člen 
V primerjavi z 2. členom osnutka zakona je ta člen spreme- 
njen v tem, da ohranja sklade skupnih rezerv kot pravne 
osebe do sprejetja letnega obračuna poslovanja za I. 1991. 
S sprejetjem tega obračuna pa skladi skupnih rezerv prene- 
hajo kot pravne osebe. 
S tem je upoštevana pripomba republiškega sklada, da je rok 
(31/1-1992), opredeljen v drugem odstavku 2. člena osnutka 
zakona, neustrezen zaradi tehnične neizvedljivosti priprave 
letnega obračuna v tako kratkem času in ga je zato potrebno 
podaljšati oziroma uskladiti z rokom, ki je sicer predviden za 
predložitev letnega obračuna poslovanja. 

3. člen 

Zadržana je določba prvega odstavka 3. člena osnutka 
zakona, medtem ko je izpuščena določba drugega odstavka, 
slednja je vsebinsko spremenjena, vključena v 4. člen pred- 
loga zakona, kjer so tudi komentirane pripombe republiškega 
sklada. 

4. člen 
Predlagano besedilo tega člena je vsebinska razširitev 
določbe drugega odstavka 3. člena osnutka zakona. Z novim 
prvim odstavkom je nedvomno določeno, da novi nosilci 
obveznosti (občine in Republika Slovenija) poravnajo tako 
obveznosti iz združenih sredstev rezerv kot tudi druge obvez- 
nosti, ki jih skladi izkazujejo v svojih skladih. Te obveznosti 
so, kar zadeva republiški sklad, nastale v letu, ko je bil del 
skupnega dohodka sklada zadržan zaradi potreb po razširitvi 
materialne osnove dela (sklad osnovnih sredstev) oziroma je 
nastajal po drugih osnovah (rezervni sklad, rezervacije, ipd.). 
Gre za takoimenovane nenominirane obveznosti skladov, ki 
bilančno niso bile izkazane po posameznih združevalcih. Pro- 
tipostavka navedenim obveznostim sklada so fizično premo- 
ženje (osnovna sredstva) in razni kratkoročni in dolgoročni 
plasmaji. Glede na to, da del zadržanega skupnega dohodka 
ni bil razporejen na združevalce sredstev rezerv, ki so bili 
upravičeni do tega dohodka, je potrebno hkrati s preneha- 
njem skladov razporediti in poravnati tudi te obveznosti. 

Kriterije za razporeditev teh takoimenovanih nenominiranih 
obveznosti bi določili organi upravljanja skladov (četrti od- 
stavek). 
Pri tem je pomembno opozoriti na rok, ki je v prvem odstavku 
določen za dokončno poravnavo omenjenih obveznosti skla- 
dov. Ta rok je vezan na izterjavo finančnih plasmajev skladov, 
pri čemer se predpostavlja, da so skladi plasirali finančna 
sredstva ob upoštevanju znanih pravil financiranja. 
Z drugim in tretjim odstavkom je določeno finančno poslova- 
nje skladov od 1/1 do 28/2-1992 tako, da stroški, ki nastajajo 
v tem obdobju, bremenijo skupni dohodek, le-ta pa se izplača 
združevalcem sredstev rezerv glede na razpoložljiva denarna 
sredstva. 

Pripombe republiškega sklada, ki se sicer nanašajo na 3. člen 
osnutka zakona, so vsebinsko zajete v 4. členu predloga 
zakona. Ni pa izrecno upoštevana pripomba k 1. odstavku 3. 
člena, po kateri naj bi skladi skupnih rezerv do konca koledar- 
skega leta 1991 poravnali predčasno čimvečji del svojih 
obveznosti, ker gre za vprašanje finančne narave, ki ga skladi 
lahko rešujejo v okviru že sprejetega finančnega načrta za 1. 
1991 in razpoložljivih 'sredstev. Posredno pa je pripomba 
vsebinsko zajeta v prvem odstavku 5. člena predloga zakona. 

5. člen 
Vsebinsko se določba tega člena ne razlikuje od določbe 5. 
člena osnutka zakona, pač pa je v prvem odstavku podrob- 
neje razčlenjeno, na katere aktivnosti skladov se nanaša pred- 
hodno soglasje izvršnega sveta. Glede na to, da je bilo ome- 
njeno soglasje ob obravnavi osnutka zakona ocenjeno kot 
poseg v pristojnosti skladov in izraz nezaupanja države do 
organov upravljanja skladov, je potrebno poudariti, da je 
koordinirana aktivnost skladov in države utemeljena zaradi 
prevzemanja obveznosti skladov, ki jih ne bo možno poravnati 
do prenosa na občine oziroma Republiko Slovenijo. Te pa je 
možno prevzeti brez dodatnih obveznosti novega nosilca le 
tako, da se politika plasiranja in razpolaganja s sredstvi skla- 
dov uskladi z obveznostmi skladov, ki dospejo v plačilo po 
prenehanju skladov. 

6. člen 
Predlagana določba je nova v primerjavi z osnutkom zakona 
in je v skladu s predhodnimi določbami o prenosu terjatev in 
obveznosti. S tem bo še pred prenehanjem skladov vzpostav- 
ljena evidenca o stanju in rokih dospelih terjatev in obvezno- 
sti skladov kot podlaga za finančno planiranje novih nosilcev 
obveznosti. 

7. člen 
Določba tega člena je nova v primerjavi z osnutkom zakona. 
Pomeni razveljavitev tistih določb zveznega zakona o sred- 
stvih rezerv, ki ga je Republika Slovenija v skladu z ustavnim 
zakonom prevzela kot svoj zakon. Slednji namreč predpisuje 
ustanovitev skladov skupnih rezerv družbenopolitičnih skup- 
nosti, obvezno združevanje sredstev rezerv podjetij v te 
sklade in način upravljanja skladov. Črtanje veljavnosti posa- 
meznih določb zveznega zakona pomeni zato formalno uskla- 
ditev zakonskih določb ob prenehanju skladov skupnih rezerv 
družbenopolitičnih skupnosti. 

8. člen 
V skladu s pripombami zakonodajno-pravne komisije in repu- 
bliškega sklada je določen 8-dnevni rok za uveljavitev zakona. 

III. DOLOČBE OSNUTKA ZAKONA, KI SO V PREDLOGU 
ZAKONA IZPUŠČENE 
V 4. členu osnutka zakona je bilo določeno, da upravni 
organi, pristojni za finance, prevzamejo delavce skladov s 1. 
januarjem 1992. Glede na to, da je opravljanje strokovno- 
administrativnih poslov občinskih skladov že sedaj poverjeno 
delavcem upravnih organov občin, republiški sklad pa zapo- 
sluje le enega delavca, ki že izpolnjuje pogoje za upokojitev, 
je omenjena določba izpuščena v predlogu zakona. Ti posli 
bodo formalno prenešeni na pristojne upravne organe, ki jih 
bodo izvajali bodisi samostojno, bodisi po posebni pogodbi, 
če bo to potrebno. 



IV. PRIPOMBE K OSNUTKU ZAKONA, Kl V PREDLOGU 
ZAKONA NISO UPOŠTEVANE 
Republiški sklad je predlagal, da se naslov zakona dopolni 
tako, da bo že v naslovu razvidno, da gre za prenehanje 
skladov skupnih rezerv kot temeljne vsebine zakona. Glede na 
to, da s prenehanjem zakona prenehajo tudi skladi, način 
njihovega prenehanja pa je podrobneje razdelan v zakonu, 
predlagatelj meni, da ni potrebno v naslov zakona prenašati 
celotne vsebine zakona. 
Poslanec v zboru občin dr. Ivan Vi vod je v pisni obliki predla- 
gal spremembe tistih določb osnutka zakona, ki se nanašajo 
na datum prenehanja veljavnosti zakona o skladih skupnih 
rezerv in sicer tako, da bi zakon prenehal veljati z 31. decem- 
brom1993. Nadalje je predlagal, da se v predloženem zakonu 
določi, da v letih 1992 in 1993 podjetja - zavezanci za združe- 
vanje sredstev rezerv ne združujejo sredstev rezerv v sklade 
Navedene spremembe in dopolnitve naj bi bile utemeljene 

z dejstvom, da zadnji plasmaji sredstev rezerv, ki so bila 
združena v letu 1990, zapadejo v odplačilo v letu 1993. 
Sprememb in dopolnitev v predlagani obliki ni bilo možno 
upoštevati. Pač pa so smiselno zajete v prvem odstavku 4.1 

člena predloga zakona, ki določa, da se obveznosti skladov 
poravnajo najkasneje do konca tistega leta, v katerem 
dospejo terjatve skladov iz odobrenih kreditov. S tem je 
v načelu odpravljena možnost, da bi prihajalo do neskladja 
med roki, po katerih so se združevala sredstva rezerv in roki, : 
po katerih so bila ta sredstva plasirana, pri čemer se predpo- ! 
stavlja, da je poslovna politika skladov tudi dejansko temeljila i 
na načelu rokovne skladnosti plasmjev sredstev in njihovih 
virov. 

S prenehanjem veljavnosti zakona o skladih skupnih rezerv 
31. decembra 1991 preneha tudi določba tega zakona o samo- 
upravnem oziroma zakonskem združevanju sredstev rezerv 
v sklade od leta 1992 dalje. 

POPRAVEK 

Republiška uprava za jedrsko varnost je opozorila, da je pri 
pripravi Poročila o jedrski varnosti pri obratovanju jedrskih 
objektov v letu 1990, objavljenem v 19. številki Poročevalca, 
27. junija 1991, narejenih nekaj napak. Te so najverjetneje 
nastale pri kopiranju originalne datoteke in sicer je v celot- 
nem razdelku 3. 1.11 — Redni nadzor radioaktivnosti v oko- 
lici NE Krško izpuščena predpona n = mikro pri navedbah 
efektivne ekvivalentne doze, zato je treba, tako kot je nave- 
deno v nadaljevanju, Sv popraviti v uSv: 

str. stolpec vrstica 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
25 
25 
25 
25 

levi 
desni 
desni 
desni 
desni 
desni 
desni 
desni 
desni 
desni 
desni 
levi 
levi 
levi 
levi 

3. od spodaj 
3. od zgoraj 
5. od zgoraj 

13. od zgoraj 
28. od zgoraj 
32. od spodaj 
30. od spodaj 
18. od spodaj 
10. od spodaj 

9. od spodaj 
4. od spodaj 

25. od spodaj 
17. od spodaj 
11. od spodaj 

1. od spodaj 

napačno pravilno 
Sv/leto 
Sv/leto 
Sv/leto 
Sv/leto 

Sv/letno 
Sv/leto 
Sv/leto 

Sv 
Sv/leto 
Sv/leto 
Sv/leto 
Sv/leto 
Sv/leto 
Sv/leto 
Sv/leto 

uSv/leto 
uSv/leto 
(iSv/leto 
uSv/leto 

^Sv/letno 
uSv/leto 

Sv/leto (2x) 
Sv 

Sv/leto 
Sv/leto (2x) 

Sv/leto 
Sv/leto 
Sv/leto 
Sv/leto 
Sv/leto 

Enaki popravki so potrebni tudi v razdelku 3.2.3 - Nadzor 
radioaktivnosti v okolici reaktorskega centra v Podgorici na 
naslednjih mestih: 

str, stolpec vrstica napačno pravilno 
27 
27 

desni 
desni 

17. od zgoraj 
19. od spodaj 

.EŠOIO 

Sv/h 
Sv 

(iSv/h 
uSv (2x) 

In ker že popravljamo, bi veljalo popraviti še naslednje 
»tiskarske« napake: es v 

str, stolpec vrstica napačno pravilno 
21 desni 27. od zgoraj uperjalnikov uparjalnikov 
25 desni 20. od zgoraj svince svinec 
25 desni 28. od zgoraj kralij kalij 
25 desni 29. od spodaj memisije emisije 
25 desni 15. od spodaj terestialno terestialno 
25 desni 17. od spodaj terestialno terestialno 

Zaradi neljube napake, ob izredno občutljivi temi o jedrski 
varnosti, se opravičujemo! 
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Predlog za izdajo zakona o SLUŽBI ZA JAVNE PRIHODKE z osnutkom 

zakona - ESA 479   

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 133. seji 
14/11-1991 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SLUŽBI ZA JAVNE 
PRIHODKE Z OSNUTKOM ZAKONA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z dru- 
gim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bo kot njegov predstavnik pri delu 
skupščinskih delovnih teles sodeloval: 
- Ivan ROJC, direktor Republiške uprave za družbene 
prihodke. 

Predlog za izdajo zakona o službi za javne prihodke z osnut- 
kom zakona bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor 
občin in Zbor združenega dela ter Zakonodajno-pravna komi- 
sija. Obravnavala ga bosta tudi Odbor za proračun in javne 
finance ter Odbor za pravosodje in upravo. 

POVZETEK 

S tem zakonom se urejajo naloge in organizacija službe 
za javne prihodke. Naloge, ki jih določa zakon o službi za 
javne prihodke bi služba opravljala za fizične osebe, 
z dnem, ki ga bo določil poseben predpis pa bi prevzela 
še kontrolo in inšpekcijski nadzor nad pravnimi osebami. 
S tem bi služba opravljala celotno odmero, kontrolo in 
inšpekcijsko nadzorstvo ter pobiranje davkov in drugih 
obveznosti za fizične in pravne osebe. V osnutku predla- 

ganega zakona so določene pristojnosti inšpekcije jav- 
nih prihodkov. 
Zakon ureja organizacijo službe. Naloge službe opravlja 
Republiška uprava za javne prihodke, ki ima izpostave. 
V osnutku zakona se predlaga ureditev prehoda delav- 
cev iz občinskih uprav za družbene prihodke v republi- 
ško upravo za javne prihodke in ureditev med občinami 
in republiško upravo v prehodnem obdobju. Predlaga se 
tudi stimulativnejše nagrajevanje delavcev republiške 
uprave za javne prihodke, ki po obsegu in kakovosti 
opravljenega dela dosegajo boljše rezultate. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o službi za javne prihodke 

I. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga za sprejetje zakona je utemeljena v drugem 
odstavku 329. člena Ustave Republike Slovenije, ki določa, da 
republiški upravni organi neposredno izvršujejo zakon samo, 
če so za to izrecno pooblaščeni z zakonom in v 333. členu 
Ustave Republike Slovenije, ki določa, da se z zakonom lahko 
določa, da republiški upravni organi na celotnem območju 
Republike Slovenije neposredno opravljajo inšpekcijo nad 
izvrševanjem zakonov in drugih predpisov, za katerih izvrše- 
vanje so dolžni skrbeti. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 
V Republiki Sloveniji organizacijo in področje delovanja 
uprav za družbene prihodke ureja zakon o upravah za druž- 
bene prihodke (Uradni list SRS, št. 3/81 in 6/83). Z navedenim 
zakonom so urejena naslednja področja: 
- organizacija in položaj uprav za družbene prihodke 
v državni upravi; 
- delovno področje uprav za družbene prihodke in- poobla- 
stila in način dela uprav za družbene prihodke. 
Za opravljanje nalog s področja družbenih prihodkov je bila 
ustanovljena na republiškem nivoju Republiška uprava za 
družbene prihodke, za opravljanje nalog iz občinske pristoj- 
nosti pa občinske uprave za družbene prihodke. 
Republiška uprava za družbene prihodke izvaja zakone, pred- 
pise in druge splošne akte, opravlja zadeve, ki se nanašajo na 
davčni sistem in na izpolnjevanje davčnih in drugih obvezno- 
sti občanov, .opravlja inšpekcijsko nadzorstvo, proučuje in 
analizira izvajanje davčnega sistema in davčne politike in 
seznanja s stanjem in pojavi na tem področju Izvršni svet in 
Skupščino Republike Slovenije. Republiška uprava za druž- 
bene prihodke tudi daje pobude za reševanje vprašanj s tega 
področja, odloča o pravnih sredstvih zoper odločbe občinskih 
uprav za družbene prihodke, odloča o sporih o pristojnostih 
med občinskimi upravami za družbene prihodke in opravlja 
druge zadeve iz republiške pristojnosti, ki jih določa zakon. 
V občinah so ustanovljene občinske uprave za družbene 

prihodke. Republiška uprava za družbene prihodke v raz- 
merju do občinskih uprav za družbene prihodke opravlja 
nadzorstvo nad njihovim delom, jim zagotavlja strokovno 
pomoč, jim daje obvezna navodila za delo, spremlja njihovo 
organiziranost, usposobljenost za opravljanje nalog, učinko- 
vitost dela, skrbi za izobraževanje kadrov in lahko zahteva 
obvezno sodelovanje občinskih uprav za družbene prihodke 
v zvezi z izvajanjem zakonov in drugih predpisov. 
Občinske uprave za družbene prihodke opravljajo upravne in 
druge strokovne naloge na področju ugotavljanja prihodkov, 
inšpekcije, odmerjajo, pobirajo in evidentirajo davčne in 
druge obveznosti od fizičnih oseb, nekatere obveznosti pa 
tudi od pravnih oseb. Za področje plačevanja obveznosti 
pravnih oseb je v sedanjem sistemu pristojna služba družbe- 
nega knjigovodstva, ki opravlja kontrolo, informatiko in eko- 
nomsko-finančno revizijo pri pravnih osebah. 
Republiška uprava za družbene prihodke ugotavlja, da je 
pristop pri izvajanju nalog v občinskih upravah za družbene 
prihodke neenoten. Kljub enotni republiški zakonodaji, enot- 
nim navodilom in dogovorom o izvajanju davčne politike, 
občine ravnajo predvsem v skladu z občinskimi interesi. To 
povzroča kasnitve pri odmeri in pobiranju davkov in drugih 
obveznosti, povečano davčno nedisciplino, neizvajanje neka- 
terih odmernih postopkov, opuščanje izvajanja nadzora nad 
spoštovanjem predpisov s strani davčnih zavezancev, kar ima 
za posledico manj pobranih sredstev, kot bi jih moralo biti. 
Kadrovska politika posameznih občinskih uprav za družbene 
prihodke je v celoti podrejena občinski kadrovski politiki, ki je 
v zadnjem obdobju kazala edini interes po zmanjševanju 
števila delavcev. Tako v nekaterih občinah nihče ne opravlja 
inšpekcijskega nadzora ali pa to izvaja le po en inšpektor, so 
pa tudi občine, kjer število inšpektorjev nikakor ne ustreza 
obsegu in zahtevnosti izvajanja nadzora. V nekaterih občinah 
je sicer zadostno število inšpektorjev, vendar njihovo delo ni 
strokovno organizirano, zato daje slabe rezultate. 
Republiška uprava za družbene prihodke ugotavlja, da je 
posledica tega stanja izogibanje prijavljanja in plačevanja 
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vseh oblik davčnih obveznosti. To izhaja iz napovedi, ki jih 
zavezanci za davek iz dejavnosti predlagajo občinskim upra- 
vam za družbene prihodke. Iz napovedi je razvidno, da veliko 
število zavezancev izkazuje izgubo, kar je posledica slabega 
inšpekcijskega nadzora. Nedoslednost dela občinskih uprav 
za družbene prihodke se odraža tudi pri ostalih vrstah davč- 
nih obveznosti fizičnih oseb, ki jih uprave ne zajemajo 
v obdavčitev. Največje nepravilnosti se ugotavlja pri obraču- 
navanju in plačevanju prometnega davka. 
Fizične osebe, ki opravljajo samostojne dejavnosti, so s spre- 
membo zakonodaje pridobile vrsto ugodnosti na področju 
plačevanja prometnih davkov, vendar pod pogoji, določenimi 
z zakonom. Za kontrolo izvajanja teh predpisov so nepo- 
sredno zadolžene občinske uprave za družbene prihodke. 
Republiška uprava za družbene prihodke ugotavlja, da občin- 
ske uprave ne izvajajo ali pa v zelo omejenem obsegu izvajajo 
vsebinsko kontrolo prejete dokumentacije v zvezi z nakupi 
reprodukcijskega materiala in opreme brez prometnega 
davka oziroma davka po znižani stopnji. 
V letošnjem letu velika večina občinskih uprav ni ažurno 
knjižila obremenitev akontacij in obračunov prometnega 
davka, niti ga niso sproti in v celoti odvajale v republiški 
proračun. 
Republiška uprava za družbene prihodke tudi ugotavlja, da 
v nekaterih občinah priznavajo davčne olajšave v nasprotju 
z veljavnimi predpisi, da priznavajo stroške brez vsake doku- 
mentacije in da nepravočasno in nedosledno prepisujejo 
obveznosti, kar pomeni enoleten ali do dvoletni zamik plačila 
davčnih in drugih obveznosti. 
Iz navedenih ugotovitev izhaja, da je pri delu občinskih uprav 
za družbene prihodke vrsta pomanjkljivosti, nezakonitosti, 
slabo organiziranega dela in tudi samovolje. Kot posledica 
tega je zlasti v zadnjem času popustila davčna disciplina 
davkoplačevalcev. Zaradi tega prihaja do nepobranih davkov 
in drugih obveznosti, ali pa so bile te odvedene v proračune in 
drugim uporabnikom z zamudo. 
V letu 1990 je bila sprejeta nova sistemska zakonodaja 
s področja financ in davkov. Republika je predpisala v skladu 
z zakonom o financiranju javne porabe vse vrste davkov in 
prispevkov, razen nadomestila za uporabo stavbnega zem- 
ljišča in komunalnih taks. Temu novemu centraliziranemu 
sistemu predpisovanja javnih prihodkov mora slediti tudi 
nova organiziranost služb za javne prihodke. Tudi neustrezna 
delitev pristojnosti med službo družbenega knjigovodstva in 
upravami za družbene prihodke mnogokrat otežkoča učinko- 
vito delo na področju pobiranja javnih prihodkov, v določenih 
primerih pa gre tudi za podvajanje istih nalog. 
Republiška uprava za družbene prihodke lahko po veljavnih 
predpisih opravlja le nadzorstvo nad občinskimi upravami za 
družbene prihodke, nima pa vseh možnosti, da bi dosegla 
enotno in učinkovito izvajanje davčnega sistema in politike. 
Za zagotovitev le-tega je potrebno organizirati enotno službo 
za javne prihodke za Republiko Slovenijo. 

III. PREDLAGANE REŠITVE 
S predlaganim zakonom se urejajo naloge in organizacija 
službe za javne prihodke (v nadaljnjem besedilu: služba). 
Po predlaganem osnutku zakona naj bi bile naloge službe 
odmerjanje in pobiranje davkov in drugih obveznosti, oprav- 
ljanje kontrote in inšpekcijskega nadzora nad zakonitostjo in 
pravilnostjo izpolnjevanja davčnih in drugih obveznosti in 
vodenje evidenc o odmeri, obračunavanju, izterjavi davkov in 
drugih obveznosti ter izvrševanje postopkov za prisilno izter- 
javo za fizične in pravne osebe. Služba naj bi poleg navedenih 
nalog še proučevala in analizirala delovanje davčnega 
sistema in ukrepov davčne politike in dajala pobude za reše- 
vanje vprašanj s tega področja. Služba naj bi opravljala še 
druge zadeve določene z zakonom ali drugimi predpisi izda- 
nimi na podlagi zakona. 
Postopki odmere, obračunavanja in pobiranja davkov in dru- 
gih obveznosti, postopki prisilne izterjave, evidenca, knjiženje 
davkov in drugih obveznosti so predpisani s posebnimi pred- 
pisi (zakon o splošnem upravnem postopku, zakon o dohod- 
nini, zakon o davkih občanov, zakoni, ki urejajo področje 
prometnih davkov, zakon o prispevkih za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvoinzaposlovanje in 
drug^. Opravljanje navedenih nalog za pravne osebe posebej 
določa zakon o službi družbenega knjigovodstva. 

Po veljavni ureditvi opravljajo kontrolo in inšpekcijski nadzo 
nad izpolnjevanjem davčnih in drugih obveznosti fizičnih 
oseb inšpektorji družbenih prihodkov na podlagi zakon? 
o upravah za družbene prihodke, za pravne osebe pa inšpek 
torji službe družbenega knjigovodstva na podlagi zakont 
o službi družbenega knjigovodstva. Po predlaganem osnutki 
zakona pa naj bi opravljali kontrolo in inšpekcijski nadzor nac 
izpolnjevanjem davčnih in drugih obveznosti fizičnih in prav 
nih oseb inšpektorji javnih prihodkov republiške uprave ze 
javne prihodke, s tem, da bi prevzeli opravljanje kontrole ir 
inšpekcijskega nadzora nad pravnimi osebami z dnem, ki gi 
določi poseben predpis. Do tedaj pa naj bi navedeni nadzor še 
opravljala služba družbenega knjigovodstva. S tem bi vss 
kontrola in inšpekcijski nadzor na področju javnih prihodkov 
prešla v državno upravo. 
Osnutek zakona določa, da naj bi inšpektor prihodkov pr 
opravljanju inšpekcijskega nadzora imel pravico pregledati 
poslovne prostore, naprave, blago, poslovne knjige, pogodbe 
listine in druge dokumente, ki omogočajo vpogled v poslova- 
nje fizične osebe glede tega kako izpolnjuje svoje davčne in 
druge obveznosti in da pregleda listine s katerimi se lahko 
ugotovi istovetnost oseb. 
Fizična oseba mora zagotoviti inšpektorju prihodkov nemo- 
teno opravljanje pregleda v prostorih v katerih opravlja dejav- 
nost. Pri opravljanju inšpekcijskega pregleda lahko inšpektor 
za največ osem dni odvzame davčno dokumentacijo, če meni, 
da obstoja sum prekrška ali hujših kršitev davčnih predpisov. 
O odvzemu se izda potrdilo. 
V primeru, ko fizična oseba ni v redu, sproti ali točno vodila 
knjigovodskih listin, ni točno ali sploh ni obračunavala davka 
in drugih obveznosti, ki bi jih morala obračunati in plačati, 
osnutek zakona predpisuje, da bi inšpektor izdal odločbo 
s katero to ugotovi. S to odločbo ugotovi tudi davčne in druge 
obveznosti, ki bi jih morala fizična oseba obračunati in vpla- 
čati in ji naloži, da v določenem roku odpravi pomanjkljivosti 
kot je nepravilno vodenje poslovnih knjig ter plača ustrezen j 
davek in druge obveznosti. 
Postopki kontrole in inšpekcijskega nadzora nad pravnimi i 
osebami so urejeni s posebnimi predpisi. 
Sdoločabmi navedenimi v osnutku zakona naj bi bil inšpek- 
cijski nadzor pri fizičnih osebah enako obravnavan kot pri 
pravnih osebah. Indentične določbe o kontroli pravnih oseb 
vsebujejo določbe zakona o službi družbenega knjigovodstva 
(Uradni list RS, št. 48/90) in to predvsem določbe 50., 55. in 57. 
člena. 
Naloge službe za javne prihodke bi v Republiki Sloveniji 
opravljala Republiška uprava za javne prihodke (v nadaljnjem i 
besedilu: uprava), ki je kot upravni organ v sestavi Ministrstva i 
za finance. Uprava naj bi imela izpostave. 
Uprava bi poleg ostalih nalog, ki so navedene v osnutku 
zakona, opravljala tudi neposredno strokovno nadzorstvo nad 
delom izpostav in s tem zagotavljala enotno izvajanje davčnih 
in drugih predpisov, ki jih izvršujejo izpostave. O pritožbah 
zoper odločbe, ki jih izdajajo na prvi stopnji izpostave bi 
odločalo Ministrstvo za finance. Po variantnem predlogu pa bi 
o navedenih pritožbah zaradi racionalnosti dela odločala 
uprava. V upravi bi razvijali enotno metodologijo, programsko 
opremo in standarde za prenos podatkov in vodili register 
davčnih zavezancev. 
Izpostave naj bi odmerjale in pobirale davčne in druge obvez- 
nosti, opravljale kontrolo in inšpekcijski nadzor izvrševale 
postopke izterjave davčnih in drugih obveznosti, vodile evi- 
dence o odmerjenih, obračunanih in izterjanih davkih in dru- j 
gih obveznosti in razporejale davke in druge obveznosti i 
koristnikom teh sredstev. Izpostave naj bi koristnikom teh i 
sredstev zagotavile ustrezne podatke. 
Po predlaganem osnutku zakona naj bi se za delavce uprave 
glede na značaj in pogoje dela zagotovila večja sredstva za 
plače od sredstev, ki se zagotavljajo za podobna delovna , 
mesta v drugih republiških organih in organizacijah. Z nave- 
denimi sredstvi bi se stimulativno nagrajevalo delavce uprave, 
ki bi po obsegu in kakovosti opravljanje dela dosegli boljše 
rezultate in to predvsem pri odmeri, kontroli, inšpekciji in 
izterjavi davčnih in drugih obveznosti. Navedeni predlog je 
podan zaradi odioznosti, zahtevnosti, značaja, pogojev in 
odgovornosti del delavcev v upravi. Menimo, da bi se s takim 
selektivnim pristopom nagrajevanja povečala motivacija in 
učinkovitost dela delavcev v upravi in da bi to vplivalo na 
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izboljšanje kadrovske strukture delavcev v upravi. 
V republiški upravi za družbene prihodke je zaposlenih 24 
delavcev in v občinskih upravah za družbene prihodke 1231 
delavcev. Stopnja izobrazbe in zasedenost delovnih mest je 
razvidna iz tabele. 

Stopnja izobrazbe VII VI V iv~ m Skupaj 
Delovna mesta: _ 
Sistemizirana 166 589 548 62 11 1375 
Zasedana 140 528 504 51 8 
Z dejansko izobrazbo 71 371 384 37 5 868 
S priznano izobrazbo 9 30 29 3 72 
Z neustrezno izobrazbo 60 127 91 10 3 291 

V osnutku zakona je predlagana tudi določba, po kateri bi bile 
banke in hranilnice, podjetja in druge pravne osebe in organi 
družbenopolitičnih skupnosti dolžni dati upravi na njeno 
zahetvo podatke potrebne za odmero in izterjavo davkov in 
drugih obveznosti ter omogočiti vpogled v poslovne knjige in 
evidence. Navedena določba ne velja za osebne podatke, ki 
jih zbira, poseduje in za statistične namene uporablja Zavod 
Republike Slovenije za statistiko. Prav tako so fizične osebe 
na zahtevo uprave dolžne dati podatke s katerimi razpolagajo, 
če imajo ti podatki vpliv na njihovo davčno obveznost oziroma 
davčno obveznost drugih zavezancev, s katerimi so v poslov- 
nih odnosih. S 1/1-1992 naj bi delavci v občinskih upravah za 
družbene prihodke postali delavci uprave. Do izdaje pravil- 
nika o notranji organizaciji in sistemizaciji del in nalog, ki bi 
ga izdal predstojnik uprave najkasneje v dveh mesecih po 
uveljavitvi zakona, ostanejo notranja razmerja med osebnimi 
dohodki delavcev nespremenjena. 
V osnutku zakona je predlagana rešitev, da administrativne 
tehnične zadeve, ki se nanašajo na delo izpostav do 31/12 
-1993 opravljajo ustrezni občinski upravni organi na podlagi 
sklenjenih pogodb med upravo in občinskimi izvršnimi sveti. 

Osnutek zakona opredeljuje, da naj se delitev ocenjenega 
premoženja in opreme v upravi opravi na podlagi pogodb, pri 
čemer se upoštevajo valorizirana sredstva, ki so jih uprave za 
družbene prihodke pridobile v zadnjih petih letih s pobira- 
njem prispevkov in drugih obveznosti in so jih namensko 
uporabljale za modernizacijo občinskih upravnih organov. 
Čeprav naj bi se v upravo prenesle naloge kontrole in inšpek- 
cijskega nadzora za pravne osebe, pa smo mnenja, da 
v upravo ne bi prenesli nalog, ki jih opravljajo organi za 
notranje zadeve na področju gospodarske kriminalitete. 
Obravnavanje nezakonitosti, ki predstavljajo kazniva dejanja, 
je namreč opravljanje takih dejanj, ki so bistveno drugačna od 
inšpekcijsko kontrolnih in odmernih postopkov, ki se vodijo 
na podlagi zakona o upravnem postopku in drugih predpisov. 
Tu gre za sum storitve kaznivih dejanj davčnih zatajitev, ki so 
tudi povezavi z drugimi kaznivimi dejanji, za katere se 
postopki vodijo po posebnih predpisih (zakon o kazenskem 
postopku). Zato smo mnenja, da naj bi služba v upravi za 
notranje zadeve, ki se ukvarja s kaznivimi dejanji, predvsem 
na področju gospodarske kriminalitete, ostala še naprej 
v organih za notranje zadeve. 
IV. FINANČNE POSLEDICE 
Z novo organizacijo se v upravo preko izpostav vključijo tudi 
vse dosedanje uprave za družbene prihodke, ki so se doslej 
financirajo iz občinskih proračunov. Po podatkih, ki so jih 
posredovale občine, je bilo letos za delo občinskih ^uprav za 
družbene prihodke planiranih v občinskih proračunih za 
bruto osebne dohodke 296.875.000 SLT in za ostale stroške 
122.469.000 SLT. 
Zaradi tega bi se obseg potrebnih sredstev v republiškem 
proračunu povečal za enak delež kot bi se zmanjšal obseg 
sredstev v občinskih proračunih. Dodatna sredstva v republi- 
škem proračunu za leto 1992 pa bi bila potrebna zaradi 
stimulativnega nagrajevanja delavcev uprave in postopnega 
uvajanja lastnega računalniškega sistema v upravi. 

OSNUTEK ZAKONA o službi za javne prihodke 

I. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 
S tem zakonom se urejajo naloge in organizacija službe za 
javne prihodke na področju pobiranja javnih prihodkov za 
financiranje javne porabe in druge zadeve, ki so po zakonih 
v pristojnosti službe za javne prihodke. 

II. NALOGE SLUŽBE 
2. člen 

Naloge službe na področju pridobivanja javnih prihodkov so: 
— odmerjanje in pobiranje davkov in drugih obveznosti fizič- 
nih in pravnih oseb; 
— opravljanje kontrole in inšpekcijskega nadzora nad zakoni- 
tostjo in pravilnostjo izpolnjevanja davčnih in drugih obvez- 
nosti fizičnih in pravnih oseb; 
— vodenje evidenc o odmeri, obračunavanju in izterjavi dav- 
kov ter drugih obveznosti; 
— izvrševanje postopkov za prisilno izterjavo davkov in drugih 
obveznosti; 
— proučevanje in analiziranje delovanja davčnega sistema in 
ukrepov davčne politike in dajanje pobud za reševanje vpra- 
šanj s tega področja; 
— opravljanje drugih zadev, določenih z zakonom ali drugim 
predpisom, izdanim na podlagi zakona. 

3. člen 
Odmera, obračunavanje in pobiranje davkov in drugih obvez- 
nosti, prisilna izterjava ter evidenca in knjiženje davkov in 
drugih obveznosti se opravljajo v skladu s posebnimi zakoni 
ali drugimi predpisi izdanimi na podlagi zakona. 

4. člen 
Kontrola in inšpekcijski nadzor nad izpolnjevanjem davčnih in 
drugih obveznosti fizičnih in pravnih oseb obsega: 
— nadzorstvo nad poslovanjem; 
— preverjanje pravilnosti prijavljenih davčnih in drugih obvez- 

nosti in preverjanje obračunavanja in vplačevanje davčnih in 
drugih obveznosti; 
- ugotavljanje neprijavljenih prihodkov zaradi ugotovitve in 
plačila davčnih in drugih obveznosti; 
- odrejanje ukrepov, ki so določeni z zakonom. 

5. člen 
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona in drugih 
zakonov, ki urejajo davčni sistem, opravlja republiški upravni 
organ, pristojen za javne prihodke. Naloge inšpekcijskega 
nadzora opravljajo neposredno inšpektorji javnih prihodkov 
(v nadaljnjem besedilu: inšpektorji), ki opravljajo neposredno 
nadzorstvo na celotnem območju Republike Slovenije, kot 
delavci s posebnimi pooblastili. 

6. člen 
Inšpektor je pri svojem delu samostojen in odgovoren za 
opravljanje ali opustitev dejanj v inšpekcijskem postopku. 

7. člen 
Inšpektor ima pravico, da pri opravljanju inšpekcijskega nad- 
zorstva pregleda poslovne prostore, naprave, blago, poslovne 
knjige, pogodbe, listine in druge dokumente, ki omogočajo 
vpogled v poslovanje fizične osebe glede tega, kako izpol- 
njuje svoje davčne in druge obveznosti in da pregleda listine, 
s katerimi se lahko ugotovi istovetnost oseb. 

8. člen 
Fizična oseba mora omogočiti inšpektorju nemoteno oprav- 
ljanje pregleda v prostorih, v katerih opravlja dejavnost. 
Pri opravljanju inšpekcijskega pregleda lahko inšpektor za 
največ osem dni odvzame davčno dokumentacijo, če meni, da 
obstaja sum prekrška ali hujših kršitev davčnih predpisov; 
o odvzemu se izda potrdilo. 

9. člen 
O pregledu v poslovalnici sestavi inšpektor zapisnik. Ce 
inšpektor ugotovi, da fizična oseba ni v redu, sproti ali točno 
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vodila knjigovodskih listin, da ni točno ali sploh ni obračuna- 
vala davka ali drugih obveznosti, ki bi jih morala obračunavati 
in plačati izda odločbo, s katero to ugotovi. S to odločbo 
ugotovi tudi davčne in druge obveznosti, ki bi jih morala 
fizična oseba obračunati in vplačati in ji naloži, da v določe- 
nem roku odpravi ugotovljene pomanjkljivosti ter plača 
ustrezni davek in druge obveznosti v roku 30 dni. Če fizična 
oseba ne plača ustreznega davka in druge obveznosti v pred- 
pisanem roku, se odločba izvrši v skladu s predpisi o prisilni 
izterjavi davkov. 

10. člen 
Kontrola in inšpekcijski nadzor nad zakonitostjo in pravil- 
nostjo izpolnjevanja davčnih in drugih obveznosti pravnih 
oseb se izvajata po posebnih predpisih. 

III. ORGANIZACIJA SLUŽBE 

11. člen 
Naloge službe za javne prihodke v Republiki Sloveniji opravlja 
Republiška uprava za javne prihodke (v nadaljnjem besedilu: 
uprava) in izpostave uprave (v nadaljnjem besedilu: izpo- 
stave). 
S pravilnikom se uredi notranja organizacija uprave. 

12. člen 
Uprava v okviru delovnega področja zlasti: 
1. opravlja zadeve, ki se nanašajo na zagotavljanje realizacije 
davčnega sistema in ukrepov davčne politike; 
2. opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izpolnjevanjem davč- 
nih in drugih obveznosti fizičnih in pravnih oseb; 
3. opravlja neposredno strokovno nadzorstvo nad delom izpo- 
stav; 
4. zagotavlja enotno uporabo davčnih in drugih predpisov, ki 
jih izvršujejo izpostave; 
5. predlaga in uresničuje programe za dolgoročni kadrovski, 
strokovni in tehnični napredek uprave, sprejema in uresničuje 
ustrezne letne plane'ter skrbi, da so zagotovljeni drugi pogoji 
za uspešno opravljanje nalog izpostav; 
6. razvija enotno metodologijo, programsko opremo in stan- 
darde za obdelavo in prenos podatkov in vodi register davč- 
nih zavezancev; 
7. opravlja ostale naloge, določene z zakonom ali drugim 
predpisom izdanim na podlagi zakona. 
Variantni dodatek: Doda se nova 6. točka, ki se glasi: 
»6. odloča o pritožbah zoper odločbe, ki jih izdajajo izpostave 
v upravnem postopku.« 
6. in 7. točka postaneta 7. in 8. točka. 

13. člen 
Izpostave v okviru delovnega področja zlasti: 
1. odmerjajo in pobirajo davke in druge obveznosti fizičnim in 
pravnim osebam; 
2. opravljajo kontrolo in inšpekcijsko nadzorstvo nad izpol- 
njevanjem davčnih in drugih obveznosti fizičnih in pravnih 
oseb; 
3. izvršujejo postopke za prisilno izterjavo davkov in drugih 
obveznosti; 
4. vodijo evidence o odmerjenih, obračunanih in izterjanih 
davkih in drugih obveznosti ter razporejajo davke uporabni- 
kom teh sredstev; 
5. zagotavljajo podatke o odmerjenih davkih in drugih obvez- 
nostih; 
6. opravljajo ostale naloge, določene z zakonom ali drugim 
predpisom izdanim na podlagi zakona. 

IV. POSEBNE DOLOČBE 

14. člen 
Na pisno zahtevo uprave in izpostave mora delavcu, kateremu 
kdo prepreči opravljanje njegove uradne dolžnosti ali ga pri 
tem ovira, pooblaščena uradna oseba organa za notranje 
zadeve nuditi pomoč. 

15. člen 
Inšpektorji in izterjevalci javnih prihodkov imajo službeno 
izkaznico. 
Službena izkaznica se izda na obrazcu, ki ga predpiše pred- 
stojnik uprave. 

16. člen 
Sredstva, ki jih doseže na podlagi pogodb, s katerimi zara- 
čuna pobiranje prispevkov in drugih obveznosti, uporablja 
uprava kot namenska sredstva za modernizacijo in izboljšanje 
materialnega položaja uprave. 

17. člen 
Delavcem, zaposlenim v upravi, se glede na značaj in pogoje 
dela zagotovijo večja sredstva za plače od sredstev, ki se 
zagotavljajo za podobna delovna mesta v drugih republiških 
organih in organizacijah. Z navedenimi sredstvi se stimula- 
tivno nagrajujejo delavci uprave, ki po obsegu in kakovosti 
opravljenega dela dosegajo boljše rezultate, predvsem pri 
odmeri, kontroli, inšpekciji in izterjavi davčnih in drugih 
obveznosti. 

18. člen 
Banke in hranilnice, podjetja in druge pravne osebe in organi 
družbenopolitičnih skupnosti so dolžni upravi na njegovo 
zahtevo dati podatke, ki so potrebni za odmero, obračunava- 
nje, izterjavo, kontrolo in inšpekcijsko nadzorstvo davkov in 
drugih obveznosti ter omogočiti vpogled v poslovne knjige in 
evidence. 
Določba prejšnjega odstavka ne velja za osebne podatke, ki 
jih zbira, poseduje in za statistične namene uporablja Zavod 
Republike Slovenije za statistiko. 
Fizične osebe so dolžne na zahtevo uprave dati podatke, 
s katerimi razpolagajo, če imajo ti podatki vpliv na njihovo 
davčno obveznost oziroma davčno obveznost drugih zave- 
zancev, s katerimi so v poslovnih odnosih. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

19. člen 
Pravilnik o notranji organizaciji uprave in sistemizaciji del in 
nalog izda predstojnik uprave najkasneje v dveh mesecih po 
uveljavitvi tega zakona. 

20. člen 
Delavci v občinskih upravah za družbene prihodke postanejo 
z dnem uveljavitve tega zakona delavci uprave. 
Notranja razmerja med osebnimi dohodki ostanejo do uskla- 
ditve sistemizacije del in nalog in nomenklature nazivov ne- 
spremenjena. 

21. člen 
Administrativno tehnične zadeve, ki se nanašajo na delo izpo- 
stav, opravljajo do 31/12-1992 ustrezni občinski upravni 
organi na podlagi sklenjenih pogodb med upravo in občin- 
skimi izvršnimi sveti. 

22. člen 
Izpostave opravljajo dela in naloge v prostorih in s sredstvi kot 
so jih doslej uporabljale občinske uprave za družbene pri- 
hodke. 
Delitev ocenjenega premoženja in opreme se opravi na pod- 
'a9' pogodb pri čemer se upoštevajo valorizirana sredstva, ki 
so jih uprave za družbene prihodke pridobile v zadnjih petih 
letih s pobiranjem prispevkov in drugih obveznosti in so jih 
namensko uporabljale za modernizacijo občinskih upravnih 
organov. 

23. člen 
Naloge kontrole in inšpekcijskega nadzora nad zakonitostjo 
in pravilnostjo izpolnjevanja davčnih in drugih obveznosti 
pravnih oseb prične uprava opravljati z dnem, ki ga določi 
poseben predpis. 

24. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon 
o upravah za družbene prihodke (Uradni list SRS, št. 3/81 in 6/ 

25. člen 
Ta zakon začne veljati 1/1-1992. 
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OBRAZLOŽITEV 

Z osnutkom zakona o službi za javne prihodke se urejajo 
naloge in organizacija službe za javne prihodke. 
V 2 členu osnutka zakona so navedene naloge službe^ Med 
nalogami službe so odmerjanje in pobiranje davkov m drugih 
obveznosti, opravljanje kontrole in inšpekcijskega nadzora 
nad zakonitostjo in pravilnostjo izpolnjevanja davčnih in dru- 
gih obveznosti, vodenje evidenc o odmeri, obračunavanju in 
izterjavi davkov in drugih obveznosti ter izvrševanje postop- 
kov za prisilno izterjavo davkov in drugih obveznosti. Nave- 
dene naloge bi služba opravljala za fizične in pravne osebe. 
Po veljavni ureditvi opravlja te naloge za pravne osebe služba 
družbenega knjigovodstva. Osnutek zakona v prehodnih 
določbah predpisuje, da bi opravljanje teh nalog za pravne 
osebe služba prevzela, z dnem, ki ga bo določil poseben 
predpis.. S tem bi prešlo opravljanje vseh navedenih nalog za 
fizične in pravne v državno upravo. 
V 3. členu osnutka zakona je opredeljeno, da so postopki 
odmere in izterjave in obračunavanje, pobiranje, evidenca in 
knjiženje davkov in drugih obveznosti, predpisanimi s poseb- 
nimi zakoni. Osnutek zakona pa podrobnejše opredeljuje 
naloge kontrole in inšpekcijskega nadzora nad izpolnjeva- 
njem davčnih in drugih obveznosti, ki obsega nadzorstvo nad 
poslovanjem, preverjanje pravilnosti prijavljenih davčnih in 
drugih obveznosti, preverjanje obračunavanja in vplačevanja 
le-teh, ugotavljanje neprijavljenih prihodkov in odrejanje 
ostalih ukrepov, ki so določeni z zakoni. Z rešitvami, predla- 
ganimi v nadaljnih členih osnutka zakona (od 7. do 9. člena), 
se urejajo vprašanja v zvezi z inšpekcijskim nadzorstvom nad 
fizičnimi osebami. Za učinkovito izvajanje davčnih predpisov 
naj bi imel inšpektor javnih prihodkov pravico pregledati 
poslovne prostore, naprave, blago, poslovne knjige, pogodbe, 
listine in druge dokumente, ki omogočajo vpogled v poslova- 
nje fizične osebe, glede tega, kako izpolnjuje svoje davčne m 
druge obveznosti in pravico pregledati listine s katerimi se 
ugotovi istovetnost oseb. Če obstoji sum prekrška ali hujših 
kršitev davčnih predpisov, bi smel inšpektor za največ osem 
dni odvzeti dokumentacijo. O odvzemu se izda potrdilo. V pri- 
merih ko fizična oseba ni v redu, sproti ali točno vodila 
knjigovodskih listin, ni točno ali sploh ni obračunala davka in 
drugih obveznosti, ki bi jih morala obračunati in plačati, je 
v osnutku zakona predlagano, da bi inšpektor na podlagi 
zapisnika izdal odločbo, s katero bi to ugotovil. S to odločbo 
bi ugotovil tudi davčne in druge obveznosti, ki bi jih morala 
fizična oseba obračunati in vplačati in ji naloži, da v določe- 
nem roku odpravi pomanjkljivosti ter plača ustrezen davek in 
druge obveznosti. Če le-tega fizična oseba ne bi plačala 
v predpisanem roku, se bi odločba izvršila v skladu s predpisi 
o prisilni izterjavi davkov. Mnenja smo, da so te določbe 
indentične določbam zakona o službi družbenega knjigovod- 
stva, ki določajo kontrolo nad pravnimi osebami in so fizične 
in pravne osebe enako obravnavane. 
V členih od 11. do 13. je urejena organizacija službe. Naloge 
službe za javne prihodke v Republiki Sloveniji naj bi opravljala 
Republiška uprava za družbene prihodke, ki je kot upravni 
organ v sestavi Ministrstva za finance. Uprava naj bi imela 
izpostave S pravilnikom bi se uredila notranja organizacija. 
Uprava naj bi skrbela za realizacijo davčnega sistema in 
davčne politike in za kvalitetno in učinkovito delo izpostav. 
Z neposrednim strokovnim nadzorstvom nad delom izpostav 

bi skrbela tudi za enotno izvajanje davčnih in drugih predpi- 
sov. 
V variantnem predlogu k 12. členu osnutka zakona se pred- 
laga nekoliko drugačna ureditev odločanja o pritožbah zoper 
odločbe, ki jih izdajajo izpostave na prvi stopnji v upravnem 
postopku. Na drugi stopnji bi o teh pritožbah odločala uprava. 

Uprava naj bi tudi skrbela za razvijanje enotne metodologije, 
programske opreme in. standardov za obdelavo in prenos 
podatkov ter vodila enotni register davčnih zavezancev. Izpo- 
stave bi neposredno izvajale naloge odmere, kontrole, inšpek- 
cijskega nadzorstva, izterjave in vodile evidence davkov in 
drugih obveznosti. 
S pravilnikom o notranji organizaciji uprave bi se opredelile 
izpostave, ki bi se organizirale za območje ene ali več občin. 
V posebnih določbah osnutka zakona je med drugim urejeno 
vprašanje stimulativnega nagrajevanja delavcev uprave, ki bi 
po obsegu in kakovosti opravljenega dela dosegali boljše 
rezultate in to predvsem pri odmeri, kontroli, inšpekciji in 
izterjavi davčnih in drugih obveznosti. Mnenja smo, da se bo 
s takim načinom nagrajevanja povečata učinkovitost dela 
v upravi. 
V 14. členu se v osnutku zakona predlaga, da bi morali na 
zahtevo uprave in izpostave delavcu, kateremu kdo prepreči 
opravljanje njegove uradne dolžnosti ali ga pri tem ovira, 
pooblaščena uradna oseba organa za notranje zadeve nuditi 
pomoč. 
V posebnih določbah osnutka zakona je predlagana rešitev, 
po kateri bi bile pravne in fizične osebe dolžne dati upravi na 
njeno zahtevo podatke, potrebne za odmero in izterjavo dav- 
kov in drugih obveznosti ter omogočiti vpogled v poslovne 
knjige in evidence. Navedena določba naj ne bi veljala za 
osebne podatke, ki jih zbira, poseduje in za statistične 
namene uporablja Zavod Republike Slovenije za statistiko 
V prehodnih in končnih določbah osnutka zakona se določa, 
da mora predstojnik uprave najkasneje v roku dveh mesecev 
po uveljavitvi zakona izdati pravilnik o notranji organizacij^ in 
sistemizaciji del in nalog. S 1/1 — 1992 naj bi delavci v občin- 
skih upravah za družbene prihodke postali delavci uprave. Do 
izdaje pravilnika o sistemizaciji del in nalog ostanejo notranja 
razmerja med osebnimi dohodki delavcev uprave nespreme- 
njena. 
Administrativno—tehnične zadeve, ki se nanašajo na delo 
izpostav, bi do 31/12-1992 opravljali ustrezni občinski 
upravni organi na podlagi sklenjenih pogodb med upravo in 
občinskimi izvršnimi sveti. V osnutku zakona je tudi določilo, 
da delavci izpostave opravljajo dela in naloge v prostorih in 
s sredstvi kot so jih doslej uporabljale občinske uprave za 
družbene prihodke. 
Osnutek zakona opredeljuje, da naj se delitev ocenjenega 
premoženja in opreme v upravi opravi na podlagi pogodb, pri 
čemer se upoštevajo valorizirana sredstva, ki so jih uprave za 
družbene prihodke pridobile v zadnjih petih letih s pobira- 
njem prispevkov in drugih obveznosti in so jih namensko 
uporabljale za modernizacijo občinskih upravnih organov. 
Ocenjuje se, da bi se obseg sredstev v republiškem proračunu 
s prehodnom uprav za družbene prihodke v upravo povečal 
za enak delež, kot bi se zmanjšal obseg sredstev v občinskih 
proračunih. Dodatna sredstva pa bi bila potrebna zaradi sti- 
mulativnega nagrajevanja delavcev v upravi in zaradi postop- 
nega uvajanja lastnega računalniškega sistema v upravi. 

■- 
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Predparlamentarna razprava o PROBLEMU PRVE ZAPOSLITVE IN 

ZAPOSLOVANJA MLADIH V REPUBLIKI SLOVENIJI 

Odbor Skupščine Republike Slovenije za mladinska vpraša- 
nja je dne 16. 10. 1991 organiziral predparlamentarno raz- 
pravo o problemih prve zaposlitve in zaposlovanja mladih 
v Republiki Sloveniji. V razpravi so sodelovali predstavniki 
Ministrstva za delo, Ministrstva za šolstvo in šport, Urada za 
mladino, Zavoda za zaposlovanje, predstavniki političnih 
strank, stanovske in interesnih asociacij mladih in priznani 
strokovnjaki s področja. Z razpravo je odbor skušal opozoriti 
javnost na problem, ki zadeva vsak dan več mladih ljudi. 
Dovolj kričeč je podatek, da ima vsak drugi brezposelen 
Slovenec manj kot 26 let. Hkrati je odbor želel spodbuditi tudi 
vlado, da na tem segmentu poišče in sproži čim ustreznejše in 
učinkovitejše ukrepe oziroma mehanizme za zaustavitev 
naraščanja trenda brezposelnosti mladih prej, predno pro- 
blem izbruhne do meje, ko bo neobvladljiv. 

Podatki o brezposelnosti 
Zadnji podatki^ o brezposelnosti, ki se nanašajo na septembr- 
sko stanje, kažejo, da je na zavodih za zaposlovanje trenutno 
registriranih 82.096 brezposelnih, od tega v kategoriji do 26. 
leta 40.529 in iskalcev prve zaposlitve 20.076. 
Struktura mladih brezposelnih se bistveno ne razlikuje od 
strukture vseh brezposelnih, kar je predvsem razvidno iz 
podatkov o izobrazbi. I. in II. izobrazbena stopnja namreč pri 
obeh skupinah predstavljata 44% iskalcev zaposlitve. Izstopa 
le V. izobrazbena skupina, to je srednješolska izobrazba, saj 
je teh brezposelnih kar ena četrtina oziroma 28%. Zaskrblju- 
joči pa so podatki o čakalni dobi prvih iskalcev zaposlitve, saj 
narašča trend iskalcev, ki čakajo na zaposlitev od 1 do 3 let 
v tem razredu je prvih iskalcev zaposlitve kar 32%. 
Kljub tem podatkom je opazno, da je trend naraščanja števila 
prvih iskalcev rahlo v upadanju oziroma se kategoriji brezpo- 
selni mladi do 26 let in iskalci prve zaposlitve, v analitičnem 
obdobju devetih mesecev v skupni brezposelnosti, ne pove- 
čujeta. V septembru imamo naslednje stanje: 24% vseh iskal- 
cev zaposlitve predstavljajo iskalci prve zaposlitve, kar 
pomeni minimalno izboljšanje v primerjavi z decembrskim 
stanjem leta 1990, ko je bil ta delež 25,6%. Po podatkih pa tudi 
delež mladih brezposelnih in prvih iskalcev zaposlitve 
narašča v letu 1991 počasneje kot celotna brezposelnost. 
Najhitrejšo rast opažamo pri brezposelnih zaradi stečaja. 
Ob tem je potrebno opozoriti tudi na naslednje: 
- v Sloveniji imamo izjemno hitro rast brezposelnosti, kar se 
kaže v naraščanju njene stopnje. Ob upoštevanju medna- 
rodne metodologije primerljivosti ugotovimo, da v Sloveniji 
brezposelnost narašča iz meseca v mesec skoraj za tolikšen 
odstotni delež, kot ga v razvitih zahodnih državah beležijo 
med posameznimi leti. Po tej metodologiji imamo v Republiki 
Sloveniji 9% stopnjo brezposelnega aktivnega prebivalstva, 
medtem ko ima Avstrija 3%. Bližamo se državam z najvišjimi 
stopnjami in smo z 9% že presegli stopnjo, ki jo imajo razvite 
države OECD-ja, to je 8%. Zgolj za ilustracijo: Švica ima 0,5% 
in Švedska 1,5% stopnjo. Podatki za ilustracijo: Švica ima 
0,5% in Švedska 1,5% stopnjo. Podatki žal kažejo, da gre 
Slovenija iz obodbja relativno polne zaposlenosti v obdobje 
množične brezposelnosti; 
- ti podatki govorijo o registriranih brezposelnih, Zavod za 
zaposlovanje pa ima v teku nalogo, ki bo skušala ugotoviti 
stopnjo brezposelnosti in obseg tega problema po t. i. anketni 
metodi, katere rezultati bodo pokazali dejansko brezposel- 
nost, saj je ta metoda izredno rigorozna pri definiranju kriteri- 
jev, kdo sploh sme biti uvrščen v kategorijo brezposelnih. 
Zato bo odbor posebno pozornost namenil rezultatom te 
ankete. Odbor pričakuje, da bodo posebej zanimivi podatki 
o tem, ali se brezposelni priložnostno zaposlujejo in v katerih 
dejavnostih, kar bi veljalo izkoristiti za dodatne možnosti 
rednega zaposlovanja. 
- strokovnjaki napovedujejo, da bo trend brezposelnosti še 
vedno naraščal in se bo morda začel ustavljati šele pri številki 
130.000 do 150.000. Ob hipotezi, da bi se gospodarska kriza 
v Sloveniji v tem trenutku stabilizirala, je pričakovati, da se bo 

zaposlovanje pričelo šele z zamikom enega do dveh let od 
ureditve razmer; 
— aktivna politika zaposlovanja, kot jo izvajamo v Sloveniji, je 
sicer dobro zamišljena, vendar manjka konsistentna razvojna 
politika, politika gospodarske strategije. Poudariti je 
potrebno, da danes mladina nima več enakih razvojnih ozi- 
roma startnih možnosti, saj se redefinira socialnovarstvena 
politika, štipendijska politika pa se ne uresničuje. 

Karakterizacija mladih brezposelnih 
V razpravi je bilo poudarjano, da se vsi brezposelni soočajo 
s problemi, v sebi nosijo travme in pritiske. Vsak zase nosi to 
breme, se z njim sooča iz dneva v dan in vsak ga po svoje 
skuša reševati.Ljudje smo različni in tudi brezposelnost ima 
značilnosti izrazito heterogene strukture, znotraj katere 
izstopa populacija mladih brezposelnih. 
Tudi glede na pristojnosti Odbora za mladinska vprašanja se 
je razprava osredotočila na brezposelno mladino, ki je znotraj 
brezposelnosti poseben fenomen in bi ga bilo potrebno pri- 
merjati le s celotno populacijo mladih, ne pa s populaciio 
brezposelnih. ' 
Kot je opozorila dr. Mirjana Ule, je brezposelnost mladih 
lahko usoden problem tako za mladega človeka kot za 
družbo. 
Za mlade pomeni prva zaposlitev pomemben mejnik, tudi 
statusni. Vstop v prvo zaposlitev pomeni namreč zanje preki- 
nitev s podcenjenim družbenim statusom. Učenje in študij, 
njihove dotedanje aktivnosti, niso cenjene kot produktivne in 
s tem je tudi družbeni položaj in vpliv posameznikov, ki se jim 
predpisuje ta neproduktivna dejavnost, nižja od statusa tistih, 
ki so ali so že bili vključeni v produktivno dejavnost. Pri tem so 
čakalci prve zaposlitve še zlasti v težkem položaju, saj se pred 
tem niso mogli izkazati niti z začasno produkcijsko dejav- 
nostjo. To dejstvo, poleg same nezaposlenosti, še dodatno 
obremenjuje in stigmatizira. 
Prva zaposlitev pomeni za mlade tudi začetek ekonomske 
samostojnosti, ki je ključni znak za osebnostno osamosvojitev 
in hkrati kriterij vstopa mladih v odraslost. Torej, če mlad 
človek ne dobi te »potrditve«, pomeni to zanj težko frustra- 
cijo, ki je toliko bolj pomembna, kolikor starejši je človek, ko 
vstopa v prvo zaposlitev. Daljša začetna nezaposlenost mla- 
dine pomeni zato prvo zaposlitev. Daljša začetna nezaposle- 
nost mladine pomeni zato težak udarec v prizadevanju za 
njegovo osebno identiteto, samopodobo, za njegovo potrdi- \ 
tev samostojnega človeka, ki ima svoje mesto v družbi Eko- 
nomska odvisnost potegne za seboj tudi socialno odvisnost in 
s tem podaljšanje socialne infantilizacije mladega človeka 
Mladi so tako prisiljeni v status mladosti. Mlad človek, ki ima 
čas in možnosti, ker še ni vpet v druge procese, se še išče, 
preizkuša življenjske možnosti in ima s tem poseben status 
mladosti. Prisilna mladost pa nima nikakršnega statusa, saj j 
mlademu mladost prav nič ne pomeni, ker je prisiljen v nek I 
moratorij, po dr. Ericksonu psihosocialni moratorij. Takšna 
prisilna mladost blokira ravno tiste mladostnikove potenciale, 
ki jih ima zaradi svoje biološke vitalnosti, zaradi svežega 
znanja, informacij, neobremenjenosti, fleksibilnosti. Potenci- 
ali, ki bi jih lahko vložil v produkcijsko oziroma kreativno 
dejavnost, se lahko blokirajo oziroma celo obrnejo v reare- i 
sivne življenjske vzorce. 
Nezaposlenost mladega običajno zavira tudi njegove nor- 
malne življenjske načrte, torej normalno načrtovanje življenj- 
skega poteka (osnovanje družine, rojstvo otrok), kar dolgo- 
ročno pomeni spremembo življenjskih strategij ali preprosto 
brezperspektivnost životarjenja. To, samo po sebi negativno 
stanje, trajno prizadene posameznika, hkrati pa ga je v očeh 
vrstnikov in socialne okolice stigmatizira kot neuspelega, kar 
lahko tudi dodatno vodi v preprečitev konstrukcije neke pozi- 
tivne samopodobe oziroma vodi v negativno identiteto. j 
Z vidika družbe pomeni nezaposlenost mladih posebno 1 

izgubo in nevarnost. Najprej zato, ker ima generacija mladih 
ki caka na prvo zaposlitev, velik delež izobraženih kvalificira- * 
mh oseb, ima sveže znanje, ideje, fleksibilnost mišljenja Brez- 1 
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poselni mladi za družbo pomenijo izgubo resursov, izgubo 
potencialov, hkrati pa se to znanje, kvalifikacije in energija, ki 
ie vezana s tem, hitro izgublja in zastareva. 
Nevarnost nezaposlenosti mladih pa se izrazito kaže v posle- 
dicah kot so: naraščanje frustracij, obrambni mehanizmi, 
apatija, brezperspektivnost, regresivno vedenje. Dejstvo je, da 
mladina v sebi nosi potencial, ki se lahko razvije v vse vrste 
ciljev. Progresivni potenciali se lahko, zlasti pri mladih, zelo 
hitro obrnejo v regresivno oziroma deviantno vedenje, ki je 
opazno tudi že pri nas. Čimveč je namreč družbenih ali 
osebnih blokad aktivacije mladih, tem večja je motivacija 
regresivnih potencialov mladih tako na družbenopolitičnem, 
kot ekonomskem in kultumobiografskem področju. Dejstvo je 
tudi, da so armade brezposelnih mladih vedno lahek plen 
raznih političnih manipulacij, kar nam je jasno tudi iz zgodo- 
vine. Različni politični subjekti namreč ta regresivni potencial 
zlahka pritegnejo za regresivne cilje. 
Ukrepi proti brezposelnosti 
Kot je bilo že omenjeno, je populacija mladih brezposelnih 
poseben fenomen, zato bi moralo biti tudi praktično reševanje 
problema mladih diferencirano od odraslih. Le-ti imajo veči- 
noma možnosti za dodatne zaslužke s sivo ekonomijo, do 
neke mere imajo drugače urejen socialnoekonomski položaj, 
eksistenco ipd. Pri mladih gre preprosto za to, da jim ta 
ekonomski položaj šele omogoča začetek urejanja vseh svo- 
jih položajev. Zato mladi rabijo možnost, da jimdružba prizna 
njihove potenciale in da le-te lahko udejanijo, in s tem jih 
družba prizna, da so nek »kapital«. Opozoriti je potrebno, da 
mladi ne potrebujejo od države socialne pomoči, saj jih ta 
pravzaprav samo dodatno stigmatizira, temveč potrebujejo 
možnost za delo. 
Kot je v uvodni besedi poudarila ministrica za delo, ga. Jožica 
Puhar, se je tudi vlada na segmentu zaposlovanja odločila za 
aktivne pristope. Vlada se je namreč v dilemi ali dati brezpo- 
selnim individualen prejemek ali jim omogočiti, da pridejo do 
dela, odločila za slednji način predvsem iz dveh razlogov, ne 
glede na opisani psihološki moment. Zakon o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti namreč opredeljuje 
zavarovalniški sistem, kar pomeni, da vsi individualni pre- 
jemki iz tega naslova temeljijo na preteklem delu oziroma 
materialnem vložku, ki ga je človek skozi svoje delo vlagal 
v obliki prispevkov. Ko pa nastopi riziko brezposelnosti dobi 
iz tega vrnjen individualni prejemek, torej denarno nadome- 
stilo za brezposelnost. Hkrati pa dobi brezposelni denarni 
prejemek, če je vključen v nek program in se v tem primeru 
prejemek smatra kot del plačila ali pomoč za pokrivanje 
stroškov v tem času. Izkušnje zahodnoevropskih držav so 

i namreč pokazale, da denarni prejemki delujejo destimula- 
i tivno. Zato se je vlada odločila za aktivne pristope, katerih 

številni ukrepi so na področju zaposlovanja koncipirani prav 
za populacije mladih. 
Med ukrepi aktivne politike je potrebno predvsem izpostaviti 
sofinanciranje sprejemanja pripravnikov, kar pomeni državno 
finančno pomoč, s katero se velikemu številu mladih, ki sicer 
ne bi prišli do dela, omogoči vstop v delovni okvir. Po podat- 
kih je bilo tega ukrepa dosedaj deležnih že 8.000 pripravnikov. 

1 Še vedno poteka tudi aktivnost preusmerjanja in preusposab- 
I Ijanja za brezposelne. Včasih so se v te programe vključevali 

: le t. i. delavci suficitarnih poklicev, danes pa se po strokovni 
f plati izbere tudi poklice, ki dolgoročno nimajo perspektive. 
! Številni mladi se lahko vključujejo v javna dela, to je delovno 
j angažiranje, ki predvsem blaži napetosti, daje delovne 
S navade, omogoča mladim, da počnejo koristna dela. S to 

aktivnostjo zlasti severnoevropske države že več let uspešno 
! in dolgoročno rešujejo delovno aktiviranje mladih. 

Omeniti je potrebno tudi vlaganje sredstev v nova delovna 
1 mesta, kjer naj bi svoje mesto našli zlasti mladi z ozirom na 

f njihove potenciale v delovnih sposobnostih in usposobljeno- 
/ sti. V zadnjem času se je razmahnilo usposabljanje za podjet- 

ništvo oziroma samozaposlovanje. Ob tem je treba izpostaviti, 
da v Sloveniji le en svetovalec zavoda za zaposlovanje skrbi za 
1.000 brezposelnih kandidatov, v Avstriji na primer pa le za 

j 200 do 300. j 
Problem zaposlovanja mladih zdravnikov 

j V razpravi je konkreten problem, to je zaposlovanje mladih 
I zdravnikov, prezentiral predstavnik Sekcije mladih zdravnikov 

pri Slovenskem zdravniškem društvu, ki je tudi edina poznana 
stanovska mladinska sekcija v Sloveniji. 
Kot temeljno težavo je izpostavil problem zaposlovanja pri- 
pravnikov in prve zaposlitve mladih zdravnikov. Ob tem je 
navedel podatek, da je trenutno v Republiki Sloveniji nezapo- 
slenih 150 mladih zdravnikov, od tega 70 že več kot 6 mese- 
cev. V tej številki niso upoštevani zdravniki, ki imajo delovno 
razmerje sklenjeno za določen čas in ob tem vedo, da jim 
pogodba o delu ne bo podaljšana. Glede na nacionalni inte- 
res, ki naj bi ga Republika Slovenija imela do zdravstva, te 
številke čudijo. To je sicer dolgoleten problem, ki pa je še 
vedno aktualen. Priznati je treba, da bi bil lažje rešljiv, če bi 
bili zdravniki ustrezno informirani o delovnih mestih. V tem 
primeru bi morala biti organiziranost zdravstva vodena cen- 
tralizirano, predvsem pa koordinirano. Razlike se namreč 
najizraziteje pojavljajo med regijami — predvsem v zaposlitvi, 
izražene pa so tudi anomalije pri OD oziroma diskrepance pri 
financiranju. Zaenkrat na tem področju vlada popolna stihija, 
še zlasti v ljubljanski regiji, saj niti pristojno ministrstvo, niti 
Zavod za zaposlovanje nimata dovolj podatkov. Nujen bi bil 
pregled vseh razpisanih delovnih mest (čeprav so razpisi 
večkrat zgolj formalni) in tudi nadzor nad razpisi specializacij 
za celotno Slovenijo. Kot temeljno naj bi veljalo načelo za 
večjo mobilnost z več informacijami. Nezanemarljivo je tudi 
dejstvo, da je zdravniši poklic neprofiten in zato tudi femini- 
ziran. 
V tem kontekstu je izpostavil tudi vprašanje pripravništva. 
Mladi zdravniki se sicer zavedajo akutne brezposelnosti 
celotne slovenske populacije, vendar pa opozarjajo, da je pri 
zdravnikih, kot specifičnem poklicu še posebej pomembna 
kontinuiteta dela in izobraževanja, zato se kot nujno zavze- 
majo za čimkrajšo čakalno dobo pripravnikov oziroma za 
zaposlitev takoj po diplomi. Glede tega se je sekcija junija 
letos sestala s pomočnikom ministrice za zdravstvo, dr. Košir- 
jem. Dogovorili so se, da naj bi pripravništvo mladih zdravni- 
kov poleg Zavoda za zaposlovanje financirale tudi regije. 
Vendar kljub dogovoru to ni zaživelo in pripravnike financira 
še vedno le Zavod za zaposlovanje. Kako ustrezno financirati 
pripravništvo zdravnikov, je zaenkrat nerešljiv problem. Ome- 
jitev vpisa na Medicinsko fakulteto ni najboljša rešitev, saj je 
po podatkih 120 študentov optimalna rešitev, pri nas pa je 
vpisanih 150 študentov (na razpis se jih je javilo 600). Te 
številke so optimalne tudi za normativ, da en zdravnik pokrije 
491 ljudi, kar je splošno sprejemljiva in zaželena norma tudi 
za Zahodu, in pa, da na tako populacijo ostane 60 zdravnikov 
nezaposlenih, kar prispeva h konkurenčnosti. 
Nova zdravstvena zakonodaja, ki se pripravlja, opredeljuje 
tudi inštitut volonterskega pripravništva, čemur pa mladi 
zdravniki nasprotujejo. Kljub temu, da volonterstvo v tem 
primeru zagotavlja za zdravnike potrebno kontinuiranost dela 
in izobraževanja, pa je nesprejemljivo, da mlade zdravnike 
kljub opravljanju t. i. »častnega poklica« preživljajo starši, 
brezplačnost pa niža nivo in ugled poklica. Ni zanemarljiva 
bojazen, da bi se volonterstvo izrodilo in bi glede na finančne 
možnosti družbe postalo pravilo namesto izjeme. Za zdrav- 
nika - volonterja tudi ni rešeno vprašanje odgovornosti, še 
zlasti, ker se bo z novo zakonodajo zaostrila odškodninska 
odgovornost. Volonter je namreč tudi manj zavarovan kot 
delavec, ki dela po pogodbi. Volonterstvo bi po mnenju mla- 
dih zdravnikov morda prišlo v poštev pri specializaciji, nika- 
kor pa ne pri sekundariatu. 
Kot zadnje je predstavnik mladih zdravnikov izpostavil zapo- 
slovanje vojaških zdravnikov, ki so po odhodu JA iz Republike 
Slovenije ostali v Sloveniji, saj naj bi po nekaterih podatkih le- 
ti imeli prednost pri zaposlovanju in s tem večali brezposel- 
nost domačih zdravnikov. 

Predlogi za zmanjšanje brezposelnosti mladih 
Dejstvo je, da je sedanja stopnja brezposelnosti zelo visoka, 
višja kot kadarkoli prej (v Ljubljani je trenutno 20.000 brezpo- 
selnih, toliko, kot jih je bilo v celi Sloveniji leta 1988). To je 
obremenjujoč del dediščine iz preteklosti, katera pa nam je ob 
tem prinesla tudi relativno visoko stopnjo socialne blaginje. 
Le-to bi bilo smotrno dograjevati ob hkratnem uvajanju trž- 
nega sistema, kljub težki gospodarski situaciji. 
Glede na to, da v Sloveniji preoblikujemo lastninsko struk- 
turo, bi bilo potrebno spremeniti tudi miselnost in jo prilago- 
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diti tržnim pogojem. Državo je potrebno zavezati le za vzpo- 
stavitev možnosti za zaposlovanje, sicer pa se mora vsak 
zanesti na svoje sposobnosti, svoje znanje, svojo iniciativ- 
nost. 
V razpravi so navzoči ponudili nekaj rešitev za blažitev pro- 
blema brezposelnosti: 
- spremeniti bi bilo potrebno davčno zakonodajo v smislu 
uvajanja davčnih oprostitev za reinvestiranje v nova delovna 
mesta; 
- uvesti bi veljalo davčne oprostitve za vsakega novega 
zaposlenega pri obrtniku. Po nekaterih podatkih bi obrtniki 
lahko v štirih letih zaposlili najmanju 30.000 novih delavcev, 
za kar pa trenutno nimajo materialnega interesa; 
- smotrno bi bilo proučiti možnosti za vlaganja v nova 
delovna mesta preko kreditov; 
- Izvršni svet naj bi tudi za preprečitev brezposelnosti ustva- 
ril več možnosti za šolanje. Letos je namreč Univerza v Ljub- 
ljani zavrnila 5.000 dijakov in jih s tem pravzaprav potisnila 
v brezposelnost; 
- skupine mladih, interesno ali stanovsko povezane, naj bi 
se tudi same angažirale pri tem, da bi iskale delo oziroma 
zaposlitev za brezposelno mladino. Na tem segmentu bi zlasti 

veliko lahko prispevala Mladinski svet Slovenije in Urad za 
mladino; 
- velike možnosti ponuja tudi malo gospodarstvo, kjer je 
neizkoriščeno še samozaposlovanje in samostojni poklici. 
Nezaposleni bi morali imeti iniciativo za uvajanje novih 
panog, predvsem storitvenih, pridobiti bi si morali tudi nova 
znanja oziroma izkoristiti obstoječi fond znanja; 
- po italijanskem zgledu bi lahko uvajal družinske delavnice, 
ki so visoko strokovne in tudi visoko profitne; 
- za brezposelne bi bilo potrebno vzpostaviti širok informa- 
cijski center; 
- povezati bi bilo potrebno aktivnosti na vseh področjih, saj 
na primer ni razvidno, kaj pomeni aktivna politika zaposlova- 
nja na področju družinske, izobraževalne, socialnovarstvene 
pokojninske politike; 
- ob pričujoči spremembi sistema invalidskega in pokojnin- 
skega zavarovanja bi bilo potrebno razmisliti, ali je smotrno 
daljšati pokojninsko dobo, saj ta potegne za seboj še večje 
množice brezposlenih mladih. Po predvidevanjih naj bi nov 
zakon vzpostavil 10% počasnejšo izmenjavo delovnih gene- 
racij. 

LETNO POROČILO 

Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ob delu za 

obdobje september 1990 - september 1991 

I. POROČILO O DELU SVETA ZA VARSTVO ČLOVEKOVIH 
PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN IN NJEGOVIH OR- 
GANOV 

Pristojnosti in pooblastila Sveta za varstvo človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin (v nadaljnjem besedilu: Svet) in njego- 
vih organov opredeljuje zakon o Svetu za varstvo pravic in 
temeljnih svoboščin (Uradni list Republike Slovenije št. 14/ 
90); podrobneje pa Poslovnik o delu Sveta. 
V skladu z zakonom o Svetu je Skupščina Republika Slovenije 
dne 2. 7. 1990 izvolila za predsednika Sveta prof. dr. Ljuba 
Bavcona; na njegov predlog kot mandatarja pa podpredsed- 
nika in člane Sveta na sejah dne 19. 7.1990 in dne 28. 9.1990. 
Na seji dne 19.7.1991 so bili za člane Sveta izvoljeni: 
- za podpredsednika prof. dr. Danilo Turk, profesor na Pravni 
fakulteti v Ljubljani; 
ter člani: 
- dr. Peter Čeferin, odvetnik iz Grosupljega; 
- mag. Drago Demšar, odvetnik iz Ljubljane; 
- dr. France Hočevar, upokojeni sodnik iz Ljubljane; 
- prof. dr. Tine Hribar, profesor na Fakulteti za sociologijo, 
politične vede in novinarstvo v Ljubljani; 
- mag. Matevž Krivic, profesor na Višji upravni šoli v Ljub- 
ljani; 
- prof. dr. Jože Lokar, profesor na Medicinski fakulteti v Ljub- 
ljani; 
- Miloš Mikeln, književnik iz Ljubljane; 
- prof. dr. Rudi Rizman, profesor na Filozofski fakulteti 
v Ljubljani; 
- prof. dr. Primož Simoniti, profesor na Filozofski fakulteti 
v Ljubljani in predsednik Slovenske matice. 
Na sejah dne 28. septembra 1990 so bili za člane Sveta 
izvoljeni še: 
- Andrej Brvar, književnik iz Maribora; 
- Marko Hren, svobodni kulturni delavec iz Ljubljane; 
- dr. Polonca Končar, profesorica na Pravni fakulteti v Ljub- 
ljani; 
- Tonči Kuzmanič, politolog iz Ljubljane; 
- dr. Stanko Ojnik, profesor na Teološki fakulteti v Mariboru; 
- Amalija Petronio, direktorica Knjižnice v Kopru; 
- dr. Veljko Rus, profesor na Fakulteti za sociologijo, poli- 
tične vede in novinarstvo v Ljubljani; 
- Janez Stanič, publicist iz Ljubljane; 
- dr. Anton Stres, profesor na Teološki fakulteti v Ljubljani; 
- dr. Alenka Selih, profesorica na Pravni fakulteti v Ljubljani 
- Veno Taufer, književnik iz Ljubljane; 

- dr. Gorazd Trpin, profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani; 
- Sandor Varga, upokojeni novinar iz Lendave. 
V obravnavanem obdobju sta za razrešitev članstva v Svetu 
zaprosila mag. Matevž Krivic in dr. Peter Čeferin, ki sta bila 
razrešena na skupni seji zborov dne 28. marca 1991. Predsed- 
nik Sveta v soglasju s člani Sveta zaenkrat ni predlagal nado- 
mestnih izvolitev novih članov Sveta. Svet ima tako trenutno 
22 članov. 
Svet je imel v obdobju, ki ga obravnava to poročilo, devet sej 
Sveta in osem sej sekretariata Sveta. Udeležba članov na 
sejah Sveta je bila zadovoljiva . 
Svet se je tudi sproti odzival na posamezne dogodke, ki so bili 
pomembni z vidika kršitev človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin. V primerih, ko ni bilo mogoče sklicati plenarnega 
zasedanja Sveta, je o stališču in obliki intervencije odločil 
sekretariat Sveta, izjemoma pa predsednik in podpredsednik 
Sveta. V takšnih primerih so bila stališča verificirana na prvi J 
naslednji seji Sveta. Seje Sveta so bile vodene tako, da bi bilo i 
mogoče v čim več primerih doseči soglasje vseh navzočih ] 
članov. To je bilo v veliki večini primerov tudi doseženo, le 
v posameznih primerih so člani Sveta vztrajali na svojih loče- 
nih mnenjih, ki so bila zabeležena v zapisnikih. Svet je na svoji 1 

tretji seji imenoval delovne skupine za posamezna vsebinska 
področja dela, vendar so aktivno delovale le nekatere. 
V nadaljevanju so prikazana posamezna vsebinska vprašanja ( 
oziroma področja, ki so bila obravnavana na sejah Sveta in 
sekretariatu Sveta v navedenem obdobju, in sicer po vsebin- i 
skih sklopih, pri čemer ni dosledno spoštovano časovno ;; 
zaporedje posameznih aktivnosti. Delovanje Sveta v konkret- 
nih primerih je prikazano v drugem delu poročila. "j 

Sodelovanje pri oblikovanju ustave 
Pri vzpostavljanju demokratične pravne države, ki je zagoto- 
vilo za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ' 
ter za pravno varnost državljanov, ima najpomembnejše 
mesto ustava kot temeljni pravni akt države. Svet je v celot- 
nem obdobju svojega delovanja dajal velik pomen predlogom ^ 
za oblikovanje takšnega ustavnega besedila, ki bo upoštevalo \ 
najmanj mednarodno uveljavljene standarde varstva človeko- ■ 
vih pravic in temeljnih svoboščin. Tudi na podlagi predlogov j 
Sveta in njegovih članov so bile že v ustavnih dopolnilih, 
sprejetih v letu 1989, vključene določbe, ki so primerljive '• 
z evropskimi standardi človekovih pravic. i 
Veliko truda in strokovnega znanja so člani Sveta vložili tudi 
v oblikovanje besedila nove slovenske ustave zlasti v delu, ki i 
se nanaša na človekove pravice in temeljne svoboščine. Bese- 
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dilo osnutka ustave Republike Slovenije je Svet obravnaval na 
dveh sejah Sekretariata Sveta in na dveh sejah Sveta. Pri tem 

1 je kot izhodišče sprejel usmeritev, da naj materialnopravne 
določbe o človekovih pravicah ustrezno izrazijo vse tisto, kar 
je vsebovano v mednarodnih paktih o državljanskih in politič- 
nih pravicah in o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah. 
To terja spoštovanje človekovega dostojanstva in je, glede na 
današnje evropske standarde, eden izmed temeljev legitimno- 
sti oblasti. Ustava mora zato vsebovati tudi učinkovite meha- 
nizme za varstvo človekovih pravic. Svet se je zavzel za to, da 
Ustavno sodišče Republike Slovenije postane pristojno za 
obravnavanje konkretnih pravnih aktov, če se izkaže, da so 
s takimi akti kršene človekove pravice, varovane z ustavo. 
Svoje prispevke k oblikovanju ustavnega besedila so dali 
v pisni obliki skoraj vsi člani Sveta. Na tej podlagi je bilo 
v Svetu opravljeno obsežno usklajevanje posameznih predlo- 
gov. Posebno pozornost je Svet posvetil oblikovanju najbolj 
spornih vprašanj (odprava plodu, pravica do dela, pravice 
otrok, itd), in sicer tako, da bi bili spoštovani doseženi civiliza- 
cijski standardi in da ne bi bila prizadeta čustva ljudi, ki 
drugače mislijo ali verujejo. Veliko večino predlogov je Svet 
sprejel soglasno, le v manjšem številu primerov so posamezni 
člani Sveta ohranili svoja ločena mnenja, ki so bila tudi 
predstavljena v predlogih Sveta. Svet je ob zaključku razprav 
oblikoval prečiščeno besedilo ustavnih določb v poglavju 
o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah in druge 
predloge in jih posredoval Komisiji za ustavna vprašanja 
Skupščine Republike Slovenije. Predlogi Sveta so bili ena od 
podlag za delo podskupine Ustavne komisije za človekove 
pravice, ki je veliko večino predlogov sprejela in jih predlagala 
Komisiji za ustavna vprašanja. 
Svet je 19.9.1991 posredoval predsedniku Skupščine Repu- 
blike Slovenije kot predsedniku Komisije za ustavna vpraša- 
nja, njenim članom in političnim strankam poziv (priloga 1) 
s predlogom in priporočilom, naj storijo vse kar morejo, da bi 
bila kar najhitreje sprejeta in uveljavljena nova ustava Repu- 
blike Slovenije. Nova ustava je pomembna z vidika uveljavlja- 
nja Republike Slovenije kot demokratične pravne in socialne 
države, ki temelji na človekovih pravicah in temeljnih svoboš- 
činah, in je tako tudi eden od bistvenih pogojev za medna- 
rodno pravno upoštevanje in priznanje države. Nova ustava je 
pomembna tudi za sprejemanje nove zakonodaje, ki mora 
izhajati in biti v skladu z ustavnimi normami. Svet je opozoril 
tudi na potrebo po čimprejšnjem sprejetju kazenske zakono- 
daje, ki je pomemben konstitutivni element suverenosti vsake 
države. Na ta poziv Sveta se je s sklepom z dne 30.9.1991 
odzval Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije in ga pod- 
prl. Na poziv Sveta se je odzvalo tudi Ministrstvo za pravoso- 

I dje in upravo in dalo osnutek kazenskega zakona Republike 
' Slovenije v strokovno javno razpravo. 

Predlogi na zakonodajnem področju 
Svet se je v vsem obdobju tudi aktivno vključeval v obravnavo 

: zakonov oziroma posameznih določb zakonov, ki posegajo 
J na področje človekovih pravic in svoboščin. Predloge je.Svet 
j posredoval neposredno predlagatelju zakona ali pa prek ude- 
! ležbe na sejah delovnih teles Skupščine Republike Slovenije, 
| ki so Svet povabila k sodelovanju. 

Na svoji 4. seji je Svet sprejel mnenje k delovnem osnutku 
/ zakona o začasni ureditvi ugovora vesti v vojaški službi, pri 

čemer se je zavzemal za to, da naj bodo kot motivi za zavrača- 
nje vojaške obveznosti opredeljeni le religiozni, etični in filo- 
zofski motivi, ne pa politični in ideološki. 
Obravnaval je tudi predloge za spremembe in dopolnitve 

f zakona o notranjih zadevah, predvsem z vidika možnih pose- 
gov v svoboščine in pravice državljanov in se je pri tem 
zavzemal, da so vsi posegi na tem področju podvrženi sodni 
kontroli. Predlogi Sveta so bili večinoma upoštevani v konč- 
nem besedilu zakona. Ostaja pa po mnenju Sveta odprto še 

/ vprašanje pristojnosti republiškega sekretarja pri odrejanju 
uporabe posebnih operativnih metod in sredstev dela, ki šo za 
človekove pravice najbolj nevarni. 

j Svet se je vključil tudi v obravnavo osnutkov zakonov o držav- 
i Ijanstvu, o tujcih in o potnih listinah. Bistveni predlogi Sveta 
, k zakonu o državljanstvu so bili upoštevani , predvsem glede 
' opredelitev pogojev za pridobitev državljanstva za prebivalce 
I Slovenije, ki so imeli stalno prebivališče in so dejansko živeli 
i v Republiki Sloveniji ob plebiscitu. 

poročevalec 

Svet je oblikoval svoja stališča tudi do osnutka zakona 
o denacionalizaciji (priloga 2). Osnutek stališč je obravnaval 
na dveh sejah Sveta in večkrat na sejah Sekretariata Sveta. 
Osnutek zakona je obravnaval izključno z vidika spoštovanja 
človekovih pravic, ki zadevajo temeljne prvine pravne države 
in demokratičnega pravnega reda. Svet z obžalovanjem ugo- 
tavlja, da njegova stališča niso bila upoštevana in da je v tem 
primeru parcialni interes ozke skupine prebivalstva prevladal 
nad načeli prava. 
Svet je na več sejah obravnaval tudi posamezna vprašanja, 
povezana s potrebnimi spremembami kazenske zakonodaje. 
Svet je septembra 1990 dal pobudo predsedstvu Skupščine 
Republike Slovenije (priloga 3) za nadaljevanje dela pri spre- 
minjanju kazenske zakonodaje in predlagal, da jo upošteva 
pri načrtovanju programa dela Skupščine. Predlog je ponovil 
čez eno leto v pozivu za čimprejšnjo uveljavitev nove ustave. 
Skupščina Republike Slovenije je zaprosila Svet za mnenje 
v zvezi z zahtevo obsojencev, ki so prestajali zaporno kazen 
v KPD Dob, da bi jim Republika Slovenija podelila amnestijo. 
Svet je na svoji 2. seji oblikoval mnenje (priloga 4), v katerem 
je pojasnil razmerje med človekovimi pravicami in temeljnimi 
svoboščami ter med pravnim inštitutom amnestije, kazno- 
valno politiko sodišč in pristojnostmi parlamenta. Svet je 
priporočil Skupščini Republike Slovenije, da podeli amnestijo 
obsojencem v obsegu»;ki ga utemeljujejo humanitarni razlogi. 

Neodvisnost sodstva 

Na sejah Sekretariata Sveta in na sejah Sveta so bile večkrat 
obravnavane tudi razmere v pravosodju. Več znakov je kazalo 
na to, da obstaja napetost med zakonodajno in izvršno 
oblastjo ter pravosodjem. Na seji Sveta dne 20.6.1991 je bilo 
sprejeto stališče, da je potrebno za urejanje razmer na tej 
pomembni veji državne oblasti, čimprej sprejeti nov zakon 
o sodiščih. Skupščini Republike Slovenije je v posebnem 
pismu (priloga 5) predlagal naj se pri tem upoštevajo zlasti 
»Temeljna načela o neodvisnosti sodstva, ki jih je leta 1985 
sprejela Generalna skupščina OZN. 
Na podlagi večjega števila primerov, pri katerih so se posa- 
mezniki pritoževali zaradi odločitev sodišč združenega dela, 
je Svet na 8. seji sprejel pobudo za razširitev izrednih pravnih 
sredstev v teh postopkih. Ugotovljeno je bilo, da so zakonske 
možnosti za obnovo postopkov zelo omejene; v zakonodaji 
o sodiščih združenega dela pa ni predvideno nobeno izredno 
pravno sredstvo, s katerim bi se odpravile morebitne abso- 
lutne bistvene kršitve pravil postopka ali zmotna uporaba 
materialnega prava, kar je sicer možno v drugih pravdnih 
zadevah. 
Pravica do učinkovitega pravnega varstva pri pristojnih držav- 
nih oblasteh sodi med temeljne človekove pravice, zato je 
Svet predlagal Skupščini Republike Slovenije in njenemu 
Izvršnemu svetu (priloga 6), da sprejmeta takšne zakonodajne 
rešitve, ki bodo razširile uporabo obstoječega izrednega prav- 
nega sredstva in uvedle nova izredna pravna sredstva tudi 
v zadevah, ki se rešujejo v okviru sodišč združenega dela. 
Izvršni svet je v svojem odgovoru na poziv Sveta z dne 
28.8.1991 sporočil, da sprejema razloge, ki jih je navedel Svet 
za spremembe procesne in organizacijske zakonodaje na 
področju sodnega varstva delovnega razmerja. Sprejel je sta- 
lišče, da bo ta vprašanja reševal v dveh fazah. V prvi fazi bo 
predlagal prenos pristojnosti v zadevah, ki jih sedaj obravna- 
vajo sodišča združenega dela, na redna sodišča; v drugi fazi 
pa bo na podlagi nove ustave predlagal celovito organizacij- 
sko in postopkovno ureditev sodnega varstva pravic iz delov- 
nega razmerja. 

Svoboda izražanja in etika javne besede 

V času pred in po prvih večstrankarskih volitvah so javna 
občila objavljala večje število prispevkov, v katerih so pisci 
konkreno imenovanim posameznikom očitali dejanja, ki jih 
moralno in človeško diskreditirajo, ali so jim očitali, da so 
storili kazniva dejanja. Svet je prejel več pobud posamezni- 
kov, pa tudi društev in drugih organizacij za posredovanje 
v primerih, ko so bili po mnenju predlagateljev z objavo 
posameznih trditev kršena načela etike javne besede. V Svetu 
je bila oblikovana posebna delovna skupina za vprašanja 
etike iavne besede, ki je dobila nalogo, da pripravi v zvezi 
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s temi vprašanji posebno gradivo, ki naj bi ga sprejeli v Svetu. 
Po določenem času je skupina poudarila, da je potrebno 
uporabljati predvsem sodno pot za varstvo integritete posa- 
meznikov in organizacij, zato je bila mnenja, da posebna 
intervencija Sveta v javnosti ne bi bila primerna. S takšnim 
stališčem je soglašal tudi sekretariat Sveta. 
Na seji Sveta so bila ta vprašanja ponovno odprta ob obrav- 
navi zadeve v zvezi z poskusom odvzema akreditacije novi- 
narju v Skupščini Republike Slovenije. Svet je izjavo (priloga 
7), ki sta jo ob tej priliki posredovala v javnost predsednik in 
podpredsednik Sveta verificiral na 6. seji z dvema ločenima 
mnenjema. Ob tem je bil sprejet sklep, da naj se vprašanja 
svobode javnega izražanja in etike javne besede uvrstijo 
ponovno na dnevni red kot posebna točka. 
To je bilo storjeno na 8. seji Sveta, ko so bila kot osnova za 
razpravo upoštevana gradiva, dr. Antona Stresa in dr. Slavka 
Splichala, ki ga je Svet posebej povabil za sodelovanje k tej 
točki. Obravnavana so bila predvsem vprašanja uveljavljanja 
evropskih norm o človekovih pravicah na področju komunika- 
cijske sfere in vsebina pravice do komuniciranja. Ugotovljeno 
je bilo, da ne zadošča le kazensko pravno varstvo posamezni- 
kov, pač pa je potrebno razvijati tudi etiko in kulturo komuni- 
ciranja. S temi vprašanji se bo Svet kontinuirano ukvarjal in 
zato je ponovno aktiviral strokovno skupino za to področje. 

HI Poprava nekdanjih krivic 

Svet se je že v prejšnji sestavi septembra 1989 zavzel za 
revizijo nekaterih povojnih kazenskih procesov in za rehabili- 
tacijo nekdanjih obsojencev. Prizadeval si je, da bi bile 
odpravljene še zadnje ovire v zakonodaji in da bi prizadeti 
imeli možnosti vlagati predloge za revizijo krivičnih odločb 
brez omejitev. 
Ta prizadevanja so bila delno realizirana s sprejetjem ustav- 
nega zakona za izvedbo ustavnega amandmaja XCVI k Ustavi 
Republike Slovenije v oktobru 1990. S tem ustavnim zakonom 
se določa, da se v Republiki Sloveniji ne uporabljata več 561. 
in 562. člen zakona o kazenskem postopku, ki sta določala, da 
je lahko le javni tožilec vložil zahtevo za obnovo kazenskega 
postopka, ki je bil pravnomočno končan pred letom 1954 ter 
je vseboval omejitve za povrnitev škode. 
Vse do januarja 1991 se je uporabljala določba zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je določala, da 
se zavarovancu, ki je med NOB sodeloval na strani okupa- 
torja, ni štelo v pokojninsko dobo medvojno obdobje, in sicer 
ne glede na to, ali je bil s strani sodišča obsojen ali ne. 
Prizadevanja Sveta in drugih predlagateljev so bila realizirana 
s spremembami in dopolnitvami ustavnega zakona za izvedbo 
ustavnega dopolnila XCVI v januarju 1991, po katerih se 
v Republiki Sloveniji ne uporablja več določba 2. odstavka 
263. člena Kazenskega zakona SFRJ. Tako lahko zavarovanci 
ponovno uveljavljajo pokojninsko dobo v doslej spornem 
obdobju. 
S tem pa je odpravljen le del vprašanj, ki se nanašajo na 
rehabilitacijo neopravičeno obsojenih oseb po letu 1945. Zato 
je Svet oktobra 1990 Skupščini Republike Slovenije naslovil 
več predlogov za zakonodajne in druge ukrepe, ki bi odstra- 
nili dejanske in pravne ovire za rehabilitacijo po krivici obso- 
jenih ljudi. Tako je Svet v svojih predlogih Predsedstvu Skupš- 
čine Republike Slovenije predlagal (priloga 8), naj Republika 
Slovenija s posebnim zakonom določi pristojnost republi- 
škega javnega tožilca za vložitev in pristojnost Vrhovnega 
sodišča Republike Slovenije za odločanje o zahtevah za var- 
stvo zakonitosti, kadar je šlo za kršitve zveznih zakonov. 
Svet je nadalje priporočil pristojnim organom Republike Slo- 
venije, naj se zavzamejo za prenos vseh kazenskih zadev 
z vojaških na redna sodišča. V primerih, ko so celotni spisi 
izgubljeni ali obstaja le del dokumentacije, pa Svet opozarja 
na možnost rekonstrukcije spisov. 
Prizadeti državljani, je rečeno v priporočilu Sveta, upravičeno 
pričakujejo pomoč pri njihovi rehabilitaciji, zato naj država 
Slovenija pokrije stroške za delo odvetnikov in druge stroške 
v zvezi s postopki za obnove kazenskih postopkov in za 
postopke, ki bodo tekli na podlagi zahtev za varstvo zakonito- 
sti. 
Svet je pri. tem izhajal iz načel in pravil demokratične pravne 
države. Svet zato ni podpiral predlogov za pavšalne rešitve po 
katerih naj bi se razglasile vse sodbe iz določenega obdobja 

za nične. Prizadeti državljan ima pravico zahtevati individu- 
alno sodno odločbo, iz katere bo razvidno, da je bil po krivici 
obsojen. 
Do navedenih predlogov, ki jih je Svet sprejel na svoji 2. seji 
dne 18. septembra 1990, so se opredelili Izvršni svet Skupš- 
čine Republike Slovenije, Odbor za pravosodje in upravo, 
Zakonodajno-pravna komisija in Komisija za raziskavo 
povojnih množičnih pobojev, pravno dvomljivih procesov in 
drugih nepravilnosti. Izvršni svet je v svojem mnenju z dne 7. 
11. 1990 soglašal z mnenji in predlogi Sveta. Tudi delovna 
telesa zborov in Skupščine, ki so obravnavala predloge Sveta, 
so jih v načelu podprla in predlagala, da naj pristojni upravni 
organi in Izvršni svet te predloge preučijo skupaj z drugimi 
predlogi in predlagajo ustrezne rešitve v zakonodaji. 
Svet se je odzval tudi na predloge »združenja žrtev komuni- 
stičnega nasilja«, ki so bili objavljeni v prilogi »Dela« dne 
11.5.1991. Predsednik Sveta je povabil predstavnika predlaga- 
teljev na sestanek, na katerem je predlagal, da naj bi se 
kazenske zadeve reševale individualno, vendar pa ni mogoče 
zahtevati, da bi prizadeti posamezniki sami vodili te postopke, 
zato bi morali te postopke začeti državni organi po uradni 
dolžnosti. To nalogo naj bi opravila javno tožilska organiza- 
cija. Administrativne odločbe, s katerimi so bili posamezniki 
ali skupine ljudi poslani na t.i. »družbeno koristno delo«, pa 
naj bi razglasili za nične s posebnim predpisom in v teh 
primerih ne bi bili potrebni individualni postopki. 
Predsednik Sveta je v posebnem pismu s temi predlogi sezna- 
nil Javnega tožilca Republike Slovenije, ki pa je predlog Sveta 
zavrnil. Svet z obžalovanjem ugotavlja, da njegovi predlogi 
niso bili uresničeni, čeprav so jih podprli prej našteti organi. 
To pa povzroča nezadovoljstvo med prizadetimi in zato tudi 
njihovo zahtevo po pavšalnih razveljavitvah vseh nekdanjih 
zakonov, česar pa Svet ne more podpreti, ker bi to pomenilo 
kršitev temeljnih načel pravne države. 
Kršitev človekovih pravic Albancev na Kosovu 
Svet je kontinuirano spremljal grobe kršitve človekovih pravic 
na Kosovu. V prejšnji sestavi je zbral obsežno dokumentacijo 
o konkretnih primerih kršitev človekovih pravic na območju 
Kosova in jih posredoval pristojnim zveznim organom. Ti se 
na opozorila Sveta niso odzvali, nasprotno, Zvezni izvršni svet 
je dne 18.9.1990 s posebno izjavo podprl nelegitimne in proti- 
ustavne ukrepe SR Srbije na Kosovu. Zato je Svet v septembru 
1990 sprejel posebno javno izjavo o kršitvah človekovih pravic 
na Kosovu (priloga 9). V izjavi je opozoril na dramatično 
poslabšanje razmer na področju izobraževanja, zaposlovanja 
in zdravstva, zatiranja svobode izražanja v medijih ter prepo- 
vedi uresničevanja pravice do svobode zbiranja, sindikalnega 
ter političnega združevanja. Svet je opozoril na nemoč in 
nepripravljenost zveznih organov, da bi nastopili proti fla- 
grantnim kršitvam človekovih pravic, ki Jugoslavijo vse bolj 
potiskajo na raven policijskih diktatur. 
Zaradi razmer na Kosovu je predsednik Sveta tudi preklical 
svoje sodelovanje v Komisiji Zveznega izvršnega sveta za 
reformo kazenske zakonodaje. Med razlogi za preklic sodelo- s 
vanja, ki so bili tudi javno predstavljeni, je poudaril dvoličnost v 
Zveznega izvršnega sveta in Predsedstva, ki dajeta podporo 
najbolj grobim in množičnim kršitvam človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin pripadnikov albanskega naroda na 
Kosovu, obenem pa bi se s spremembami kazenske zakono- 
daje hotela legitimirati kot nosilca demokratičnih reform v 

v Jugoslaviji. 

Reagiranje Sveta na aktualne dogodke v Jugoslaviji in Slo- 
veniji 
Svet je že v januarju 1991, ob vse bolj očitnih znamenjih, da se 
vodstvo Jugoslovanske ljudske armade vmešava v razplet 
jugoslovanske krize, podal svoja stališča v posebni javni izjavi 
(priloga 10). V njej je opozoril, da je vsak poseg armade 
v politično krizo, kot kažejo izkušnje po vsem svetu, neizo- 
gibno nasilen ter ima vselej za posledico odpravo temeljnih 
elementov civilne družbe in demokratične pravne države, ki 
so pogoj za spoštovanje in varstvo človekovih pravic. Svet se 
je zato z opozorilom in s pozivom k demokratičnemu reševa- 
nju konfliktov obrnil na vso jugoslovansko javnost, predvsem 
pa na Jugoslovansko ljudsko armado in njenega vrhovnega 
poveljnika, Predsedstvo SFRJ. Opozoril je, da bi, glede na 
posebnosti jugoslovanske krize, ki hkrati poteka na politični, 
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conomski in mednacionalni ravni, vsako vmešavanje armade 
razpletanje konfliktov imelo vsestranske katastrofalne 

jsledice za prebivalce Slovenije in tudi drugih republik 
jgoslavije. Razvoj dogodkov v Jugoslaviji in Sloveniji je 
nkazal, da so bile skrbi upravičene in predvidevanja Sveta 
■avilna. 
obdobju od letošnje pomladi dalje je razvoj dogodkov 

Jugoslaviji večkrat terjal reagiranja Sveta. V mesecu marcu 
ob uporabi oborožene sile proti demonstrantom v Beo- 

radu, ki so zahtevali uveljavitev pravice do svobode tiska in 
o svobode izražanja, protestiral (priloga 11) proti politiki 
asilja in politiki, ki zadržuje svoj politični monopol z brezob- 
Irnim nacionalističnim manipuliranjem javnosti in z zlorabo 
redstev javnega obveščanja. Opozoril je tudi, da zvezni 
rgani s svojim odnosom do teh dogodkov izgubljajo še 
adnje ostankev_svoje legitimnosti, s čimer se povečuje nevar- 
iost nadaljnjega širjenja nasilja. 
naslednjih mesecih so se grobe kršitve človekovih pravic in 

umanitarnega prava stopnjevale. Zločin, storjen 2. maja 
Borovem Selu, preprečevanja dovoza hrane in zdravil v vas 

lijevo in nasilje v Splitu so pretresli jugoslovansko javnost. 
>Wet je ob dogodkih na Hrvaškem ugotovil, da je kriza dosegla 
t^zsežnosti, zaradi katerih Jugoslavije ne bo mogoče več šteti 
riied civilizirane države. S posebno izjavo (priloga 12) je poz- 
al mednarodno skupnost, da se angažira za preprečevanje 
^adaljnje uporabe nasilja in za spoštovanje humanitarnih 
lačel in človekovih pravic v Jugoslaviji, 
svet se je v zvezi s tem posebej obrnil na Mednarodni komite 
tdečega križa s prošnjo, da posreduje pri reševanju humani- 
tarnih problemov na Hrvaškem, zlasti pri omogočanju dobave 
jirane in zdravil v vas Kijevo in v druge ogrožene kraje. 
Mednarodni komite Rdečega križa se je s telegramom z dne 
j4. maja 1991 zahvalil za poziv in nas obvestil, da so njegovi 
losebni predstavniki že v Jugoslaviji z nalogo, da preverijo 
lizmere. 
fccidenti, ki jih je povzročila jugoslovanska armada v Mari- 
Boru so pomenili nadaljnji korak k ustvarjanju nestabilnosti 
■ Sloveniji in Jugoslaviji. Svet je z izjavo ob ravnanju JLA 
■ Mariboru (priloga 13) opozoril, da konflikti, ki jih povzroča 
Rigoslovanska armada, dajejo argumente za domnevo, da se 
uresničuje politika destabilizacije in vzpostavljanja izrednega 
fetanja, ki ruši še zadnje ostanke pravnega reda v Jugoslaviji in 
[pravne varnosti njenih državljanov. Opozoril je generalnega 
[sekretarja OZN in posebnega poročevalca OZN za vprašanja 
[izrednih stanj, da v Jugoslaviji poteka proces dejanskega in 
iprotipravnega vzpostavljanja izrednega stanja, kar je 
fv nasprotju z ustavno ureditvijo in s 4. členom Mednarodnega 
trakta o državljanskih in političnih pravicah. Mednarodni 
^omite Rdečega križa pa je Svet obvestil o zlorabi medna- 
rodno zavarovanega znamenja Rdečega križa in ga prosil, naj 
bkrepi svojo prisotnost v Jugoslaviji in ukrepa v skladu s svo- 
jimi pooblastili. 
tudi v zvezi s to izjavo smo prejeli odgovor s strani Pravnega 
Oddelka Mednarodnega komiteja Rdečega križa, ki se zahva- 
ljuje za iskazano skrb za zaščito znakov Rdečega križa, obe- 
nem pa opozarja na formalne zadržke v zvezi z varstvom 
Znamenj Rdečega križa, glede na to da v Jugoslaviji formalno 
(ni bilo razglašeno vojno stanje. 
.Kršitev humanitarnega prava in načel človečnosti predstavlja 
tudi uporaba strelnega orožja pri preprečevcanju ilegalnega 
/prehoda čez državno mejo. To se je zgodilo v Sloveniji tudi pri 
Sprehodu Holmec v juniju 1991, zato je Svet v posebni izjavi 
' (priloga 14) zahteval, da jugoslovanska armada takoj preneha 
s prakso uporabe strelnega orožja pri preprečevenju nezako- 
nitih prehodov preko meje. 
Svet je že prvi dan oborožene intervencije JLA zoper Repu- 
bliko Slovenijo, to je dne 27.6.1991, v svoji izjavi (priloga 15) 
odločno protestiral proti uporabi oboroženih sil zoper skoraj 
soglasno odločitev slovenskega naroda in državljanov Slove- 
nije za samostojno in suvereno državo. Ocenil je, da takšno 
ravnanje nesporno predstavlja kršitev mednarodno priznane 
pravice naroda do samoodločbe in hkrati napad na elemen- 
tarne človekove pravice. Zahteval je takojšen umik oborože- 
nih sil SFRJ v vojašnice in ustavitev uporabe nasilja v Slove- 
niji. Pozval je mednarodno javnost in odgovorne evropske in 
svetovne državnike, naj preprečijo uporabo nasilja pri reševa- 
nju politične krize v imenu načel o spoštovanju človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin, ki so jih sami razglasili. 

Skupaj s Slovensko skupino Mednarodne helsinške federa- 
cije za človekove pravice je Svet dne 11.7.1991 posredoval 
poziv nacionalnim in mednarodnim organizacijam za varstvo 
človekovih pravic (priloga 16). V pozivu je prikazal razmere 
v Sloveniji po sprejemu Brionske deklaracije in pozval naslov- 
nike, da v imenu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
dvignejo svoj glas ter zastavijo svoj vpliv in avtoriteto za to, da 
bi mednarodna demokratična javnost preprečila uporabo 
oboroženega nasilja zoper individualne pravice in svoboščine 
državljanov Slovenije in zoper njihovo kolektivno pravico do 
samoodločbe, vključno s pravico do odcepitve. Poziv je bil 
poslan na več kot 40 naslovov nacionalnih in mednarodnih 
organizacij ter vplivnih posameznikov, ki delujejo na področju 
človekovih pravic po svetu in je prav gotovo vplival na javno 
mnenje glede dogodkov v Sloveniji. 
Dne 11.7.1991 je Svet v svoji izjavi (priloga 17) posebej opozo- 
ril na nujnost spoštovanja ženevskih humanitarnih konvencij 
in dopolnilnih protokolov. Opozoril je, da je SFR Jugoslavija 
te konvencije ratificirala, vendar pa ni uresničila niti minimal- 
nih obveznosti iz omenjenih konvencij, ko ni sprejela 
ponudbe Mednarodnega Rdečega križa za dobre usluge. Svet 
je v tej izjavi tudi predlagal organom Republike Slovenije, naj 
podelijo v skladu z zakonodajo pravico do pribežališča zaje- 
tim oziroma pobeglim vojakom in častnikom jugoslovanske 
armade, za katere obstaja nevarnost, da bodo aretirani in 
obsojeni po določbah kazenskega zakona SFR Jugoslavije. 
Državljane Republike Slovenije pa je pozval naj spoštujejo 
človeško dostojanstvo in pravice družin pripadnikov JLA ter 
upoštevajo stiske, v katerih so se znašli ob dogodkih v Slove- 
niji. 
Ob zaostrovanju razmer v Republiki Hrvatski je Svet dne 
2.8.1991 naslovil poziv (priloga 18) svetovni javnosti ter naci- 
onalnim in mednarodnim forumom za varstvo človekovih pra- 
vic, skupaj s Slovensko skupino Mednarodne helsinške fede- 
racije za človekove pravice, naj zahtevajo hitro in učinkovito 
posredovanje mednarodnih dejavnikov za preprečitev nadalj- 
njega genocida in vojnih zločinov na ozemlju Republike Hrva- 
ške. Opozoril je, da je nastal položaj, ki dopušča Evropski 
skupnosti, KEVS in OZN pravico do vmešavanja v notranje 
zadeve Jugoslavije in jih pozval, naj ne dovolijo, da bi do 
vmešavanja v tako imenovane notranje zadeve Jugoslavije 
prišlo prepozno, kot se je to zgodilo ob tragediji Kurdskega 
ljudstva. 
Nasilje v Jugoslaviji predvsem na območju Republike Hrva- 
ške, se je nadaljevalo in stopnjevalo. Pred nadaljevanjem 
Mirovne konference o Jugoslaviji je dne 11.9.1991 predsednik 
Sveta poslal v imenu Sveta predsedniku konference Lordu 
Carringtonu posebno pismo (priloga 19), v katerem je prikazal 
razvoj dogodkov, ki predstavljajo najbolj grobe kršitve med- 
narodnega humanitarnega prava in elemente vojnih zločinov 
in genocida. Svet je zato predlagal predsedniku Mirovne 
konference, da v njenem okviru ustanovi neodvisno medna- 
rodno komisijo, ki bi raziskala primere kršitev mednarodnega 
vojnega in humanitarnega prava ob oboroženih spopadih 
v Jugoslaviji. 

DEJAVNOST NA PODROČJU ŠIRJENJA VEDENJA O ČLOVE- 
KOVIH PRAVICAH 

Svet ima v svojem programu tudi področje izobraževanja in 
širjenja spoznanj o pomenu človekovih pravic. Vseh aktivno- 
sti v tem poročilu ni mogoče zajeti, predvsem vseh udeležb in 
prispevkov posameznih članov Sveta, ki so v javnosti nasto- 
pali tudi v funkciji člana Sveta. 
Ob dnevu človekovih pravic, 10.12.1990, je Svet skupaj z Dru- 
štvom za Združene narode Republike Slovenije, Skupino 
Amnesty International, Slovensko skupino Mednarodne hel- 
sinške federacije, Komisijo za otrokove pravice pri Zvezi prija- 
teljev mladine Slovenije in Odborom za varstvo človekovih 
pravic na Kosovu - Ljubljana, organiziral uspelo okroglo 
mizo na temo »Aktualni trenutek človekovih pravic«. Okrogle 
mize se je udeležilo veliko število organizacij, gibanj in posa- 
meznikov iz Slovenije in zamejstva. 
Predsednik Sveta je sestavil uvodno besedo za publikacijo 
»Pouk o človekovih pravicah«, ki jo je izdalo Društvo za 
združene narode Republike Slovenije junija 1991. Publikacija 
je namenjena pouku o človekovih pravicah v osnovnih in 
srednjih šolah. 

poročevalec 
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SODELOVANJE SVETA Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI 
S PODROČJA VARSTVA ČLOVEKOVIH PRAVIC 

Svet je v času svojega delovanja vzpostavil številne stike 
z organizacijami, ki delujejo na posameznih področjih varstva 
človekovih pravic. V Sloveniji sodeluje z Slovensko skupino 
Mednarodne helsinške federacije, Skupino Amnesty Internati- 
onal, Zvezo prijateljev mladine, Društvom za Združene narode 
in drugimi. Sodelovanje je bilo vzpostavljeno zlasti pri skup- 
nih dejavnostih na področju širjenja spoznanj o človekovih 
pravicah in pri skupnem oblikovanju posameznih izjav in 
pozivov. 
Svet ima stike tudi s številnimi mednarodnimi organizacijami 
s področja varstva človekovih pravic. Korespondenco je vzpo- 
stavil predvsem s sedežem Amnesty International v Londonu 
in Mednarodnim komitejem Rdečega križa. Svet je v posa- 
meznih primerih na podlagi obvestil Amnesty International 
opravil poizvedbe o dogodkih pri nas in poskrbel za prezenta- 
cijo njihovih ugotovitev v javnosti. 
Posamezni člani Sveta so sodelovali kot udeleženci in refe- 
renti na mednarodnih srečanjih na temo uresničevanja člove- 
kovih pravic in temeljnih svoboščin, vendar le v manjšem 
številu primerov, kot bi bilo to potrebno glede na položaj 
Sveta in mednarodno uveljavljanje Republike Slovenije na 
tem področju, predvsem zaradi pomanjkanja finančnih sred- 
stev za ta namen. 
Predsednik Sveta prof.dr. Ljubo Bavcon je v imenu Sveta 
sodeloval na mednarodnem srečanju na temo »človekove 
pravice in nacionalne manjšine v Srednji in Vzhodni Evropi« 
ki je bilo v Helsinkih v mesecu aprilu 1991 v organizaciji 
Instituta Hanns Siedel Stiftung. Sodeloval je z referatom o tej 
temi z vidika razmer v Jugoslaviji in Sloveniji. 
Podpredsednik Sveta prof.dr. Danilo Turk je 28.4.1991 obiskal 
sedež Amnesty International v Londonu in imel obsežne 
pogovore s predstavniki te organizacije o stanju človekovih 
pravic v raznih delih Jugoslavije. V tem okviru je predstavil 
tudi dejavnosti Sveta in spremembe na področju človekovih 
pravjc v slovenski zakonodaji (odprava smrtne kazni, izboljša- 
nje človekovih pravic v okviru zakona o notranjih zadevah 
itd.). 
Na ta način je bila dejavnost Sveta predstavljena določenemu 
krogu nevladnih in drugih organizacij, ki delujejo na področju 
človekovih pravic, zlasti v Evropi. Podpredsednik Sveta 
prof.dr. Danilo Turk je seznanjal z dejavnostjo Sveta organe 
OZN, ki delujejo na področju človekovih pravic ter določeno 
število nevladnih organizacij, ki imajo posvetovalni status pri 
Ekonomskem in socialnem Svetu OZN, kot so na primer 
Mednarodno federacijo za človekove pravice (FIDH), Medna- 
rodno komisijo pravnikov (ICJ), Mednarodno službo za člove- 
kove pravice (ISHR), Odvetniki za človekove pravice (HRA), 

Postopoma je Svet razvil stike z okrog 40 nevladnimi organi- 
zacijami, ki smo jih seznanili s stališči Sveta o vojni v Sloveniji 
in Hrvaški julija in avgusta 1991. Vsekakor bi bilo potrebno, da 
Svet v prihodnje te stike razvija še naprej in jih intenzivira. 
Obširnejše sodelovanje na tem področju bi zahtevalo dodatna 
finančna sredstva. 
Nekaj članov Sveta (prof.dr. Ljubo Bavcon, prof.dr. Danilo 
Turk, prof.dr. Alenka Selih, prof.dr. Rudi Rizman) se vključu- 
jejo v dejavnosti organov Sveta Evrope oziroma Konference in 
seminarjev, ki jih organizira Svet Evrope in ki se nanašajo na 
vprašanja človekovih pravic. Na ta način je bila dosežena 
dokaj dobra zastopanost Sveta v ustreznih dejavnostih Sveta 
Evrope. Pri tem je omejitev tudi v dejstvu, da Slovenija ni 
članica Sveta Evrope, to pa bi zahtevalo dodatne napore za 
razširitev sodelovanja z organi Sveta Evrope, do obsega, ki bi 
bil primerljiv s sodelovanjem Sveta Evrope s člani te organiza- 
cije, ali pa z državami, ki so neposredno pred včlanitvijo. 
Zaščita človekovih pravic je osrednja naloga Sveta Evrope. 
Zato bomo v prihodnje morali razviti dejavnosti, ki bodo 
ustrezale interesu Slovenije, da postane članica te medna- 
rodne organizacije. 

II. DEJAVNOST SVETA PRI VARSTVU ČLOVEKOVIH PRAVIC 
V KONKRETNIH PRIMERIH 
V tem delu poročila sta prikazana poglavitna vsebina in način 
obravnave vlog, s katerimi se obračajo na Svet posamezniki, 
pa tudi društva in drugi. Na Svet se ves čas njegovega delova- 

nja obrača veliko število posameznikov, ki menijo, da so jim 
bile kršene njihove pravice. V skladu z zakonom lahko Svet 
obravnava vsakršno kršitev pravic posameznika, ki mu jo je 
storil državni organ, javna ustanova ali organizacija z javnimi 
pooblastili. Svet obravnava individualne zadeve na predlog 
predlagateljev, lahko pa tudi na lastno pobudo. 
Svet nima pristojnosti za neposredno ukrepanje ali odločanje 
zoper kogarkoli, lahko le opozarja, predlaga in priporoča 
pristojnim, da kršitve sanirajo oziroma da ravnajo v skladu 
s predpisi in etičnimi normami. Pri svojem delu ima dostop do 
vseh informacij, državni organi pa mu morajo dati potrebne 
podatke in strokovno pomoč ter odgovoriti na njeoove pred- 
loge. 
Na Svet se lahko obrne vsakdo in vsakdo, ki je zaprosil za 
razgovor, je bil tudi sprejet. Individualne zadeve rešuje predv- 
sem sekretar Sveta, ob sodelovanju s predsednikpm in člani 
Sveta ter zunanjimi sodelavci — odvetniki, ki so obljubili 
pomoč pri reševanju individualnih zadev. O svojem delu 
poroča Sekretariatu in Svetu. 
Vloge se sprejemajo pisno ali ustno na zapisnik na sedežu 
Sveta. Anonimnih vlog Svet praviloma ne obravnava. Najprej 
je potrebno ugotoviti, ali zadeva sodi v pristojnost Sveta 
oz'„r?ma a!' Fre za kršitev človekovih pravic in temeljnih svo- boščin, pri čemer se upoštevajo predvsem ustavne norme iz 
poglavja o človekovih pravicah in določila mednarodnih kon- 
vencij o človekovih pravicah. V skladu z zakonom Svet pravi- 
loma ne obravnava zadev, o katerih so v teku sodni ali drugi 
pravni postopki, razen v primerih, če gre za neupravičeno 
zavlačevanje postopka ali za očitno zlorabo oblasti. 
Pri reševanju individualnih zadev je strokovna služba Sveta 
vzpostavila tudi sodelovanje z drugimi organi, ki rešujejo 
vloge in pritožbe posameznikov, z namenom, da se odpravi 
dvotirnost pri reševanju posameznih zadev. Sodelovanje je 
bilo vzpostavljeno predvsem s Komisijo za vloge in pritožbe 
Skupščine Republike Slovenije, družbenimi pravobranilci 
samoupravljanja ter Komisijo za človekove pravice Skupščine 
Republike Slovenije. 
Zadeve, ki se končajo le z ustnimi nasveti in napotili na 
ustrezno pravno pot za njihovo reševanje in je stranka z njimi 
zadovoljna, se zabeležijo z uradnimi zaznamki. V zadevah, pri 
katerih je potrebno zbrati dodatne informacije, preveriti posa- 
mezne navedbe ali pridobiti mnenje nasprotne strani, pa se 
odpre poseben spis. 
V letu 1991, do konca septembra, je bilo v Svetu odprtih 115 
spisov z individualnimi zadevami in 85 uradnih zaznamkov, 
btruktura obravnavanih zadev je razvidna iz priložene tabele: 

STATISTIČNI PRIKAZ ZADEV, PREJETIH V OBDOBJU 
1.1.1991 - 30.9.1991 

RAZVRSTITEV ZADEV PO PODROČJIH 

delovne ostale kazenske upravne ostalo skupaj 
  civilne 
spiši 20 48 22 10 15 115 
uradni znamki 9 40 17 n 9 gg 
skupaj 29 88 39 21 24 20? 
K temu je treba dodati še 36 zadev iz druge polovice leta 1990, 
ki niso klasificirane. 
Zadeve, ki so evidentirane z uradnimi zaznamki, je mogoče 
šteti za zaključene, saj so se končale z ustreznim pravnim 
nasvetom ali napotitvijo; med spisi je 79 zadev zaključenih, 36 
pa je še odprtih. 
Po vsebini so zadeve, s katerimi se obračajo posamezniki na 
Svet zelo raznolike in se dotikajo praktično vseh področij 
zakonodajnega urejanja. Pri večjem številu primerov gre za 
vloge posameznikov, ki se ne morejo sprijazniti z odločitvami 
pristojnih pravosodnih organov. V posameznih primerih so že 
izčrpali vsa redna in izredna pravna sredstva in neutemeljeno 
pričakujejo posredovanje Sveta pri spremembi sodnih 
odločb. V številnih primerih gre tudi za reševanje socialnih in 
drugih eksistenčnih vprašanj, ki se sicer rešujejo v okviru 
drugih organov. V takšnih primerih smo v Svetu, zlasti če je 
šlo za zavlačevanje pri uveljavljanju njihovih zakonitih pravic 
ali za birokratski odnos, posredovali pri pristojnih organih 
s priporočilom za hitrejše reševanje zadev. Praviloma so bile 
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takšne intervencije uspešne. Veliko je tudi primerov, ko gre za 
odnose med posamezniki, zlasti za sosedske spore, kar pa ne 
sodi v pristojnost Sveta. 
Na podlagi obravnavanih primerov je mogoče ugotoviti, da 
gre le v manjšem številu zadev za primere, ki bi jih lahko 
uvrstili med »klasične« kršitve človekovih pravic (nezakonit 
odvzem prostosti, omejevanje svobode misli in političnega 
delovanja, onemogočanje sodnega varstva, kršitev načel ena- 
kosti pred zakonom in podobno). 
Poseben problem predstavlja počasno delo pravosodnih 
organov, kar samo po sebi znižuje raven pravne varnosti 
v družbi in povzroča nezaupanje v delo državnih organov. 
Svet je v primerih, ko je ugotovil, da gre za neupravičeno 
dolgotrajnost postopkov, posredoval pri pristojnih organih za 
hitrejše reševanje posameznih zadev. Intervencije Sveta 
v takšnih primerih so bile praviloma uspešne. 
Že iz prvega dela poročila je razvidno, da se na Svet obrača 
veliko število posameznikov, ki so bili v povojnem obdobju 
neupravičeno kaznovani ali pa jim je bila neupravičeno odv- 
zeta prostost, premoženje ali so jim bile kratene druge pra- 
vice. V takšnih primerih so vsi posamezniki dobili ustrezen 
pravni nasvet o možnostih za zakonito reševanje njihovih 
primerov. Vendar pa so spremembe v zakonodaji, ki bi omo- 
gočile hitrejše reševanje teh problemov, prepočasne, kar pov- 
zroča nezadovoljstvo pri ljudeh, ki upravičeno pričakujejo 
hitrejše reševanje nekdanjih krivic. 
Prejeli smo tudi nekaj predlogov za pomoč pri razčiščevanju 
zgodovinskih okoliščin in dogodkov iz preteklosti, zlasti iz 
časa med drugo svetovno vojno in neposredno pri njej. 
V zvezi s tem bi bilo potrebno zagotoviti pogoje za hitrejše 
delo zgodovinarjev pri ugotavljanju resnice o dogodkih iz 
tega obdobja, katerih delo je pred časom iniciral Svet s svojim 
predlogom Skupščini. 
V obravnavanem obdobju je na Svet prispelo tudi večje število 
zadev s področja delovnih razmerij. Največ je bilo primerov 
izgube delovnega razmerja in disciplinskih postopkov. Pri 
tem je mogoče ugotoviti, da smo v prehodnem obdobju, ko se 
spreminja koncept delovnega razmerja, to pa povzroča tudi 
precejšen pravni nered in znižuje raven varstva pravic iz 
delovnega razmerja. Številni ljudje se bojijo tudi izgube delov- 
nega razmerja, kar skupaj z manjšim zaupanjem v delo pravo- 
sodnih organov povzroča, da le manjše število kršitev na tem 
področju pride pred pristojne organe. 
Na podlagi vlog posameznikov, ki so opozarjali na pomanjklji- 
vosti pri odločitvah sodišč združenega dela, smo v Svetu dali 
predlog za širšo možnost vlaganja izrednih pravnih sredstev 
na tem področju. 

Ena od metod dela Sveta, so tudi diskretne intervencije pri 
pristojnih državnih organih ali organizacijah z javnimi poobla- 
stili, ki so prispevale k hitrejšemu in zakonitemu reševanju 
tako posamičnih primerov, kot tudi pri reševanju vprašanj, ki 
imajo širši pomen. Tako smo v Svetu uspešno posredovali 
v posameznih primerih kršitev določb zakona o zaščiti oseb- 
nih podatkov. 
V obravnavanem obdobju smo obravnavali tudi nekaj prime- 
rov oseb, ki se niso strinjale z zdravljenjem v psihiatričnih 
zdravstvenih organizacijah. Posredovanje Sveta je bilo v takš- 
nih primerih uspešno. Ob tem smo ugotovili, da se ne izvaja 
dosledno sedmo poglavje zakona o nepravdnem postopku, ki 
opredeljuje postopek za pridržanje oseb v psihiatričnih zdrav- 
stvenih organizacijah. Svet je imenoval posebno skupino, ki 
bo ta vprašanja proučila in dala pobude za njihovo reševanje. 
V nadaljevanju navajamo nekaj značilnih intervencij Sveta pri 
reševanju individualnih zadev. Posredovali smo v primerih: 
- poskusa izgona tujih državljanov iz Jugoslavije in dosegli, 
da so bile v postopku upoštevane določbe konvencije o držav- 
ljanskih in političnih pravicah; 
- odpusta s prestajanja kazni za obsojence, ki so bili obsojeni 
zaradi zavrnitve služenja vojaškega roka; 
— postopkov z osebami, ki imajo dvojno državljanstvo; 
— v primerih vlog oseb, ki so se pritoževale zaradi ravnanja 
pripadnikov milice. Za podatke o dogodku smo zaprosili pri- 
stojno ministrstvo, ki smo jih posredovali pobudniku skupaj 
z napotilom za nadaljnjo pravno pot. 
Intervencije Sveta so bile uspešne, zlasti v preventivnem smi- 
slu, ko so bila preprečena ravnanja, ki bi lahko predstavljala 
nezakonito ravnanje ali kršitev človekovih pravic. Z interven- 
cijami, pobudami in predlogi pri pristojnih državnih organih je 
Svet prispeval k temu, da ti bolj upoštevajo zakonitost in 
spoštevajo pravice posameznikov. 

III. KADROVSKI IN MATERIALNI POGOJI ZA DELO SVETA 
Predsednik, podpredsednik in člani Sveta opravljajo svoje 
delo za Svet nepoklicno in brezplačno. V zakonu je predvi- 
deno, da ima Svet strokovno službo in sekretarja. Za Svet 
sedaj delata poklicno le referent in od 1.3.1991 sekretar Sveta. 
V skladu z zakonom finančne in materialne pogoje za delo 
Sveta zagotavlja Republika Slovenija v proračunu. V prora- 
čunu zagotovljena sredstva so v prvem polletju zadoščala le 
za stroške pisarniškega poslovanaja in prostorov, ki jih ima 
Svet v uporabi na podlagi sporazuma s Skupščino Republike 
Slovenije. V zadnjih mesecih se je stanje na tem področju 
izboljšalo; z razumevanjem financerja je Svet pridobil raču- 
nalnik, ki bo tudi omogočil učinkovitejše delo. 

Komisije za človekove pravice in državljanske svoboščine k letnemu poročilu 
o delu Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin za obdobje 
september 1990 - september 1991      

Komisija za človeKove pravice in državljanske svoboščine je 
na svoji 9. seji, dne 14. 11, 1991, obravnavala poročilo o delu 
Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Po 
temeljiti razpravi je sprejela naslednji sklep in stališča; 
Komisija je v skladu s 159. členom poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije ocenila, da je potrebno poročilo o delu 
Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
obravnavati na sejah zborov in sprejeti ustrezne sklepe in 
St3llŠčd 
Navzoči so opozorili, da naj se obravnava v zborih opravi pred 
začetkom obravnave predloga nove ustave Republike Slove- 
nije. Poudarili so, da uvodno besedo k obravnavi v skupščini 
poda predsednik Sveta, dr. Ljubo Bavcon. 
Po podrobnejši razpravi so navzoči opozorili predvsem na 
doseženo stopnjo uveljavitve človekovih pravic in državljan- 
skih svoboščin v Republiki Sloveniji in oblikovali stališča, ki 
jih predlagajo zborom v obravnavo in sprejem; 

1 Svet za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin je 
v obdobju september 1990-september 1991 opravil svoje 

naloge v skladu s svojimi pristojnostmi. Pri tem je v celoti 
ravnal v temeljnih okvirih svojega delovanja. 
2. Odnos do spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svo- 
boščin ter pravne varnosti državljank in državljanov izraža 
civilizacijski nivo moderne države, zato je potrebno organizi- 
rati posvet o stopnji spoštovanja in uveljavljanja človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin ter pravne varnosti v Republiki 
Sloveniji. 
3. Nova ustava Republike Slovenije, ki predstavlja »pogoj za 
vstop Republike Slovenije v družino demokratičnih pravnih 
držav«, naj na področju človekovih pravic in državljanskih 
svoboščin odraža doseženo stopnjo razvoja teh pravic 
v sodobnem svetu. 
4. Državni organi, javne ustanove in organizacije z javnimi 
pooblastili ter delavci v državnih organih morajo še naprej 
izpolnjevati svoje obveznosti do dela Sveta, ki so opredeljene 
v zakonu o Svetu. 
Za poročevalce na sejah zborov so bili določeni: Aleksandra 
Pretnar v Družbenopolitičnem zboru, Marjan Dvornik v Zboru 
občin in Roman Jakič v Zboru združenega dela. 
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IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

MNENJE 
Komisije za pripravo in spremljanje izvajanja poslovnika skupščine v zvezi 
z zahtevo predsednika Družbenopolitičnega zbora dr. Ludvika Toplaka za tolmačenje 
določb poslovnika, ki se nanašajo na sklepčnost zborov 

Predsednik Družbenopolitičnega zbora dr. Ludvik Toplak je 
komisiji poslal zahtevo za tolmačenje določb poslovnika, ki se 
nanašajo na sklepčnost zborov oziroma je zastavil vprašanje, 
ali je dopustna in v skladu s poslovnikom razprava v zboru, na 
katerem je navzočih manj kot 41 poslancev, torej če ni nav- 
zoča večina vseh poslancev v zboru. 
Komisija je navedeno zahtevo obravnavala na seji 18. 10. 
1991. Menila je, da iz določb drugega in tretjega odstavka 122. 
člena poslovnika izhaja, da je predsednik zbora dolžan preki- 
niti delo zbora, če seja ni sklepčna. Določba drugega 
odstavka 122. člena poslovnika našteva primere, v katerih 
predsednik zbora prekine delo zbora; med drugim tudi takrat, 
če seja ni sklepčna. S tem v zvezi tretji odstavek 122. člena 
poslovnika še določa, da v primeru, če je delo seje prekinjeno 
ker ni sklepčna, sklepčnosti pa ni niti v nadaljevanju seje! 
predsednik sejo zaključi. Na seji komisije je bilo tudi opozor- 
jeno, da je 122. člen uvrščen v poglavje, ki ureja potek seje 
zbora, temu poglavju pa sledi poglavje o odločanju. Po mne- 
nju komisije tudi iz tega izhaja, da se določbe drugega in 

tretjega odstavka 122. člena poslovnika nanašajo na sklepč- 
nost v teku seje, torej med obravnavo posameznih zadev, ki so 
na dnevnem, redu seje. Komisija pa je tudi menila, da iz 
določb poglavja o poteku seje (119. do 123. člen) ni razvidna 
dolžnost predsednika zbora, da bi med sejo samoiniciativno 
preverjal sklepčnost. Predsednik zbora je dolžan ugotoviti, če 
je zbor sklepčen v skladu s tretjim odstavkom 107. člena 
poslovnika, ki pa je uvrščen v poglavje o predsedovanju in 
udeležebi na seji, iz česar izhaja, da je predsednik dolžan 
ugotoviti sklepčnost na začetku seje. 
Ob obravnavi zgorj navedenega vprašanja pa je komisija 
ocenila, da bi poslovnik v zvezi s sklepčnostjo moral vsebovati 
dovolj precizno normo, ki ne bi v praksi skupščinskega dela 
povzročala dvomov. Na tej seji je komisija sprejela sklep, da 
se pripravi osnutek najnujnejših sprememb in dopolnitev 
veljavnega poslovnika, ki naj bi olajšale delo skupščine v tem 
mandatu. Med vprašanja, ki jih je treba nujno rešiti, so člani 
komisije uvrstili tudi odpravo vseh nejasnosti, ki se pojavljajo 
v zvezi s sklepčnostjo sej zborov. 

MNENJE   
Komisije za pripravo in spremljanje izvajanja poslovnika skupščine v zvezi 
z zahtevo podpredsednika skupščine Vaneta Gošnika in predsednika 

Družbenopolitičnega zbora dr. Ludvika Toplaka za tolmačenje določb poslovnika ki 
se nanašajo na glasovanje 

Podpredsednik Skupščine Republike Slovenije Vane Gošnik 
in predsednik Družbenopolitičnega zbora Skupščine Repu- 
blike Slovenije^ dr. Ludvik Toplak sta zaprosila komisijo, da 
zavzame stališče o naslednjih vprašanjih: 
1. Ali je po poslovniku potrebno, da ob glasovanju število 
delegatov, ki so glasovali za, proti in ki so se aktivno vzdržali, 
doseže predhodno ugotovljeno število prisotnih delegatov 
oziroma najmanj 41 ? 
2. Ali je po poslovniku potrebno ob glasovanju vedno ugotav- 
ljati tudi, kdo je vzdržan in ne le, kdo je za in proti? 
Komisija je zaprosilo z navedenima vprašanjema obravnavala 
na seji 18. 10. 1991 in zavzela naslednje stališče: 
Ad 1) Komisija je menila, da ni potrebno, da ob glasovanju 
števijo delegatov, ki so glasovali za, proti in ki so se aktivno 
vzdržali, doseže predhodno ugotovljeno število prisotnih 
delegatov oziroma najmanj 41. Kot izhaja iz drugega odstavka 
127. člena poslovnika je pred glasovanjem v zboru potrebno 
ugotoviti koliko delegatov je prisotnih na seji in s tem ali je 
zbor sklepčen. Komisija je bila mnenja, da potem, ko je 
predsednik zbora neposredno pred glasovanjem ugotovil, da 
je zbor sklepčen, ni pomembno ali se seštevek glasov za, proti 
in vzdržani ujema, saj se lahko nekateri delegati pri glasova- 
nju vzdržijo tudi na ta način, da se ne poslužijo glasovalne 
naprave. Za to, da je odločitev v zboru sprejeta, je potrebno, 

sklepčen jn da zanjo glasuje več kot polovica 
navzočih delegatov. Ob tem je bilo kot tudi v Zboru združe- 
nega dela že uveljavila takšna praksa glasovanja, pri katerem 
se neposredno pred glasovanjem ugotovi sklepčnost, po 
opravljenem glasovanju pa se ne preverja, če seštevek glasov 

za, proti in vzdržani doseže predhodno ugotovljeno število 
prisotnih oziroma najmanj 41. 
V zvezi s tem komisija tudi opozarja, da je že podala svojo 
razlago določbe drugega odstavka 127. člena poslovnika (2. 
seja komisije, 16.11.1990). Komisija je takrat zavzela stališče 
da je izraz »pred glasovanjem« potrebno razumeti v pomenu 
»pred glasovanjem v okviru posamezne točke dnevnega 
reda«. Tudi takrat je bila komisija mnenja, da je za veljavno 
sklepanje bistvenega pomena neposredno pred glasovanjem 
ugotoviti, koliko delegatov je prisotnih na seji. 
Opozorjeno je tudi bilo, da za zgoraj navedeno stališče govori 
tudi analogija s tajnim glasovanjem, kjer se pri ugotavljanju 
rezultatov glasovanja upošteva le število oddanih glasovnic 
ce je seveda izpolnjen pogoj sklepčnosti. 
Ad 2) V zvezi z vprašanjem ali je po poslovniku potrebno ob 
glasovanju vedno ugotavljati tudi kdo je vzdržan in ne le kdo 
)e^a

v 
ln Pr°ti. je komisija ugotovila, da vprašanje »Ali se kdo 

vz°rz'glasovanja?« izrecno zahteva določba prvega odstavka 
127. člena poslovnika. Po tej določbi se namreč glasovanje 
opravi tako, da predsednik zbora pokliče delegate v zboru, nai 
se najprej izjavijo, kdo je za predlog, nato kdo je proti pred- 
logu in ali se kdo vzdrži glasovanja. 
Komisija je na seji sprejela sklep, da se pripravi osnutek 
najnujnejših sprememb in dopolnitev veljavnega poslovnika 
ki naj bi olajšale delo skupščine v tem mandatu. Določbe 
poslovnika, ki urejajo glasovanje, predvsem 126. in 127 člen 
so člani komisije uvrstili med tiste določbe poslovnika ki jih ie 
treba nujno korigirati. 
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MNENJE 
Komisije za pripravo in spremljanje izvajanja poslovnika skupscine v zvezi 
z vprašanjem predsednika Družbenopolitičnega zbora dr. Ludvika Toplaka glede 
predlaganja sklepov po končani obravnavi o amandmajih oziroma o predlogu 
zakona       

Predsednik Družbenopolitičnega zbora dr. Ludvik Toplak je 
komisijo zaprosil za odgovor na vprašanje ali lahko delegat 
po končani obravnavi in končanem glasovanju o amandmajih 
predlaga sklep, ki ga ob obravnavi zakona ni niti ustno niti 
pisno predlagal, nanaša pa se na njegov nesprejeti amandma 
k zakonu. 
Komisija je navedeno zaprosilo obravnavala na seji 18. 10. 
1991. 
Komisija je bila mnenja, da bi smeli delegati predlagati sklepe 
v zvezi z vsebino obravnavanih amandmajev oziroma z vse- 
bino predloga zakona le do konca obravnave zakonskega 
predloga. Ko je glasovanje o amandmajih in zakonskem pred- 
loqu opravljeno, je po mnenju komisije obravnava zadeve, 
uvrščene pod določeno točko dnevnega reda, nedvomno 
zaključena. Ob tem so člani komisije poudarili, da je vsebin- 

sko ustreznost predlaganih dodatnih sklepov mogoče preso- 
jati le takrat, kadar so le-ti predlagani že v okviru obravnave 
skupaj s predloženimi amandmaji. Prav tako so člani komisije, 
na podlagi svojih dosedanjih izkušenj pri skupščinskem odlo- 
čanju opozorili, da so sklepi, ki jih posamezni delegati predla- 
gajo šele po zaključeni obravnavi ali celo po sprejetju zakona, 
dostikrat vsebinsko vprašljivi z vidika njihove pravne konsi- 
stentnosti in neprecizni z vidika pristojnosti posameznih 
organov, na katere naj bi bili naslovljeni. 

Na tej seji je komisija sprejela sklep, da je potrebno pripraviti 
najnujnejše spremembe in dopolnitve veljavnega poslovnika. 
Člani komisije so med drugim sklenili, da je treba zaradi 
lažjega delovanja skupščine v tem mandatu v okviru teh 
sprememb in dopolnitev tudi precizno in čvrsto določiti, kdaj 
je razprava v zboru zaključena. 

MNENJE 
Komisije za pripravo in spremljanje izvajanja poslovnika skupscine v zvezi 
z vprašanjem delegata dr. Leva Krefta naslovljenega na predsedstvo skupščine 
o poslovniški možnosti za prekinitve razprave na seji zbora   

Delegat dr. Lev Kreft je zaprosil Predsedstvo skupščine za 
odgovor na vprašanje ali ima skupščina oziroma njen posa- 
mični zbor pravico z glasovanjem odločati o tem, da se sredi 
razprave o posamični točki dnevnega reda razprava prekine 
in glasuje o predloženem dokumentu ali sklepih, s tem pa 
preostalim prijavljenim delgatom odvzame pravico do enako- 
pravne udeležbe v razpravi. 
Predsedstvo skupščine je zaprosilo komisijo, da v zvezi 
z navedenim vprašanjem zavzame stališče, kar je komisija 
storila na seji dne 18. 10. 1991. 
Komisija je ugotovila, da sedaj veljavni poslovnik ne daje 
izrecne možnosti zboru, da bi ta lahko sklenil, da se obrav- 
nava prekine, preden so razpravljali vsi za razpravo prijavljeni 
delegati. Tretji odstavek 121. člena poslovnika namreč 

določa, da predsednik zbora zaključi obravnavo, ko ugotovi, 
da ni več govornikov. 111. člen poslovnika pa predvideva le 
možne omejitve glede števila nastopov posameznega govor- 
nika pri obravnavi istega vprašanja in glede trajanja govora. 
Člani komisije pa so nadalje menili, da bi bila določba, ki bi 
pod določenimi pogoji dajala možnost prekinitve razprave, še 
preden je lista razpravljalcev izčrpana, potrebna, saj določbo 
s takšno vsebino vsebujejo tudi poslovniki zahodnoevropskih 
parlamentov, kar pomeni, da je torej nastala na podlagi 
potreb parlamentarne prakse. ! 

Glede na to, da je komisija na tej seji sprejela sklep o pripravi 
najnujnejših sprememb in dopolnitev veljavnega poslovnika, 
je bilo pri obravnavi zgoraj navedenega vprašanja opozor- 
jeno, da ga je treba rešiti že v okviru le-teh. 

MNENJE   
Komisije za pripravo in spremljanje izvajanja poslovnika skupscine v zvezi 
s pobudo delegata dr. Leva Krefta za organiziranje delegatk in delegatov za 
obrambo njihovih interesov      

Delegat dr. Lev Kreft je dal pobudo, da bi se delegati skupš- 
čine tudi sindikalno organizirali in s tem skušali doseči cim- 
boli urejene razmere in pogoje za delo ter boljši materialni 
položaj, ob tem pa bi morali uveljaviti tudi kodeks pravil 
obnašanja. 

Komisija je pobudo obravnavala na seji 18. 10. 1991. 
Komisija je menila, da bi ureditev navedenih vprašanj v veliki 
meri sodila v okvir t. im. »poslanskega« zakona, ki bi celovito 

urejal vsa vprašanja v zvezi s pravicami in obveznostmi 
poslancev. Zakona s takšno vsebino trenutno še ni, treba pa 
ga bo sprejeti najkasneje po novi ustavi in volitvah, ko naj bi 
predvidoma poslanci praviloma profesionalno opravljali svojo 
funkcijo. Člani komisije so se strinjali, da bi bilo treba uvelja- 
viti neke vrste kodeks obnašanja, pri čemer pa se postavlja 
vprašanje ali oziroma v kolikšni meri sodijo ta pravila v okvir 
poslovnika, ki naj bi bil po svoji vsebini predvsem organizacij- 
ski akt. 
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MNENJE 
Komisije za pripravo in spremljanje izvajanja poslovnika skupščine v zvezi 
z obravnavo obvestila delegatov Andreja Magajne in Milana Balažica za ustanovitev 
novega kluba delegatov 

Predsednik Skupščine Republike Slovenije je predlagal zako- 
nodajno-pravni komisiji in Komisiji za pripravo in spremljanje 
izvajanja poslovnika skupščine, da naj obravnavata obvestilo 
z dne 15. 5. 1991, ki sta ga podpisala selegata Družbenopoli- 
tičnega zbora Milan Balažic in Andrej Magajna. S tem obvesti- 
lom navedena delegata obveščata, da bodo delegati štirih 
političnih organizacij in sicer Delavske stranke Slovenije 
Nove socialne demokracije, Socialdemokratske unije in Slo- 
venskega krščanskega socialnega gibanja - Stranke krščan- 
skih socialistov, ki na volitvah spomladi leta 1990 niso sodelo- 
vale, ker še niso bile ustanovljene, v kratkem oblikovali skupni 
klub delegatov. V obvestilu podpisana delegata nadalje izra- 
žata željo, da bi zagotovili ustrezne pogoje za delo oziroma 
enakopravne pogoje glede na druge klube delegatov v skupš- 
čini. V zvezi z navedenim obvestilom predsednik skupščine 
prosi za mnenje zlasti z vidika vključevanja v skupščinski 

sistem novo ustanovljenega kluba, ki naj bi združeval dele- 

volitvah ne p0lltlCnih strank' ki n'so nastopale na splošnih 

l® navedeno obvestilo obravnavala na seji dne 18 10 1991. Pri tem se je seznanila z mnenjem Zakonodajno-pravne 
komisije, ki ga je ta oblikovala na seji 11 6 1991 
Komisija je v celoti podprla mnenje Zakonodajno-pravne ko- 
lil loljc. 

Glede na to, da je komisija na tej seji sprejela sklep da se 
pripravljajo najnujnejše spremembe in dopolnitve' sedai 
veljavnega poslovnika, s katerimi je treba urediti tudi nekatera 

ohrfvnT V 2vezi S kiubi dele9atov' so člani komisije pri obravnavi zgoraj navedenega obvestila opozorili, da je treba 
urediti tudi posebnosti v zvezi s pravicami teh klubov dele- 
gatov. 

MNENJE      
Zakonodajno-pravne komisije v zvezi z obvestilom delegatov Andreja Maqaine in 
Milana Balazica za ustanovitev novega kluba delegatov 

Predsednik Skupščine Republike Slovenije je predlagal Zako- 
nodajno-pravni komisiji in komisiji za pripravo in spremljanje 
izvajanja poslovnika skupščine, da naj obravavata obvestilo, 
ki sta ga podpisala delegata Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine Republike Slovenije Milan Balažic in Andrej 
Magajna. S tem obvestilom navedena delegata obveščata, da 
bodo delegati štirih političnih organizacij, in sicer Delavske 
stranke Slovenije, Nove socialne demokracije, Socialdemo- 
kratske unije in Slovenskega krščanskega socialnega gibanja 
- Stranke krščanskih socialistov, ki na volitvah spomladi leta 
1990 niso sodelovale, k^r še niso bile ustanovljene, v kratkem 
oblikovali skupni klub delegatov. V navedenem obvestilu pod- 
pisana delegata nadalje izražata željo, da bi se zagotovili 
ustrezni pogoji za delo oziroma enakopravni pogoji glede na 
druge klube delegatov v Skupščini Republike Slovenije. 
V zvezi z navedenim obvestilom predsednik skupščine prosi 
za mnenje zlasti z navedenim obvestilom predsednik skup- 
čine prosi za mnenje zlasti z vidika vključevanja v skupščinski 
sistem novo ustanovljenega kluba, ki naj bi združeval dele- 
gate - člane političnih strank, ki niso nastopale na splošnih 
volitvah. 
Zakonodajno-pravna komisija je navedeno obvestilo obravna- 
vala na seji 11. 6. 1991. 
Komisija je ugotovila, da v okviru sedanje poslovniške uredi- 
tve obstoji le ena splošna določba, ki se nanaša na klube 
delegatov. To je določba 33. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/90 in 24/ 
90), po kateri se v skuščini lahko ustanovijo skupine delega- 
tov političnih organizacij in neodvisnih delegatov (klubi dele- 

gatov) kot oblika povezovanja delegatov posameznih politič- 
nih organizacij pa tudi neodvisnih delegatov. 
Glede na navedeno fakultativno določbo je komisija menila, 
da ni nobenega formalnega zadržka za ustanovitev novega 
kluba delegatov, pri čemer pa, je poudarila, da bi ta klub 
morali sestavljati najmanj trije delegati, ki bi morali predložiti 
pismene izjave o članstvu vtem klubu, saj že iz pojma »klub« 
izhaja, da ga sestavlja več oseb. Glede na to, da naj bi ta klub 
sestavljali delegati, ki so v teku tega mandata postali člani 
političnih organizacij, ki niso sodelovale na volitvah spomladi 
leta 1990, je komisija nadalje menila, da navedeni delegati ne 
morei° v skupščini nastopati kot delegati navedenih novih 
političnih organizacij in uveljavljati njihovih programskih 
ciljev. Zato tudi njihov klub ne more biti opredeljen kot klub 
delegatov navedenih štirih političnih organizacij. V klub se 
lahko povežejo le kot v obliko dela delegatov, ki jim pomaga 
pri opravljanju njihove delegatske funkcije, kar je tudi sicer 
osnovni namen ustanovitve kluba. Ob tem je bilo izraženo tudi 
stališče, da bi se delegati, ki so postali člani navedenih politič- 
nih organizacij, lahko združili tudi v »nov« klub neodvisnih 
delegatov glede na to, da takšen klub v skupščini že obstaja in 
deluje. Ime novega kluba naj bi zato bilo politično nevtralno in 
naj bi ne vključevalo imena političnih strank, ki niso sodelo- 
vale na volitvah. 
Komisija je tudi menila, da je vsekakor treba novemu klubu 
delegatov zagotoviti potrebna sredstva za njegovo delo. Ta 
sredstva naj bi se po mnenju komisije zagotavljala izključno iz 
sredstev, ki se dodeljujejo klubom delegatov, katerih člani so 
bili delegati novega kluba, preden so se vključili v navedene 
nove politične organizacije. 

POROČILO ~ '—   
Odbora za proračun in javne finance k pregledu realizacije prihodkov in odhodkov 
proračuna Republike Slovenije v obdobju januar - september 1991 

Odbor Skupščine Republike Slovenije za proračun in javne 
finance je na seji dne 7. 11. 1991 obravnaval pregled realiza- 
cije prihodkov in odhodkov proračuna Republike Slovenije 
v obdobju januar-september 1991, ki gaje odboru predložilo 
Ministrstvo za finance. 
V okviru te točke je odbor obravnaval poročilo o nekaterih 

ugotovitvah inšpekcije Republiške uprave za družbene pri- 
hodke, ob reševanju posameznih konkretnih zadev ter ob 
sodelovanju pri izvajanju neposrednega nadzora pri določe- 
nih kategorijah davčnih zavezancev v letu 1991, ki gaje ustno 
podal direktor Republiške uprave za družbene prihodke g. 
Roje. Odboru so bili kot gradivo o teh ugotovitvah predloženi 
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le članki iz dnevnega časopisa »Delo«. 
Predsednik odbora je uvodoma ugotovil, da so odboru pred- 
loženi le sintetični konti realizacije prihodkov in odhodkov 
republiškega proračuna za obdobje januar-september 1991. 
Dinamika nekaterih proračunskih postavk je kljub uskladitvi 
proračuna nizka, ali pa je na ničli. Take postavke so: sredstva 
za hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih območij, inter- 
vencije na stanovanjskem področju, pospeševanje razvoja 
podjetništva in še nekatere. 
Ministrstvo za finance odboru rii predložilo odgovorov na 
zastavljena vprašanja s seje odbora 30. 9. 1991 kot na primer: 
kaj je s prilivi sredstev na postavki »davek na promet 
z lesom«, ki v realizaciji virov ni izkazana; nadalje s prilivi na 
postavki »odškodnina zaradi spremembe namembnosti«, kjer 
je priliv v primerjavi s planiranim izredno nizek. 
V razpravi je bilo izpostavljeno vprašanje, zakaj je na postavki 
2.4.6. »sredstva za hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih 
območij - realizacija do vključno septembra 1991« - le 8,9%. 
Iz območja občine Lendava je bilo vloženih preko 30 vlog 
z ustreznimi programi za dodelitev teh sredstev. Z nakazilom 
teh sredstev bi se bistveno omilila nezaposlenost na lendav- 
skem območju, ki že znaša cca. 30%. 
Postavka 3.3 »sredstva prenešena drugim družbenopolitičnim 
skupnostim« so realizirana le v višini 40,1%. Dopolnjevanim 
občinam pa sredstev za realizacijo zakonsko določenih nalog 
že primanjkuje. Z zakonom o republiškem proračunu so bila 
sredstva določena v višini 7 mrd SLT, septembra z rebalan- 
som pa znižana na 4,4 mrd SLT. Komisija Izvršnega sveta za 
javno porabo je v oktobru dovolila povečanje občinskih prora- 
čunov za 10,7% v primerjavi z republiškim proračunom, ki se 
je povečal za 13,7%. Na osnovi te ugotovitve je bila dana 
pobuda Ministrstvu za finance, da dovoli povečati dovoljeni 
obseg javne porabe v tistih občinah, ki: 
- imajo na osnovi izračunov po 24. členu zakonu v prora- 
čunu iz kakršnihkoli razlogov že v bistvu (pre)nizek proračun, 
- ki jim 10,7% povečanje po sklepu Komisije za javno porabo 
ne zadošča, 
- jim zaradi inflacije sploh primanjkuje sredstev za javno 
porabo (brez plač občinskih uslužbencev), 
- jim je zaradi pritiska prosvetnih delavcev (stavka) in pri- 
stanka na močno povečanje plače (tudi za september 1991) 
sedaj primanjkuje denarja za plače (tako prosvetne kot ob- 
činske). 
Sredstva, ki so v republiškem proračunu namenjena kot 
dopolnilna sredstva občinam, naj se tudi dejansko nakažejo 
in porabijo v občinah. 
Izraženo je bilo mnenje, da se zaradi zakonsko spornega 
delovanja posameznih republiških resorjev poraja veliko pri- 
pomb, nadalje, da je v Sloveniji prišlo do izrazite centralizacije 
javnih financ z uvedbo decembrske davčne zakonodaje. Ven- 
dar sama davčna zakonodaja k temu ni prispevala, pač pa 
ravnanje centralne republiške oblasti pri njenem izvajanju. 
Zakone je treba dosledno izvajati, kajti način, da se v skupš- 
čini zadeve sprejmejo, potem pa ne izvajajo, dolgoročno 
pomenijo izrazito negativni učinek in popolno odsotnost 
pravne države. 

★ 

Direktor Republiške uprave za družbene prihodke g. Roje je 
že na seji odbora 30. 9. 1991 podal informacijo o izterjavi in 
pobiranju davkov in prispevkov, ki pa jo je na današnji seji 
dopolnil še z naslednjim: 
Gozdno gospodarske organizacije so po določbah zakona 
o posebnem prometnem davku dolžne dajati podatke o pose- 
kanem lesu do 15. februarja občinskim upravam za družbene 
prihodke, ki na osnovi tega potem odmerijo davek. Teh podat- 
kov, katerih promet je obdavčljiv, pa ni. To vprašanje bo 
možno urediti s spremembo zakona o gozdovih. 
Republiška uprava za družbene prihodke je, skladno z zako- 
nom, dolžna kontrolirati poslovanje poleg davčnih zavezan- 
cev tudi občinskih uprav za družbene prihodke kot samostoj- 
nih uprav na ravni občin. Republiška inšpekcija je, v skladu 
z rednim programom dela, opravila kontrolo v 35. občinah. 
V teh pregledih so pozornost dajali le nekaterim področjem. 
Zadnjega pol leta je bil dan poudarek kontroli dela na 
področju ugotavljanja in obdavčevanja dohodkov iz dejavno- 
sti, področju prometnega davka in področju davčnega knjigo- 

vodstva. V poročilu inšpekcije niso zapete vse ugotovitve, ki 
so jih vsebovali zapisniki republiške inšpekcije za posamezno 
občino. Gre za združeno poročilo nekaterih podatkov, o kate- 
rih RU meni, da so pomembni. V poročilih, poslanih občin- 
skim izvršnim svetom, občinskim upravam za družbene pri- 
hodke in Ministrstvu za finance, so bile navedene vse ugotovi- 
tve in tudi ukrepi. Tem ugotovitvam občine ne nasprotujejo in 
jjh ne zanikajo. 
Šestim občinam je Ministrstvo za finance začasno blokiralo 
sredstva iz naslova izravnave med republiškim in občinskimi 
proračuni. Izvršene so bile konzultacije in Ministrstvo za 
finance je deblokiralo izravnavo za mesec oktober pod pogoji, 
ki so bili dogovorjeni. Načelno je bil sprejet dogovor, da so 
•ikrepi, ki jih zahteva republiška uprava, morali biti izvršeni 
v joločenem roku. 22. 11. 1991 bo ponovno preverjeno ali je 
delovanje uprav, ki ima vpliv na višino dotoka sredstev za 
financiranje javne porabe ustrezno ali ne. V sredstvih javnega 
obveščanja je normalno, da se nekateri podatki iz tega poro- 
čila bolj poudarjajo; zlasti tisti, ki so širšemu krogu občanov 
bolj razumljivi, ne pa tudi tisti podatki, za katere razumevanje 
je potrebno širše znanje iz davčnega in finančnega področja. 
Podatki, ki so najbolj ogorčili nekatere občinske uprave in 
zasebnike ter njihove asociacije, izhajajo iz celovito izkazane 
obravnave njihovega dela (tudi nakup avtomobila po osnovi 
tretmana opreme po določbah zakona o prometnem davku), 
nadalje, da imamo liberalen predpis, ki je začel veljati leta 
1989, ko se je osnova za amortizacijo povečala v skladu 
z gibanjem rasti DEM, kar je povečalo osnovo za amortizacijo 
s količnikom 27. To je pripeljalo do tega, da je delež amortiza- 
cije v strukturi celotnega prihodka zasebne dejavnosti okoli 
13 do 14% - ta odstotek pa je pri pravnih osebah okoli 3%. 
Poudarjamo, da v občinskih upravah ugotovitev republiške 
inšpekcije ne negirajo, celo potrjujejo, da pa postavljajo vpra- 
šanje točnosti podatkov o prikazani višini izgub v davčnih 
napovedih teh zavezancev. Razkorak pa izhaja iz tega, da so 
občinske uprave za družbene prihodke sprejemale nepopolne 
davčne napovedi. 
Občinske uprave so prejete podatke sprejele brez pripomb, 
nekateri so jih s svojimi podpisi formalno verificirali. 
Kontrola oziroma pregled pa je bil izvršen le na enem delu 
poslovanja občinskih uprav. Ce bi želeli oceniti delo občin- 
skih uprav v celoti, bi republiška inšpekcija v obstoječi sestavi 
potrebovala za to oceno, odvisno od velikosti posamezne 
občinske uprave, od 14 dni pa do enega meseca dela. Ugoto- 
vitve republiške uprave torej držijo. Napake so bile storjene, 
priznane in namen teh kontrol je tudi, da se stanje izboljša. 
Torej namen kontrole ni v preganjanju kogarkoli, bodisi 
delavcev v upravah ali nosilcev zasebne dejavnosti. Namen je 
bil ugotoviti dejansko stanje in sprejeti ukrepe za izboljšanje 
tega stanja. 
Delo občinskih uprav za družbene prihodke na splošno pri- 
speva k prihodkom za republiški in občinski proračun - po 
podatkih za januar-september 10,6% vseh prihodkov. 
V letošnjem letu smo se srečali z novim sistemom na področju 
prometnega davka, s sistemom, ki ga je republiška skupščina 
s svojim sklepom povzela iz zveznega zakona o prometnem 
davku. V prvih treh oziroma štirih mesecih smo pri kontroli 
sledili samo informiranju, tolmačenju in usklajevanju. Občin- 
ske uprave niso izvajale ukrepov, ki jih je ta zvezni predpis 
predvidel. 
V občinskih upravah, pa tudi v republiški upravi za družbene 
prihodke, je premalo sistemiziranih delovnih mest na kontroli 
poslovanja posameznih zavezancev. V nekaterih občinah je 
neustrezno organizirano delo inšpekcije. Oboje povzroča 
pomanjkljivosti. V številnih primerih je organizacija in delo 
inšpekcije zasnovano na delu v pisarnah, zlasti zaradi 
pomanjkanja drugih kadrov, ki ga jih inšpektor nadomešča. 
Vrsto let ponavljamo, da je delo inšpektorjev delo na terenu. 
Kar zadeva knjigovodstvo, gre za začasno premoščanje likvid- 
nostnih problemov, ki jih imajo občinske uprave s tem, da se 
v določenem trenutku sredstva nakazujejo tja, kjer so nujno 
potrebna. Nekaj sredstev na določen dan ostane tudi v kana- 
lih plačilnega prometa. 
Odstotek izterjave davkov je lahko stoodstoten, problem 
nastane, če obremenitev ni ustrezna in je zaradi tega lahko 
trikrat ali celo štirikrat večja. Za celovito oceno je potrebno 
veliko število podatkov in pregled večjih področij, kar pa 
vsekakor ni bil namen poročila inšpekcije. Namen pregleda je 
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bil, da se ugotovijo napake, ki se pojavljajo na področjih, ki 
z vidika financiranja javne porabe prinašajo največ sredstev. 
Kaj je z višino akontacij davka od dohodka iz dejavnosti? 
Višina akontacij, ugotovljena v posameznih področjih, je 
rezultat sistema politike in izvajanja davčne zakonodaje. 
V sistemu obdavčevanja zavezancev davka iz dejavnosti 
veljajo enaka načela in enake rešitve, kot veljajo za pravne 
osebe s tem, da imajo nosilci dejavnosti nekoliko specifičen 
položaj, ker se jih obravnava kot fizične osebe. To pomeni, da 
določbe zakona o dohodnini veljajo za tiste, ki dobivajo evi- 
denten osebni dohodek in tudi za nosilce te dejavnosti. Akon- 
tacija je torej odraz njihovih celoletnih obveznosti. Sistem je 
tako postavljen, da omogoča nižje obveznosti zavezancem iz 
naslova davka iz dejavnosti in iz naslova prispevka za soci- 
alno varnost in si za razliko od delavcev v podjetjih ali ustano- 
vah lahko izbirajo osnovo, od katere prispevajo za svojo 
socialno varnost. Te možnosti delavci in uslužbenci nimajo 
Ne bi želeli doživljati ponovne kritike v slogu: »Sistem in 
politika je dober, samo ne ga izvajati, ker nas sili v malverza- 
cije«. O tem se bo treba v skupščini dogovoriti in opredeliti. 
Ce je sistem in politika ustrezen, potem pustimo kontrolo 
izvajanja posebnim službam, ki so za to pristojne in od njih 
zahtevajmo korektno delo. 
Sankcije so bile izvedene, niso pa bile v takem obsegu, kot bi 
na področju prometnega davka_ morale biti. Domet kazenskih 
sankcij je v zakonu zelo širok. Če hočemo imeti red, bo treba 
predpise in sankcije tudi izvajati. 
Na vprašanje ali so že ugotovljene kakšne utaje dohodnine je 
direktor republiške uprave pojasnil, da je dohodnina letni 
davek in se bo utaja ugotavljala šele v letu 1992 ob davčnih 
napovedih, ko bo, s srečevanjem kontrolnih podatkov uqo- 
tovljeno odstopanje. 
Na vprašanje kdaj bo urejeno vprašanje pristojnosti tržne in 
davčne inšpekcije je bilo pojasnjeno, da centralizacija davč- 
nega sistema zahteva tudi centralizacijo kontrole izvajanja, ki 
pa sedaj tudi objektivno ne more delovati, če obstajata dve 
ravni in kjer višja raven nima konkretnih možnosti ali vpliva na 
ukrepanje nižje ravni. 
Po osnutku zakona o službi za javne prihodke je predvidena 
centralizacija službe kot celote s tem, da bodo dela te službe 
izvajali tudi na lokalnih ravneh. Nekatere naloge bodo v pri- 
stojnosti republike (kontrola izvajanja predpisov s področja 
financiranja javne porabe prihodkovnega dela razen carin za 
fizične in pravne osebe). 

■ ★ 

V nadaljevanju je predstavnik Službe družbenega knjigo- 
vodstva Slovenije povedal, da je po zakonu SDK zadolžena za 
kontrolo izvajanja davčnih predpisov pravnih oseb. SDK 
pobere 90% vseh davkov. Število davčnih zavezancev 
- podjetij se je do 30. 9. 1991, v primerjavi z lanskim letom, 
povečalo za 73%. 50% teh zavezancev predstavljajo podjetja 
v zasebni lastnini. 
Za vse kontrole podjetij, tako privatnih kot družbenih, ima 
SDK cca 125 inšpektorjev. Ti ne kontrolirajo samo promet- 
nega davka, davka od dobička, davka na izplačane osebne 
dohodke in ostalih davkov in prispevkov, temveč tudi druge 
zadeve. V zadnjem času povzročajo največ težav privatizacije, 
povezane s spremembo družbenega premoženja (reorganiza- 
cija podjetij). 
Kontrolo prometnega davka poskuša SDK opravljati sistema- 
tično pri posameznem podjetju za določeno obdobje. Do 30 
9. 1991 je bilo opravljenih 918 kontrol prometnega davka. 
Polovica te kontrole je bila opravljena pri podjetjih v zasebni 
lasti. Rezultati so različni. Nekateri zavezanci prometni davek 
v redu plačujejo, nekateri pa se plačilu izogibajo. Ta trend se 
v zadnjem času nadaljuje, predvsem zaradi otežene gospo- 
darske situacije. 
V razpravi je bilo rečeno, da je Uprava za družbene prihodke 
podala 22 prijav za konkretne pravne osebe in da na to SDK ni 
reagirala ter da je bilo za pregled danih 1.400 faktur. 
Od teh 22 pravnih oseb je bil do danes opravljen pregled pri 
14 pravnih osebah. Od 1.400 faktur pa SDK ni pregledala 
vsako posamezno fakturo, ampak je nekatere vključila v pre- 
gled posameznih davčnih zavezancev. SDK ne more za vsako 
fakturo oditi k davčnemu zavezancu, ker je to tehnično neiz- 

vedljivo. To bi bil neučinkovit sistem dela, ker SDK po določe- ' 
nem sistemu pregleduje poslovanje pri posameznem prav- 
nem zavezancu za določeno obdobje. Teh 1.400 faktur pa bo 
SDK vključila v preglede pri posameznih pravnih zavezancih. 
Pri pregledih se SDK srečuje z določenimi težavami, največ 
v podjetjih v zasebni lastnini. Problem je že najti ta zasebna 
podjetja, ker je v registru napisano eno, dejansko pa poslujejo 
s povsem drugačnim pravnim prometom. Kojih SDK že najde, 
nastopi problem kontrole, ker nekatera zasebna podjetja i 
sploh ne vodijo predpisanih evidenc o svojem poslovanju. j 
SDK po zakonu o upravnem postopku izda sklep oziroma 
odločbo, na katero podjetja ne reagirajo in ne plačajo predpi- 
sanih davščin. Nekatera enostavno prenehajo s poslovanjem 
tako, da se ustanovi drugo podjetje. Konkreten primer: za 
neko takšno podjetje je SDK izračunala 800.000 tolarjev pro- 
metnega davka. Podjetje pa nima niakršnega kapitala in je 
seveda vprašljiva realizacija odločbe o plačilu. To so težave, 
s katejimi se inšpektorji SDK pri svojem delu dnevno sreču- 
jejo. Ce hočemo na tem področju pravno državo, bo treba 
predpise temu tudi prilagoditi. V razvoj podjetništva je družba 
šla zelo hitro, hkrati pa temu ni sledila zakonodaja. 
V razpravi je bil dan predlog, naj bi tudi SDK Slovenije 
tovrstne ugotovitve, kot Republiška uprava za družbene pri- 
hodke, poslala v skupščino in v javnost. 
Predstavnik SDK je odgovoril, da trimesečne informacije 
o kontrolah prometnega davka in druge informacije služba 
pošilja Ministrstvu za finance in drugim inštitucijam. Na zak- 
ljučku leta SDK pripravi letno poročilo, v katerem so nave- 
dene bistvene ugotovitve in problematika SDK. To poročilo se 
vsako leto predloži Skupščini Republike Slovenije. 
V razpravi je bilo poudarjeno, da je treba zastaviti jasno 
davčno politiko, ki bo tudi bolj razvojno naravnana. Hkrati pa 
z ustrezno kadrovsko zasedbo zagotoviti dosledni nadzor in 
kontrolo ter s tem stopiti na prste špekulantom. 
Razprava je opozorila tudi na to, da bi se morale inšpekcijske 
službe davčnih uprav hitreje odzivati na različne nepravilnosti 
pri davčnih zavezancih. Izpostavljen je bil primer igralnih 
avtomatov pri zasebnikih (tudi gostincih), s katerimi le-ti dobi- 
vajo_ visoke dohodke, ne da bi bili za to obdavčeni. Delavci 
davčnih uprav in SDK so, tudi če imajo voljo, da bi nekaj 
opravili, velikokrat v nemogoči situaciji, zaradi navzkrižnosti 
interesov in strahu po odvzemu licenc in nenazadnje tudi 
z vidika njihovega statusa, ki ni urejen. 
Na pripombo, da bi tudi SDK morala sodelovati pri oblikova- 
nju davčne zakonodaje, je predstavnik SDK odgovoril, da ta 
služba s svojimi predlogi in opažanji sodeluje pri pripravi 
davčnih zakonov. 
V razpravi je bilo povedano, da je ta odbor, ob obravnavi 
osnutka in kasneje predloga začasnega zveznega zakona 
c prometnem davku, imel jasno stališče, s katerim je zavrnil 
osnutek oziroma predlog tega zakona in predlagal, da Repu- 
blika Slovenija pripravi svoj zakon, vendar skupščina tega 
predloga odbora ni sprejela. Pri paketu lanske davčne zako- 
nodaje je bilo še nekaj podobnih primerov. Problem v tej 
skupščini je, da se vsebinske razprave, tudi če so strokovno 
dobre, ne izvedejo do konca v skupščinskih delovnih telesih 
pač pa na samih zborih, kar je slabo. 
Zakoni s področja davkov bi morali biti tako oblikovani, da bi 
jih davkoplačevalci razumeli, kontrola pa bi bila potem tudi 
lažje izvedljiva. 
Ob zaključku je odbor ugotovil, da je bilo podprto večinsko 
mnenje za vzpostavitev nove, učinkovitejše organiziranosti 
v upravah za družbene prihodke, kar pomeni, da je to upravo 
treba centralizirati, vzpostaviti sistem enotnega izvajanja 
predpisov in reorganizirati SDK, o čemer je odbor že pred 
enim letom dal pobudo SDK-ju in Izvršnemu svetu. 
Spodbujanje razvoja podjetništva je treba zagotoviti skozi 
zakonske norme in ne skozi toleriranje davčnih utaj. Davčne 
utaje je, v skladu z veljavnimi predpisi, treba ostreje sankci- 
onirati. Treba je zagotoviti tudi večji nadzor nad kaznovalno 
politiko, natančno opredeliti pristojnosti tržne in davčne 
inšpekcije ter dati večja pooblastila finančni policiji, ki jo je 
treba čimprej vzpostaviti z združitvijo uprav za družbene pri- 
hodke in službe družbenega knjigovodstva v tistem delu, ki se 
nanaša na nadzor nad izvajanjem predpisov. 
Služba družbenega knjigovodstva naj pogosteje obvešča 
odbor o opravljenih kontrolnih pregledih in rezultatih teh 
kontrol. Predstavi naj tudi svoj pogled na to, katere od veljav- 
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nih zakonskih določb v zakonu o prometnem davku in druaih 
zakonih bi bilo treba spremeniti, da bi bilo izvajanje davčne 
zakonodaje učinkovitejše. 
Nujno je treba pripraviti nov zakon o podjetjih, ker je nespre- 
|eml|ivo, da po sedanjih predpisih družba z omejeno odgovor- 

nostjo praktično z ničemer ne jamči za obveznosti. 
To poročilo se objavi v Poročevalcu, pošlje pa se tudi Izvrš- 
nemu svetu, Ministrstvu za finance, Republiški upravi za druž- 
bene prihodke in Službi družbenega knjigovodstva Slovenije. 

MNENJA      
Odbora za proračun in javne finance na pobudo Mileta Šetinca deleoata 
v družbenopolitičnem zboru, o sredstvih Ministrstva za turizem 

1. Na pobudo, dano v Družbenopolitičnem zboru (poslanec 
Mile Šetinc , je Ministrstvo za turizem in gostinstvo poslalo 
odboru naslednji odgovor: 
»V letošnjem letu je prišlo do težav pri zagotavljanju potreb- 
nih sredstev za redno izhajanje slovenske turistične revije 
»Lipov hrt«. Izvajanje Lipovega lista je sestavni del program- 
skih aktivnosti Turistične zveze Slovenije, pri čemer ima ned- 
vomno pomembno promotivno funkcijo za slovenski turizem, 
zaradi navedenih težav je Ministrstvo za turizem in gostinstvo 
skladno z zakonom o turistični taksi, predvidelo zagotovitev 
manjkajočih sredstev za ta namen iz republiškega dela turi- 

ori^Vnnl®' 1°u 6' 1991 ,e bil° skuPno zbranih iz tega vira ^0.953,00 din, ki jih je ministrstvo v celoti nakazalo Turistični 
zvezi Slovenije za financiranje »Lipovega lista«. Glede na to 
da ta sredstva ne zadoščajo, je na podlagi dodatne zahteve 
luristicne zveze Slovenije ministrstvo dne 8. 10. 1991 naka- 
zalo potrebna manjkajoča sredstva v znesku 361.944 00 SLT 
Po preverjanju na Ministrstvu za finance pa to nakazilo doslej 
se ni bilo realizirano. Pripominjamo, da je tudi realizacija 
prvega nakazila trajala več kot mesec dni.« 
Minister za turizem in gostinstvo je pojasnil, da so sredstva za 
ta namen izjemno nizka, zato je težko izvesti tak program, kot 
je »Lipov list«, ki je eden od osnovnih promotivnih medijev na 
področju turizma in je zajet v programu Turistične zveze 
Slovenije. Ker je dotok sredstev tako majhen dotok sredstev 
se v prvi vrsti sofinancira ta list. 
Turistična zveza Slovenije je predložila nekatere predloae ki 
pa se niso oblikovani kot konkretni programi. Sprejeto ie bilo 
skupno stališče, da bi preostala sredstva, na podlagi specifici- 
ranega programa, uporabili tudi za izvedbo tradicionalne pro- 
motivne akcije olepšanja turističnih krajev, in to še v tem letu 
beveda pa mora Turistična zveza predložiti ustrezne pro- 
grame. r 

Na vprašanje odbora, kako se financira Turistična zveza Slo- 
vence, je bil dan odgovor, da je Turistična zveza Slovenije 
družbena organizacija, ki ima v svoji sestavi turistična društva 
in območne turistične organizacije, pri čemerimajo ta društva 
tudi svoje izvirne prohodke, ki jih ustvarijo s prireditvami ali 
tudi z opravljanjem določenih gospodarskih dejavnosti, pa 
tudi del sredstev ki ih občine zagotavljajo iz prihodkov od 
turistične takse. Sofinanciranje Turistične zveze Slovenije ie 
primarna zadeva turističnih društev in občin. 
Odbor je na podlagi odgovora in interpretacije ministra za 
turizem in gostinstvo predlagal ,Ministrstvu za finance da 
čimprej nakaže potrebna sredstva reviji »Lipov list«. 
2. Klub poslancev Socialistične $franke Slovenije v Skupščini 
Republike Slovenije je poslal odboru pismo, v katerem qa 
prosi za strokovno politično presojo ustreznosti odgovora na 
poslansko vprašanje z dne 23. 10 1991 v zvezi s smotrnostjo 
uporabe sredstev iz republiškega proračuna. Predstavnik 
poslanskega kluba na seji ni bil prisoten. 
V razpravi je bilo opozorjeno, da gre za sofinanciranje pro- 
grama razvoja turizma v Izoli, cesarske kočije Ljubljana-Trst 
in še za nekatere druge programe. Vprašanje je bilo, zakaj se 
sofinancirajo prav ti projekti in ne kakšni drugi. 
Minister za gostinstvo in turizem je odgovoril, da so bili ti 
projekti sofinancirani zato, ker so ustrezali kriterijem Teh 
kriterijev je sedem. Gre za izpopolnjevanje strateških ciljev na 
področju turizma, ki jih je potrdila tudi Skupščina Republike 
blovenije. Kot je v odgovoru na poslansko vprašanje nave- 
deno, gre za dva strateška cilja. Prvi je prestrukturiranje 
gostov kar pomeni tudi pripravo segmentne turistične 
ponudbe. To je dolgoročni cilj. 
Drugi strateški cilj je, da se da ustrezen poudarek ekologiji. 

S temi projekti se dosega usklajenost s konceptom identitete 
olovemje. Nadaljnji kriterij je, da ima takšen projekt tudi 
mnenje ustreznih strokovnih inštitucij, da obstaja podpora 
neposrednih uporabnikov in tudi podpora drugih komple- 
mentarnih vladnih resorjev ter strokovnost predlagatelja in 
izvajalca takega projekta. 
V konkretnih primerih gre za turistični razvoj podeželja ki ie 
zajet tako v Strateških ciljih kot v projektu. Gre za animacijo in 
podporo neposrednih uporabnikov in občine, v konkretnem 
primeru izolske občine, ki je pokazala za to veliko zanimanje 
Kar zadeva podporo strokovnih inštitucij, se projekt izvaia 
s sodelovanjem FAO. Glede sodelovanja in podpore druaih 
komplementarnih vladnih resorjev pa lahko rečemo da ie 
zagotovljen tudi interes resorja za kmetijstvo. Ta projekt 
v celoti izpolnjuje vse pogoje in kriterije in ga je zato Ministr- 
stvo za turizem in gostinstvo tudi sofinanciralo. 
V odboru so bila postavljena vprašanja zlasti za cesarsko 
kočijo, za »Leto mladinskega turizma«, za katalog »Ribolov in 
možnosti turizma ob slovenskih jezerih«, za sofinanciranje 
projekta ocene neposrednih in posrednih učinkov letošn e 
turistične sezone na turistično gospodarstvo. 
Minister za turizem in gostinstvo je odgovoril, da velja za 
»Cesarsko kočijo« isti odgovor kot za predhodne projekte 
s tem, da je po njihovem zaprosilu nad tem projektom prevzei 
pokroviteljstvo njegova ekscelenca Otto von Habsbura 
Nadaljnji projekt so katalogi. Opravljena je bila predhodna 
anketa, ki je pokazala veliko zanimanje lovskih in ribolovnih 
družin tudi na republiškem nivoju. Gre za usklajenost teqa 
projekta s konceptom identitete Slovenije, kakršno želimo 
predstaviti. 
Vsi projekti se ne financirajo izključno iz sredstev proračuna. 
Ta sredstva so skromna za projekte, ki jih sofinancira ministr- 
stvo. Enako je tudi s podporo občin. Projekte podpirajo tudi 
drugi komplementarni vladni resorji, na primer kmetijstvo ki 
se je prav tako pozitivno izreklo o teh projektih. 
Odbor je postavil vprašanje ocene posrednih in neposrednih 
učinkov turistične sezone na gospodarstvo Slovenije. 
V odgovoru je bilo povedano, da je po oceni strokovnjakov 
letošnja turistična sezona prinesla velik izpad dohodka in 
pričakovanega deviznega priliva. Zaradi tega je bil pripravljen 
projekt, kako je ta sezona vplivala na druge gospodarske 
panoge, glede na to, da je turizem interdisciplinarna dejav- 
nost. V projektu bi se pokazala soodvisnost celotnega sloven- 
skega gospodarstva, neposredna soodvisnost od turizma 
turizem pa bi se strateško postavil na tisto mesto v okviru 
gospodarstva, ki mu gre. Analiza je pripravljena in bo uporab- 
ljena pri pripravi separata za makroekonomsko politiko Slove- 
nije. 
Odbor za finance je postavil vprašanje, kaj je s sofinancira- 
njem »Tabora krščanskih demokratov.« 
V odgovoru je bilo povedano, da gre za minimalna sredstva. 
Sofinanciran je bil samo tisti del, ki se nanaša na promocijo 
Projekt »Leto mladinskega turizma« je ostal še nedogovorjen 
Na tem področju je bilo malo storjenega. 
Ministrstvo za turizem in gostinstvo se je odločilo, da bo 
v prihodnjem letu izvajalo program »Leta mladinskega 
turizma«. To je sicer poseben projekt, ki ga je treba pripraviti 
da bi lahko prihodnje leto začeli z izvedbo. Razlog je dvojen 
Prvič. Glede na to, da smo rizična turistična destinacija, se je 
potrebno dodatno prilagoditi in pridobiti tisti del populacije 
ki je manj občutljiv na rizičnost situacije pri nas. To je ned- 
vomno mladina, in to je tudi eden od razlogov, ki je kratkoroč- 
nega pomena. Dolgoročni pomen pa je v okviru tega strate- 
škega cilja, prestrukturiranje gostov, sistematičen pristop 
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k vzgajanju gostov za dolgoročen koncept pridobivanja 
qostov še iz mladih let, tako da bodo potem ti naši stalni 
aostje Gre za vzpostavitev povezave z ustreznimi mednarod- 
nimi organizacijami »kolping housi« »fatfingerji«. V prihod- 
njem letu naj bi te relacije normalno vzpostavili in na ta način 
začeli intenzivno izmenjavo mladinskega turizma. 
Odbor je postavil tudi vprašanje sredstev, ki čakajo v Frank- 
furtu ali nekje v Italiji. Minister za turizem in gostinstvo je 
odgovoril naslednje: Glede na to, da je jugoslovanska promo- 
cija v celoti odpadla, da so se turistična predstavništva Jugo- 
slavije zaprla in da je bila jugoslovanska promocija za nas tudi 
kontraproduktivna, je gospodarski del vlade pooblastil g. 
Perca, ki je doslej uspešno opravljal delo na promociji sloven- 
skega turizma, da opravi začasno promocijo, dokler se ne 
vzpostavi ustrezen sistem, predvsem za Nemčijo, Italijo in 
druge evropske države. 
Sredstva, ki so ostala v okviru promotivnih akcij v Nemčiji, 
Avstriji, Italiji, ker je bila akcija zaradi vojne prekinjena, in bila 
uporabljena najprej za nakup EDP-jev in nato spremenjena 
v devize, se niso vračala, ker bi bila pretvorjena v dinarje in 
razvrednotena. Ta sredstva so na posebnem računu in pod 
kontrolo Ministrstva za turizem. Nemenjena pa so za izvajanje 
nujnih promotivnih akcij. Gre za nekatere pomembne medna- 
rodne prireditve, na primer v Frankfurtu in Innsbrucku, kjer 
Slovenija ne more manjkati. 
Vprašanje odbora je bilo, ali gospod Pere ni mogel zagotoviti, 
da bi bila naša smučišča prikazana v nemških katalogih. 
Odgovor. To vprašanje je vprašanje tistih, ki te kataloge izda- 
jajo Vsi katalogi, v katerih je bila prikazana Jugoslavija, so 
lani obtičali na pultu. Drugič. Za uvrstitev Slovenije v te 
kataloge so primarno zainteresirane turistične agencije. 
V zvezi s tem vprašanjem bomo imeli v najbližji prihodnosti 
sestanek z domačimi tour operatorji. 
Odbor je izpostavil vprašanje, zakaj niso bili razpisani javni 
natečaji za programe turistične promocije Slovenije. 
Odgovor. V letošnjem letu je v celoti izpadla vsakršna promo- 
cija jugoslovanskega turizma. Znašli smo se v obdobju uve- 
ljavljanja Slovenije kot samostojne turistične destinacije in 
s tem je bil nujen tudi preobrat v strategiji in politiki turistič- 
nega razvoja. Proračunska sredstva za promotivne dejavnosti 
so bila odobrena šele v aprilu letos. Studio Marketing je 
v preteklosti vodil zelo uspešne akcije na področju turizma in 
pripravil temelje za uveljavljanje Slovenije kot turistične desti- 
nacije. Znane so akcije pod imenom: »Slovenija - moja 
dežela«, »Turizem smo ljudje«. Predstavil pa je tudi projekt 
identitete Slovenije. Pogoj je bil, da mora biti koncept teh 
akcij vključen vsaj v en koncept. Gre za strokovno preizku- 
šene akcije, ki so v tujini dobro znane. Te akcije niso samo 
plod Studia Marketing, ki je strokovno pripravil zadeve, pač 
pa tudi celotnega zainteresiranega gospodarstva. Ce bi razpi- 
sali natečaj, bi to pomenilo zamik v izvedbi akcij, ker je bil čas 
prekratek. Ministrstvo za ta namen pripravlja ustrezno gra- 
divo. Promocija ne more biti izvajana od leta do leta, imeti 
mora določen sistem, ki naj bi bil najmanj predviden in stro- 
kovno dodelan. Poleg faktorja časa gre tudi za faktor izjemno 

skromnih sredstev, ki bi bila v tem primeru uporabljena za 
natečaj, namesto za izvedbo akcij. Ministrstvo meni, da je bilo 
pozitivno, da so se te akcije izpeljale, saj so imele v sebi tudi 
kontrolni mehanizem. 
Odbor meni, da bi bilo treba načelo javnega natečaja za 
izvedbo promotivnih programov začeti uveljavljati. 
3. Na delegatsko vprašanje Franca Potočnika (SKZ-LS) 
v Družbenopolitičnem zboru in člana, odbora g. Sekereša 
v zvezi z zmanjšanjem obsega sredstev za razvoj demografsko 
ogroženih območij je predstavnik Ministrstva za planiranje 
dopolnil pisni odgovor Izvršnega sveta z naslednjim: 
Doslej je bilo realiziranih razmeroma malo sredstev iz zakona 
za razvoj demografsko ogroženih območij. Osnovni razlog je 
v dinamiki črpanja teh sredstev. Približno 75 do 80% teh 
sredstev je na razpolago za realizacijo v mesecu decembru. 
Do zaključka natečaja za ta sredstva je prišlo 2.400 zahtevkov. 
Vsota vseh zahtevkov približno šestkrat presega razpoložljiva 
sredstva S sredstvi so se najprej reševali razvojni programi, ki 
so ena od pomembnih postavk za_nadaljevanje_v prihodnosti. 
Sklepi v zvezi s temi programi so že poslani občinam. Nadalje 
so se reševali programi gospodarske infrastrukture, za kar so 
sklepi že napisani in se pošiljajo občinam. Tretja stvar so 
drobno gospodarstvo, kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti na 
kmetijah, kar se bo reševalo v tem in prihodnjem mesecu. 
4. Zahtevo g. Ervina A. Schvvarzbartla, poslanca Zbora občin, 
za uskladitev nekaterih zakonov in podzakonskih aktov 
z zakonom o javni porabi, odbor ni mogel obravnavati, ker ni 
imel pisnega odgovora, niti niso bili navzoči predstavniki 
pristojnih resornih organov. 

★ 

V odboru so bile predlagane še nekatere pobude: 
1. Član odbora in poslanec Zbora združenega dela g. Vilijem 
Sekereš je v Odboru za proračun in javne finance postavil 
vprašanje primernosti višine vnosa in iznosa 1.000 DEM (5.000 
SLT) iz oziroma v državo Slovenijo, ki jo določa sklep Sveta 
Banke Slovenije o pogojih, pod katerimi se sme iznašati iz 
države in prinašati v državo domača in tuja valuta in vrednot- 
nice, ki se glasijo na domačo valuto (Ur. I. RS, št. 17/91). 
Vprašanje, ki ga imenovani postavlja Banki Slovenije je: Na 
podlagi katerih kriterjev in pravne osnove je lahko Svet Banke 
Slovenije določil višino, navedeno v 1. točki citiranega 
sklepa? Ali ni za take odločitve potrebno soglasje še kakega 
drugega organa v Sloveniji? 
Vprašanje bo poslano Banki Slovenije. 
2. Naslednje vprašanje g. Vilijema Sekereša Republiški carin- 
ski upravi je bilo, zakaj morajo slovenska podjetja, ki so imela 
poslovalnice v republikah bivše Jugoslavije in so z delom 
prenehala iz znanih razlogov, ostala pa jim je oprema v teh 
poslovalnicah, plačati carino za svoje imetje, ki ga želijo 
prenesti v Slovenijo. 
Vprašanje poslanca je odbor poslal Republiški carinski 
upravi. 

Odbora'za zaposlovanje in socialno politiko k analizi štipendiranja v Republiki 

Sloveniji 

Odbor za delo, zaposlovanje in socialno politiko na ravni 
Skupščine Republike Slovenije je, na seji dne 12. 11. 1991, 
obravnaval analizo štipendiranja v Republiki Sloveniji, ki jo je 
Skupščini Republike Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet. 
Odbor je uvodoma ugotovil, da splošno poslabšanje življenj- 
skih razmer ob zniževanju cenzusa za pridobitev republiških 
štipendij (štipendije iz združenih sredstev), zaostajanje valori- 
zacij štipendij za rastjo življenjskih stroškov, upadanje števila 
kadrovskih štipendij in možnosti za dodatne zaposlitve preko 
študentskih servisov negativno vplivajo na možnosti mladih, 
da se vključujejo v šolanje na srednji, zlasti pa višji in visoki 
stopnji oziroma ga nadaljujejo. Z zakonom o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti je bil cenzus za pridobi- 

tev štipendije s 55% povprečnega osebnega dohodka na 
družinskega člana spremenjen na 80% zajamčenega oseb- 
nega dohodka, kar je bistveno manj kot v prejšnji ureditvi 
zaradi prenizke ravni zajamčenega osebnega dohodka. Prav 
tako se po novem, namesto z rastjo življenjskih stroškov, 
štipendije usklajujejo z valorizacijo zajamčenega OD. Zajam- 
čeni OD pa določa Izvršni svet, pri čemer je odbor že večkrat 
opozoril, da je metodologija za njegovo določanje problema- 
tična, saj se njegova višina ne določa na podlagi dejansko 
potrebnih sredstev za preživetje in ne valorizira v skladu 
z rastjo življenjskih stroškov, ampak je v večji meri odvisna od 
možnosti proračuna, ki nanj veže različne dajatve. Cenzus za 
pridobitev štipendije je tako nizek, da se postavlja vprašanje 
preživetja družine s takimi dohodki, šolanje pa je v celoti 
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nedosegljivo se posebej, če študentje ne živijo v bližini šole 
oziroma fakultete. Stroški bivanja v študentskih in dijaških 
domovih naraščajo hitreje kot štipendije, velik del prosilcev, 
ki pogoje izpolnjujejo, pa je zaradi prostorske stiske, zavr- 
njen. V zvezi s tem je odbor predlagal, naj se izenačijo sub- 
vencije za bivanje študentov v študentskih in dijaških domo- 

domovV V6CJI men poenotijo cene bivanja v obeh vrstah 
V takih razmerah je, po mnenju odbora, cilj, da se bo 
postopno zmanjševala udeležba države pri zagotavljanju 
materialnih pogojev za izobraževanje in študij posameznikov 

nfmP V3?m 9radlvu za9°varja Izvršni svet, nesprejemljiv in nima podlage v socialnem programu, do katerega se je 
Skupščina Republike Slovenije opredelila v začetku teqa leta 
Taka usmeritev je, po mnenju razpravljalcev, za razvoj in 
obstoj slovenske države in naroda lahko usodna. 
Odbor se je v razpravi seznanil s predlogi študentov, odbora 
za socialno-ekonorriska vprašanja študentov pri Univerzi 
v Ljubljani in predlogi Ministrstva za šolstvo in šport 
Upoštevaje ta gradiva in razprave na seji je odbor predlagal, 
naj izvrsni svet pripravi analizo prejemnikov republiških šti- 
pendij in ugotovi, kakšen je padec v številu teh štipendistov 
zaradi spremenjenega cenzusa, koliko študentov oziroma 
dijakov zato ne bo moglo nadaljevati šolanja in kakšna druž- 
bena vlaganja v dosedanje šolanje bodo zato izgubljena 

dohnHk^h m®tode določanja zajamčenega osebnega dohodka bo, v sedanjem sistemu določanja višine štipendije 
slej ko prej privedla do tega, da bodo imele štipendije le 
naravo socialnovarstvenih pomoči. 
Izvršni svet naj'opredeli predloge ukrepov na področju repu- 
bliškega in kadrovskega štipendiranja ter štipendiranja izra- 
bo nadarjenih, ki bodo stimulativno vplivali na vključevanje 
mladih v izobraževanje, upoštevali slabšanje socialnih razmer 
in zahteve po enakomernem regionalnem razvoju. 
Odbor je ugotovil, da je, s spremembo upravne organizirano- 
sti na tem področju in ukinitvijo odborov za štipendiranje 
koordinacija med posameznimi resorji, ki so pristojni za reše- 
vanje studijske in študentske problematike, pomanjkljiva. Po 
nepotrebnem so iz sodelovanja v organih, ki o tem odločajo 
zloceni predstavniki univerz in študentov. Problemi se pojav- 
ljajo tudi v občinah, kjer na to, da je nujno treba izboljšati 

predvsem medresorsko sodelovanje, odbor ni podprl predlo- 
gov, da bi se področje štipendiranja preneslo v drug resor 
Podatki o upadanju kadrovskega štipendiranja kažejo da 
podjetja zanj niso zainteresirana, saj je na trgu delovne'sile 
ponudba različnih kadrov za sedaj še dovolj velika, vprašanje 
pa je, kakšne bodo dolgoročne posledice takšnega ravnanja. 
Podjetja pogodbe s štipendisti prekinjajo, hkrati pa z njimi 
skusajo_ohraniti določene povezave. Zato je odbor predlaaal 
naj Izvrsni svet prouči možnost, da bi se tudi nad temi pogod- 
bami zagotovil vsaj minimalni državni nadzor, ki bi tem štipen- 

"i J, dolocen° pravno varnost, podjetjem pa naj bi se zagotovile davčne in druge olajšave. 
Odbor je podprl predlog Ministrstva za šolstvo in šport in 
organov Univerze v Ljubljani, naj se global sredstev za štipen- 
dije v republiškem proračunu poveča in zagotovi tekoče valo- 
riziranje v skladu z rastjo življenjskih stroškov. 
Zaradi izenačitve pogojev za šolanje in dostopnosti študija, ne 
glede na oddaljenost kraja bivanja od univerzitetnih in sred- 
nješolskih sredisc, naj se upoštevajo predlogi za subvencioni- 
ranje prevozov bivanja in prehrane dijakov in študentov 

J tUd' Predl°9' nai se' zaradi prostorske stiske, v studentskih domovih za te namene pridobijo in adaptirajo 
izpraznjeni vojaški objekti. M ) 

!f»VrŠJ?,wSVe-t "f' S,e °Predeli tudi do možnosti uvedbe stimula- tivnih davčnih olajšav za starše, katerih otroci se šolajo ozi- 
roma študirajo in olajšav pri dohodnini za zasebnike ki odda- 
jajo sobe studentom. 
Odbor je tudi podprl predlog, da se v zakonu o prometnem 
davku oprostijo plačila prometnega davka učbeniki in stro- 
kovna literatura. 
S svojimi stališči bo odbor seznanil vse sindikate in jim 
predlagal naj opredelijo svoja stališča do nujnih sprememb 
v nacionalni Štipendijski politiki. 
Na podlagi razprave je odbor ocenil, da je treba analizo 
stipendiranja v Republiki Sloveniji aktualizirati glede na 
podatke iz začetka tega šolskega leta. Odbor predlaaa izvrš- 
nemu svetu, naj njegove ugotovitve in predloge prouči in 
s svojimi stalisci seznani odbor do 6. decembra 1991 Po 
obravnavi tako dopolnjenega gradiva bo odbor predlaaal zbo- 

Xp^liPk?S°ovenUibn,h UkrePih ^ P°dr0ČjU ®tiPend'ranja 

MNENJE 

u^°n°dp'ro°oraUne k°miSi'e * Zapr°Si'U Za lolmačenie zakonov s področja 

Zakonodajno-pravna komisija je na seji dne 11. 11. 1991 
obravnavala zaprosilo Sekretariata za upravne zadeve Občine 
Piran za tolmačenje določil zakonov s področja urejanja pro- 

lz zaprosila je razvidno, da je Občina Piran naročila 
izdelavo prostorskih izvedbenih aktov za območja, za katera 
je predvidena njihova izdelava na osnovi prostorskih sestavin 
planov V postopku obravnave in sprejemanja teh aktov pa 
delegati skupscine občine zavračajo njihov sprejem, sai 
menijo, da ti akti niso potrebni, z mnenjem Ministrstva za 
varstvo okolja in urejanje prostora pa niso zadovoljni, ker po 
njihovem mnenju ni pravilno, sicer pa je samo republiška 
»kupscina pristojna za avtentično tolmačenje tega vprašanja 

ri tem je komisija ugotovila da je le posredno iz vsebine 
zaprosila razvidno, da se zaproša za obvezno tolmačenje 
omenjenih zakonov, pri čemer pa ni izrecno opredeljeno, 
katere določbe zakonov naj le-to zajame. Komisija je glede na 
io podrobneje obravnavala člene iz ustreznih zakonov ki so 
sovezani s predstavljeno problematiko. 
Komisija je uvodoma ugotovila, da je bil konec leta 1990 

za, 0 P'aniranju in urejanju prostora v prehodnem Jbdobju, ki je v svojem 3. členu podaljšal uporabo zazidalnih 
lacrtov in urbanističnih redov iz prvega odstavka 82. člena 
.akona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor do 
-prejema novih predpisov o urejanju prostora. Ob tem je tudi 
jgotovila, da je na podlagi tretjega odstavka 54. člena zakona 
) urejanju prostora s koncem lanskega leta prenehala mož- 

1 u,P°rabe določenih sestavin urbanističnih načrtov Ja podlagi zakona o urejanju naselij in drugih posegov v pro- 
tor je povsem jasno, da poseg v prostor ni mogoč brez 
»bstoja ustreznih prostorskih izvedbenih aktov. Na podlagi 

54. člena tega zakona je namreč razvidno, da je lokacijsko 
dovoljenje mogoče izdati na območjih, za katere je sprejet 
prostorski izvedbeni načrt oziroma na območjih, ki se urejajo 
s prostorskimi ureditvenimi pogoji in na podlagi lokacijske 
dokumentacije v skladu z 49. členom tega zakona. Prehodne 
določbe tega zakona (82. člen) pa so podaljšale uporabo 
zazidalnim načrtom in urbanističnim redom do sprejema pro- 
storskih izvedbenih aktov, vendar najdalj do 31. 12. 1990, kar 
pa je nato razrešil zakon o planiranju in urejanju prostora 
v prehodnem obdobju z nadaljnjim podaljšanjem njihove upo- 
rabe. 
Dopolnjeni 85. člen citiranega zakona pa je naknadno uskladil 
pravno ureditev za izdajo lokacijskih dovoljenj tudi z zakonom 
o urejanju prostora oziroma z njegovim 54. členom, saj je bilo 
v času dopolnitve tega člena in še določen čas po tem 
mogoče izdati lokacijska dovoljenja tudi na temelju urbani- 
stičnih programov in urbanističnih načrtov ob določenih 
pogojih. Uporabo tega člena je torej treba prilagoditi preteku 
zakonsko določenega roka za uporabo urbanističnih doku- 
mentov iz 54. člena zakona o urejanju prostora. 
Na podlagi tega je komisija menila, da so zakonske določbe 
v zvezi s potrebnostjo in veljavnostjo urbanističnih dokumen- 
tov jasne .in da avtentično tolmačenje določb zakonov 
s področja urejanja prostora ni potrebno, tudi izrecno ne 
določbe 85. člena zakona o urejanju naselij in druaih poseaov 
v prostor. 
Komisija je menila, da je, glede na konec lanskega leta spre- 
J6u,jZfkon 0 P|aniranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju, treba pričeti sprejemati prostorske izvedbene akte 
racionalno, izhajajoč iz dejanskih potreb 
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Zakonodaino-pravne komisije v zvezi s pobudo za oceno zakonitosti tretje alinee 

prvega odstavka 177. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije  

Liberalno-demokratska stranka je vložila pobudo za oceno 
zakonitosti tretje alinee prvega odstavka 177. člena poslov- 
nika Skupščine Republike Slovenije. V pobudi navaja, da 
poslovnik Skupščine Republike Slovenije (Uradni list SRS, st. 
34/85) v tretji alinei prvega odstavka 177. člena določa, da 
Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve 
Skupščine Republike Slovenije med drugim daje zborom 
predloge za izvolitev, imenovanje in razrešitev predsednikov 
in sodnikov sodišč. Hkrati pa 58. a člen zakona o rednih 
sodiščih (Uradni list SRS, št. 10/77, 4/82, 37/82, 7/86, 41/87, 24/ 
88 in Uradni list RS, št. 8/90) določa, da vse s tem zakonom 
določene naloge iz pristojnosti Skupščine Republike Slove- 
nije v zvezi z volitvami in razrešitvami predsednikov sodisc in 
sodnikov opravlja sodni svet. Ta po četrtem odstavku 62. 
člena tudi določi listo kandidatov in jo predloži skupscmi. Po 
mnenju predlagatelja pobude glede na povsem jasna določila 
zakona o rednih sodiščih navedena skupščinska komisija ne 
more imeti pooblastil za predlaganje kandidatov za sodne 
funkcije, niti ne more biti partner (še manj nadrejeni) sod- 
nemu svetu v kadrovskem postopku. 

V zvezi s to pobudo je Ustavno sodišče Republike Slovenije 
zaprosilo Skupščino Republike Slovenije za pojasnilo glede 
odnosa 58. a člena zakona o rednih sodiščih do tretje alinee 

prvega odstavka 177. člena poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije. 
Zakonodajno-pravna komisija je zaprosilo obravnavala na seji 
dne 11. 11. 1991. 
V zvezi s postavljenim vprašanjem komisija ugotavlja, da je 
odnos med navedenima določbama urejen v drugem 
odstavku 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 19/90 in 24/90). 
Z začasnim poslovnikom se začasno, do sprejema novega 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije in zborov, urejajo 
nekatera vprašanja konstituiranja in dela Skupščine, njenih 
zborov in nekaterih delovnih teles. Po drugem odstavku 1. 
člena navedenega začasnega poslovnika pa se poleg določb 
začasnega poslovnika do sprejetja novega poslovnika upo- 
rabljajo določbe poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
(Uradni list SRS, št. 34/85), kolikor niso v nasprotju z ustavo 
Republike Slovenije, z zakonom in tem poslovnikom. 
Iz navedenega izhaja, da v pobudi zatrjevano nasprotje med 
določbo tretje alinee prvega odstavka 177. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije ter določbama 58. a in 62. 
člena zakona o rednih sodiščih ne more obstajati, saj že 1. 
člen začasnega poslovnika daje prioriteto zakonu in s tem 
odpravlja vse tiste določbe poslovnika, ki bi bile v nasprotju 
z zakonom. 

Zakonodajno-pravne komisije k pobudi za oceno ustavnosti 22 a člena zak°na 

o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem položaju verskih skupnosti 
v Republiki Sloveniji        

Zakonodajno-pravna komisija je, na seji dne 11. 11. 1991, 
obravnavala pobudo za oceno ustavnosti 22.a člena zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o P^^em položaju 
verskih skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, st. 22/ 
91), ki so ga posredovali Ustavnemu sodišču Republike Slove- 
nije slovenski evangeličani. Menijo, da navedena zakonska 
določba diskriminira absolvente in diplomante drugih verskih 
šol, ki žive v naši republiki, kar je v nasprotju s 197. členom 
ustave Republike Slovenije. 

Komisiia je ugotovila, da navedeni zakon določa da so spriče- 
vala in diplome verskih šol javne listine, če te šole izpolnjujejo 
zakonske pogoje. Verske šole sedaj lahko izobražujejo za 
oridobitev javno veljavne izobrazbe seveda ob izpolnjevanju 
pogojev ki jih določajo veljavni zakoni s področja vzgoje in 

izobraževanja. S tem je odpravljeno razlikovanje med ver- 
skimi in drugimi šolami v Republiki Sloveniji. 
Določba 22.a člena je prehodne narave in je uredila zatečeno 
stanje ob sprejemu zakona na področu verskega izobraževa- 
nja. Republiški upravni organ, pristojen za vzgojo in izobraze- 
vanje zatrjuje, da so ob sprejemu zakona obstojale v Repu- 
bliki Sloveniji le dve srednji verski šoli in sicer v Zelimljem in 
v Vipavi ter Teološka fakulteta v Ljubljani z oddelkom v Mari- 
boru. Zaradi tega je lahko zakon le za te šole v prehodni 
določbi določil, da spričevala in diplome štejejo za javne 
listine. 
Komisija meni, da prehodna določba 22.a člena ni v nasprotju 
s 197. členom ustave Republike Slovenije, ker je zajela le tiste 
verske šole, ki so ob sprejemu zakona delovale v Republiki 
Sloveniji. 

Ustavnega sodišča k predlogu za oceno ustavnosti in zakonitosti pravilnika, ki ureja 
oddajo in uporabo službenih avtomobilov   

Ustavno sodišče je prejelo predlog za oceno ustavnosti in 
zakonitosti pravilnika, v katerem so urejeni pogoji za oddajo 
osebnih avtomobilov, last podjetja v družbeni lastnini, v upo- 
rabo vodilnim delavcem podjetja (leasing) ter medsebojne 
pravice in obveznosti glede uporabe vozil. Ob obravnavanju 
tega pravilnika in vzporedno s tem nekaterih določb sedaj 
veljavne davčne zakonodaje v Republiki Sloveniji je ustavno 
sodišče prišlo do ugotovitev, za katere meni, da mora nanje 
opozoriti na podlagi 410. člena ustave. 
Po določbah tega akta podjetje preda uporabniku v uporabo 
brezhibno vozilo, tako za opravljanje dejavnosti podjetja kot 
tudi za privatne namene, poravna stroške tehničnega pre- 
gleda, registracije, servisiranja, obveznega in kasko zavarova- 
nja ter stroške za gorivo, porabljeno pri službenih vožnjah. 
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Uporabnik vozila pa nosi stroške goriva za privatne vožnje in 
prispeva k stroškom,' ki jih nosi podjetje, v višini 2% letno od 
nabavne vrednosti vozila, in jih plačuje mesečno (ca. 500,00 
SLT) po dvanajstinah. Vozila se oddajajo v uporabo za dobo 
treh let, pred iztekom tega roka podjetje lahko prekine 
pogodbo in uporabniku odvzame vozilo iz razlogov, določe- 
nih s pravilnikom, med katere sodi tudi nedoseganje poslov- 
nih rezultatov ali drugih s planom določenih ciljev in nalog. 
Po preteku dobe treh let se rabljeno vozilo nadomesti 
z novim, staro pa proda, pri čemer ima dotedanji uporabnik 
vozila predkupno pravico. 
Amortizacija vozila se v obravnavanem primeru obračunava 
po 30% letni amortizacijski stopnji, skladno z določbo točke 
4 amortizacijske skupine 98 (osebni avtomobili za izposojanje 
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brez voznika) uredbe o nomenklaturi sredstev za amortizacijo 
o'etm™'amortizacijskimi st°Pnjami (Uradni list SFRJ št 21/ 
89 in 5/90), ter v zvezi s tretjim odstavkom 47. člena, dmqim 
odstavkom 71. člena in prvim odstavkom 72. člena zakona 
° rf?,™?vodstvu (Uradni ljst SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90, 42/90 in 61/90), predstavlja za podjetje poslovni odhodek (strošek). 
Uba citirana predpisa se na podlagi prvega odstavka 4. člena 
ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samo- 
-♦ ?/oi m neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, 

ur T ',et0 1* do izdaie ustreznih predpisov smiselno uporabljata kot republiška predpisa v Republiki Sloveniji 
Nizka pogodbeno dogovorjena in z aktom določena uporab- 
nina za oddano vozilo predstavlja stimulacijo vodilnih delav- 
cev v podjetju in je enako kot v tujini postala sestavni del 
poslovne politike. Po našem mnenju je z davčnega vidika 
potrebno to vprašanje urediti enako kot je to urjeno v ostalih 
tržnih gospodarstvih. Zato bi bilo treba razrešiti vprašanje, ali 
ugodnosti kot so: omogočanje poceni uporabe vozila last 
podjetja za privatne potrebe, plačevanje dopustov oziroma 
potovanj plačevanje višjih zavarovalnin, plačevanje dragih 
študijev itd. ovrednotene predstavljajo dodatna sredstva 
(boniteto) posamezniku in ali se nato prištevajo v dohodek. 

Po sedaj veljavnih predpisih te ugodnosti niso obdavčene 

nh?!Z* uPora5n|no. plačano podjetju - lastniku vozila se ob^una in o ve e tudi maHjši temeljni davek od prometa 
storitev po 1. točki tar. st. 5 tarife temeljnega prometneaa 

od prometa storitev, ki je sestavni del zakona o začas- 

Itat sfh prometa proizvodov in storitev (Uradni hst SFRJ, st. 4/91), h kateremu je Skupščina Republike Slove- 
nije sprejela odlok o soglasju (Uradni list RS, št. 4/91 in 7/91 

^0in= » februarja) in se na podlagi prvega odstavka 4 čelna ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine 
neodvisnosti Republike Slovenije do izdaje 

v 'IKir,selno "<"M"M 

I0,r8' slet?'' da se Prejemki, dani s strani podjetja kot stimulacije ali bonitete fizični osebi ne obdavču- 
s®n® vštevajo v dohodek, na drugi strani pa kot strosek podjetja zmanjšujejo davčno osnovo pravne osebe in 

D0terehonn0H0dnlerrne9.a d3Vka °d dobička. kar utemeljuje potrebo po dopolnitvi zakonske ureditve. 

čenf^vs? hd-® na navedeno ugotavlja, da niso obdav- čeni vsi dohodki občanov, kar bi bilo lahko sporno z vidika 
ustavnega načela enakosti pred zakonom. 
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VPRAŠANJA DELEGATOV 

nail7BENOPOLITIČNI ZBOR 

Kdaj bodo pripravljeni odgovori na vprašanja 
o problematiki NE Krško? __ 

Dr STANKO BUSER, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je 
na 27. seji Zbora, dne 23. 10. 1991, postavil naslednje vpra- 
šanje. 
»Kdaj bo vlada pripravila odgovore na moja vprašanja 
v omenjeni pobudi (opomba: z dne 17. 7. 1991) in kdaj bo ta 
material posredovan oz. obravnavan na vseh treh zborih 
Skupščine RS? . . 
Problematika v zvezi z NE Krško v vojnem stanju je, upam, 
zares že zastarela. Nikakor pa ne morejo biti zastarela 
vprašanja v zvezi z naravnimi danostmi same lokacije; štu- 
diji o varnem delu NE Krško; skladiščenju nizko - srednje 
— in visokoradioaktivnih odpadkov, scenarij za primer 
nesreče in ekonomskih ter tehničnih možnosti zaprtja NE 
Krško do leta 1995.« 
Skladno z dogovorom s poslancem prof. dr. Stankom buser- 
jem je Izvršni svet sporazumno prestavil odgovor na poslan- 
sko pobudo in meseca julija na jesenski termin. Poleg te 
pobude pa so poslanci na temo jedrske elektrarne in proble- 
matike odlaganja radioaktivnih odpadkov naslovili na Izvršni 
svet še tri druga vprašanja oz. pobude in sicer: prof. dr. 
Stanko Buser (17. 7.1991), Franc Pipan (28. 8.1991) in Metod 
Šonc (28.8. 1991). j u , 4 . . 
Ker se vprašanja in pobude poslancev med sabo prepletajo in 
ponavljajo, pripravljata Ministrstvo za energetiko in Republi- 
ška uprava za jedrsko varnost skupni odgovor na vse ome- 
njene pobude in vprašanja. Odgovor je že resorsko usklajen 
in gre jutri 25 10. 1991 v redno proceduro Izvršnega sveta in 
bo predvidoma 31. 10.1991 dostavljen Skupščini R Slovenije. 
Poročilo o jedrski varnosti pri obratovanju jedrskih objektov 
v letu 1990 je IS posredoval Skupščini R Slovenije v mesecu 
juniju (glej Poročevalec št. 19, 27. junij 1991), Komisija Skupš- 
čine RS za varstvo okolja in naravne dediščine pa obravnavala 
in sprejela na 13. seji 6. 10. 1991. 

O problematiki obratovanja Tovarne celuloze in 
papirja Goričane   

Dr. STANKO BUSER, delegat v Družbenopolitičnem zboruje 
11. 9.1991, postavil naslednje vprašanje v zvezi z onesnaže- 
vanjem Sore in Save ter nezakonitim delovanjem Tovarne 
celuloze in papirja Goričane, in sicer sprašuje, kaj so Izvrsni 
svet Skupščine Republike Slovenije in njegova ministrstva 

' ukrenila ter zahteva takojšnje ukrepanje pristojnih ministr- 
stev. 
Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora je skupaj 
z organi v njegovi sestavi proti Tovarni celuloze in papirja Goričane v zadnjih mesecih ukrenilo naslednje: _ 
Vodnogospodarski inšpektor Mestne uprave inspekcijskih 
služb Ljubljane je v aprilu letos z odločbo prepovedal tovarni 
izpuščanje odplak v Soro in kanalizacijo, če bijodplake preko- 
račevale mejne dovoljene parametre. Rok je bil 31. 5. 1991- 
Pritožbo tovarne na to odločbo je Republiški vodnogospodar- 
ski inšpektorat zavrnil v maju 1991. Tovarna celuloze je zapro- 
sila pristojno mestno inšpekcijo za podaljšanje roka 
v odločbi, ta je rok za izvršitev prepovedi podaljšala do 30. /. 
1991. Ponovno vlogo tovarne za podaljšanje roka je inspek- 
cija zavrnila. 
Medtem je Tovarna celuloze sprožila upravni spor zoper zavr- 
nitev svoje pritožbe pri Vrhovnem sodišču Republike Slove- 
nije. Upravni spor še ni končan, sodišče sodbe še ni izreklo. 
Pristojni vodnogospodarski inšpektor mestne uprave inspek- 
cijskih služb Ljubljane bo skladno z določbami zakona 
o splošnem upravnem postopku in zakona o upravnih sporih 

opravil izvršbo svoje odločbe v tistem delu, ki prepoveduje 
izpust odplak v Soro. 
Tovarna je v tem času, po lastni izjavi, dosegla tako kakovost 
odplak, ki dovoljuje izpuščanje v kanalizacijo. 
Tovarna celuloze Goričane kolikor vemo, te dni sklepa 
pogodbo s podjetjem Vodovod - kanalizacija o prevzemu 
tovarniških odplak. 
Odplake tako ne bodo več bremenile Sore. Rešitev problema 
odplak se nanaša na lokacijo čistilne naprave v Zalogu. Ver- 
jetno je, da bo (glede na novi koncept ljubljanske kanalizacije, 
ki je v pripravi) tovarna v svojem obratu morala izvesti pred- 
čiščenje, kar bo omogočilo izvedbo končnega čiščenja na 
čistilni napravi. 
Ko bo sprejet zakon o varstvu okolja, bo ljubljanski kanaliza- 
ciji, verjetno pa tudi tovarni, naložena izdelava sanacijskega 
programa, ki naj predvidi izvedbo predčiščenja v tovarni. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je odgovor pripravilo Ministrstvo za varstvo okolja in 
urejanje prostora v sodelovanju z Ministrstvom za indu- 
strijo. 

Je zvezni zakon o splošnem upravnem postopku 
res edina zavora?   

Dr. DRAGO PLEŠIVČNIK, delegat v Družbenopolitičnem 
zboru, je na nadaljevanju 25. seje, 3. oktobra 1991 postavil 
naslednje delegatsko vprašanje: 
»Na seji Sveta koroških občin v Radljah, 27. 9. 1991, se je 
med vzroki za neučinkovitost inšpekcijskih služb izpostavil 
zvezni zakon o splošnem upravnem postopku, ki predvideva 
za neizpolnjeno odločitev inšpektorja pri selitvi kazen 
v višini 50 par. 
Vprašujem ali je tako tolmačenje pravilno? če je to res pa 
vprašam, kaj in kdaj nameravamo v nasi republiki odpraviti 
tak anahronizem?« 
Na delegatsko vprašanje odgovarja Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije naslednje: 

Denarne kazni praviloma določajo materialni predpisi na 
posameznih področjih, kjer je vzpostavljen inspekcijski nad- 
zor Te denarne kazni so bile sproti valorizirane, tako da 
njihov učinek kot sredstvo kaznovanja ostaja nespremenjen. 
Večji del sankcij, ki jih izrekajo ali predlagajo inšpektorji, je 
urejen s področnimi predpisi, v katerih so določene tudi 
višine denarnih kazni, ki so vse valorizirane. Zato menimo, da 
zakon o upravnem postopku ne more biti ovira za delo inspek- 
cijskih služb. Res pa je, da je razvrednotena denarna kazen, ki 
ie predpisana za prisilitev k obveznosti izpolnitve v zakonu 
o upravnem postopku. Tak način izvršbe se uporabi samo 
tedaj ko dejanja, ki je predmet izvršbe, namesto zavezanca ne 
more opraviti nihče drug. Ti primeri pa so v inspekcijskih 
zadevah redki. Sicer se glede na naravo stvari izvršba opravlja 
po drugih osebah na zavezančeve stroške. V takem primeru 
lahko organ, ki opravlja izvršbo, naloži zavezancu, naj zalozi 
znesek potreben za kritje izvršilnih stroškov, proti kasnej- 
šemu obračunu. Zakon o upravnem postopku je bi do osamo- 
svojitve Republike Slovenije zvezni zakon in je bilo zato nje- 
govo spreminjanje v zvezni pristojnosti. Čeprav je takratni 
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo večkrat predla- 
gal zvišanje denarnih kazni, ki so z inflacijskimi gibanji posta- 
jale povsem neučinkovite, se najvišji zneski, ki se lahko izre- 
čejo v upravnem postopku, niso spremenili. Ob prilagajanju 
zvezne zakonodaje bodo pripravljene tudi nujne spremembe 
tega zakona, ki jih narekuie praksa. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravilo Mini- 
strstvo za pravosodje in upravo. 
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Kako je s sredstvi za predstavitev naše turistične 
dejavnosti? 

w!^iT/?.?.w£',£ELJ' dele9at v Družbenopolitičnem zboru, IVAN VODOPIVEC, delegat v Zboru občin in IVO DANEU, deleaat 

vprašanjZe'rUŽene9a d0'a' S° pos,avi" naslednje delegatsko 
V proračunu za letošnje proračunsko leto je za promotivno 
dejavnost v turizmu namenjeno 35.426.00 din (SLT). Glede 
na to, da tudi ta sredstva, če so smortno porabljena, lahko 
prispevajo k uveljavitvi slovenskega turizma, prosim pri- 
stojni resorni organ, da ustno in pisno obvesti o tem, kako 
so se do sedaj ta sredstva koristila. Pri tem prosimo podro- 
ben odgovor na vprašanje: 
- po kakšnih kriterijih so se ta sredstva delila; 

komu so bila ta sredstva dodeljena in koliko; 
- kakšne reference ima institucija oziroma posameznik ki 
so mu bila sredstva dodeljena; 
- kdo so recenzenti morebitnih izdelkov teh institucij- 

koliko sredstev se je do sedaj že koristilo? 
turizem in gostinstvo jim je odgovorilo- 

Odgovor na poslanska vprašanja 
Ministrstvo za turizem je v letošnjem letu zaradi prenehanja 
opravljanja promotivnih dejavnosti, ki jih je doslej vodila Turi- 
stična zveza Jugoslavije predvidelo ustrezna sredstva za pro- 
mocijo slovenskega turizma v proračunu, ki so bila odobrena 
v znesku 35.426.000 din, ki bi ga sicer Republika Slovenija 
prispevala za te namene v proračun federacije. 
Največji del teh sredstev je bil porabljen za izvedbo promotiv- 
nih aktivnosti, ki smo jih po strokovno preizkušenem projektu 
Studia marketing in na osnovi dveh sestankov s predstavniki 
Gospodarske zbornice Slovenije in najpomembnejšimi hotel- 
skimi podjetji ter predstavniki najpomembnejših turističnih 
občin organizirali na emitivno najpomembnejših tržiščih in 
sicer v Nemčiji, Avstriji in Italiji, o čemer je bila javnost večkrat 
obveščena, tako pred pričetkom kot tudi med samo izvedbo 
akcij in po njihovi izvedbi. 
Za te akcije so bila predvidena sredstva na nemškem trgu 
v znesku 5.136.963 din, na avstrijskem v znesku 2.549 959 din 
in v Italiji v znesku 6.380.250 din. Ta sredstva so bila name- 
njena za nakup EDP, saj je bilo treba akcije plačati tujim 
lzya, em Y devizah. Zaradi vojne v Sloveniji je bila akcija 
V

L
ltal^ ?r®k'TnS' zat0 so ostala neporabljena sredstva v zne- sku 217.770,24 DEM. Ta sredstva so na posebnem računu 

j Studia marketing v Frankfurtu, saj bi bil njihov vnos v Slove- 
nijo in zamenjava za dinarje nedvomno neracionalen. Zaradi 
prenehanja dejavnosti turističnih predstavništev v tujini ie bil 
na osnovi sklepa Odbora za gospodarstvo Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije Studio marketing v Frankfurtu 
oz. g. Leopold Pere pooblaščen za opravljanje predstavniških 
dejavnosti v tujini za slovenski turizem. Ta sredstva se bodo 
porabila za financiranje stroškov predstavništva in izvajanje 
nujnih promotivnih aktivnosti do konca leta. 
V skladu z razvojnim konceptom slovenskega turizma in pro- 
gramskimi izhodišči, ki jih je potrdila republiška skupščina 
v lanskem letu je ministrstvo V;sodelovanju z Inštitutom za 
ekonomska raziskovanja, Urbanističnim inštitutom Slovenije 
Gospodarsko zbornico Slovenije, Centrom za turistično in 
ekonomsko propagando, Sekcijo za turizem in gostinstvo, 
Turistično zvezo Slovenije, Obrtno zbornico Slovenije Komi- 
sijo za razvoj pri Turistični zvezi Slovenije oblikovalo predloq 
projekta »Strategija dolgoročnega razvoja in oblikovanje 
^formacijskega sistema slovenskega turizma«, ki ga bo razen 
Ministrstva za turizem in gostinstvo sofinanciralo tudi Ministr- 
stvo za znanost in tehnologijo, Ministrstvo za šolstvo in 
gospodarska zbornica Slovenije. Pri tem sta zastavljena dva 
urateska ciljai 
- dvigniti kvaliteto turistične ponudbe s ciljem prestrukturira- 
la gostov (od kvantitete h kvaliteti), 
- in utrditi pomen ekologije. 
Ministrstvo je v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki in zain- 
eresiranimi drugimi vladnimi resorji zlasti za znanost in teh- 
iologijo, za kmetijstvo in šolstvo, občinami, strokovnimi inšti- 
ucijami in turističnim gospodarstvom podprlo nekatere pro- 
?kte, s katerimi se kvalitetno oblikuje sprejeta razvojna poli- 
ika v slovenskem turizmu. V ta okvir sodijo zlasti: 

Sofinanciranje zaključnega programa ob otvoritvi muzeja I 
svetovne vojne v Kobaridu - Občina Tolmin 

Sofinanciranje promotivnih akcij kulturnega in kongresneqa 
centra Avditorij Portorož - Avditorij Portorož 

Sofinanciranje programa promotivnih aktivnosti Obalno-kra- 
Sk®tur'st'čno poslovne skupnosti Portorož za sezono 1991 - Obalno-kraška turistično poslovna skupnost 

Sofinanciranje programa promotivnih aktivnostih turističnih 
centrov alpske regije (Bled, Bovec, Bohinj, Kranjska Gora) in 
projekta Julijske Alpe - TPS Bled 

Sofinanciranje kataloga turističnih kmetij — Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstavo in prehrano. 

Sofinanciranje programa razvoja turizma v Izoli — Studio 
podeželja Nov'na 

Sofinanciranje projekta »Cesarska kočija Dunaj-Ljubljana- 
—Trst« - Studio podeželja Nov'na 

Sofinanciranje projekta »Svečana promocija Slovenije« 
- Ministrstvo za informiranje 

Sofinanciranje programa za promocijo Slovenije CTEP 
- CTEP pri GZS 

Sofinanciranje raziskave turističnega tržišča in oblikovanje 
tržne strategije v Sloveniji za leto 1991 
- Inštitut za ekonomska raziskovanja 

Sofinanciranje projekta Leto mladinskega turizma v Sloveniii 
- Studio Vista ' 

Sofinanciranje projekta Katalog ribolova in možnosti turizma 
ob slovenskih rekah in jezerih - Studio Vista 

Sofinanciranje projekta Ocena neposrednih in posrednih 

sr se-1"sszora ™ SospSr 

nhP vaSni? Pr0jekta"aravne ^ kulturne dediščine Slove- 
KmfSeiSr " Pa"'U - Za'od RS » 

Za vse strokovnjake in podjetja, ki sodelujejo pri navedenih 
projektih so ministrstvu znane njihove reference in jih bo tudi 
«trP^mer\°^bliki precHožno skupščini. Med njimi je tudi več 
organizacijah^ sodeluiei° v zelo pomembnih mednarodnih 
Sredstva v ostalih primerih so bila dodeljena kot sofinancira- 
nje promocij po sklepih koordinacije Izvršnega sveta ali pa za 
poravnavo prevzete obveznosti Republike Slovenije (pro"kt 

nfrnim 2nnrtr0ma podPora ministrstva posameznim kul- 
en nmni»H k drugir" Pr°motivnim prireditvam. Komple- 

ložen porabe navedenih proračunskih sredstev je pri- 
V letošnjem letu je bilo od turistične takse (20% republiški del) 

Se1944 ZSITan V'019,4!8-70 SLT (do 30. 9.), od česar je bMo 
Pmoctfif'c "akazamh Turistični zvezi Slovenije za Lipov list. ostala sredstva so namenjena za realizacijo projekta TZS 
za olepševanje turističnih krajev še v letošnjem letu ter za 
druge dogovorjene akcije po programih turističnih društev in 

OBRAČUN PORABLJENIH PRORAČUNSKIH SRFn^TP\/ 7A 
PROMOCIJO SLOVENSKEGA TURIZMA (35.426 000) 
Promocija slovenske turistične ponudbe na 
nemškem trgu - Studio Marketing 5 13c gfio nn 
Sodelovanje na prireditvi Europanorama 420 415 00 
Sofinanciranje Svetovnega prvenstva v kaja- ' 
ku in kanuju na divjih vodah - OK SP v kaja- 
ku in kanuju na divjih vodah 4 500 oon nn 
Promocija slovenske turistične ponudbe na 4-5ua000'00 

italijanskem trgu - Studio Marketing 6 380 250 00 
Promocija slovenske turistične ponudbe na ' 
1 alijanskem trgu - nakup deviznih pravic 1.099.400 00 
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Promocija slovenske turistične ponudbe na 
avstrijskem trgu - Studio Marketing 
Promocija slovenske turistične ponudbe na 
avstrijskem trgu - nakup deviznih pravic 
Sofinanciranje plovbe Jureta Šterka z jadrni- 
co Slovenija okoli sveta — Jadralni klub 
Ljubljana 
Sofinanciranje zaključnega programa ob 
otvoritvi muzeja I. svetovne vojne v Kobaridu 
- Občina Tolmin 
Sofinanciranje projekta Palomar v oktobru 
Alpe Jadran - Hidrogea Maribor 
Sofinanciranje prireditve - Srečanje v mo|i 
deželi 1990 SO Novo mesto 
Sofinanciranje EP v dresurnem jahanju 
- Organizacijskemu odboru prvenstva 
Sofinanciranje tretje številke Euromaske 
- Revija Euromaske 
Promocija slovenske kulinarike na Dnevih 
slovenske kuhinje in turizma v Tokiu - TDS 
Gala 
Sofinanciranje promotivnih akcij kulturnega 
in kongresnega centra Avditorij Portorož 
- Avditorij Portorož 
Sofinanciranje progrma promotivnih aktiv- 
nosti Obalno-kraške turistično poslovne 
skupnosti Portorož za sezono 1991 - Obal- 
no-kraška turistično poslovna skupnost 
Sofinanciranje programa promotivnih aktiv- 
nosti turističnih centrov alpske regije (Bled, 
Bovec, Bohinj, Kranjska Gora) in projekta 
Julijske Alpe — TPS Bled 
Sofinanciranje kataloga turističnih kmetij 
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano 
Sofinanciranje mednarodnega ATP teniške- 
ga turnirja Slovenia Open 
Sofinanciranje programa razvoja turizma 
v Izoli - Studio podeželja Novna 
Sofinanciranje projekta »Cesarska kočija 
Dunaj-Ljubljana-Trst« — Studio podeželja 
Novna 
Sofinanciranje kataloga zloženke - Studio 
Marketing 
Sofinanciranje gostovanja AFS France Ma- 
rolt na dveh festivalih v Španiji - AFS Fran- 
ce Marolt 
Sofinanciranje projekta »Svečana promocija 
Slovenije« - Ministrstvgo za informiranje 
Sofinanciranje ekshibicijskega šahovskega 
nastopa sester Polgar - Šahovska zveza 
Slovenije 
Prerazporeditev sredstev za materialne stro- 
ške za MTG v zvezi s promocijo Slovenije 
Sofinanciranje programa za promocijo Slo- 
venije OTEP — CTEP pri GZS 
Sofinanciranje podelitve mednarodne na- 
grade Vilenica 91 - Društvo slovenskih pisa- 
teljev 
Sofinanciranje raziskave turističnega tržišča 
in oblikovanje tržne strategije v Sloveniji za 
leto 1991 - Inštitut za ekonomska raziskova- 
nja 
Sofinanciranje tabora Mladih krščanskih de- 
mokratov - Mladi krščanski demokrati 
Sofinanciranje sprejema za udeležence 9. 
Vidmarjevega šahovskega memoriala - Ša- 
hovska zveza Slovenije 
Promocija slovenskega turizma na internaci- 
onalnem golfarskem srečanju v Belgiji 
- Golf klub Bled 
Sofinanciranje projekta Leto mladinskega 
turizma v Sloveniji — Studio Vista 
Sofinanciranje projekta Katalog možnosti ri- 
bolova in ogled naravnih zanimivosti ob, in, 
v slovenskih rekah - Studio Vista 

2.549.959,10 

502.805,00 

156.000,000 

200.000,00 

538.600,00 

270.000,00 

1.700.000,00 

800.000,00 

27.000,00 

1.200.000,00 

870.000,00 

2.200,000,00 

150.000,00 

120.000,00 

656.200,00 

260.000,00 

319.410,00 

40.000,00 

300.000,00 

130.000,00 

600.000,00 

350.000,00 

250.000,00 

1.010.000,00 

4.400,00 

12.964,00 

50.000,00 

858.000,00 

643.500,00 

Sofinanciranje projekta Ocena neposrednih 
in posrednih učinkov letošnje turistične se- 
zone na slovensko gospodarstvo - Studio 
Vista 
Sofinanciranje nastopa jadralne ekipe stu- 
dentov Univerze v Ljubljani na Svetovnem 
jadralnem prvenstvu v Niči - Fakulteta za 
šport . 
Sofinanciranje projekta naravne in kulturne 
dediščine Slovenije v Palači Unesco v Parizu 
- Zavod RS za varstvo naravne kulturne 
dediščine 

561.000,00 

130.000,00 

100.000,00 

Ostalo je še 329.133,90 SLT. _ .. 
Po obračunu Studia Marketing je zaradi nedokončanih akcij 
promocije slovenske turistične ponudbe na avstrijskem in 
italijanskem trgu (vzrok: vojna v Sloveniji) ostalo 217.770,^4 
DEM oziroma 6.968.640,00 ŠLT. 

ZBOR OBČIN 

Ponovno vprašanja ob izgradnji Slovenskega 
cestnega križa  

MARJAN DVORNIK, delegat v Zboru občin je pristojnim 
zastavil naslednje delegatsko vprašanje, v zvezi z gradnjo 
viadukta ali nasipa Bandera pri Senožečah: 
- Zakaj je bilo zahtevano strokovnom mnenje vseh pristo)- 
nih slovenskih institucij in strokovne skupine, če se minister 
na rezultate ne namerava ozirati? 
— Zakaj je zanemarjeno podaljšanje roka izgradnje, s tem 
povezana neposredna materialna škoda (cestnine približno 
3 mio DEM) in prihranek pri gradnji v višini 8 do 11 mio DEM . 
- Zakaj se pogodbe, ki zelo enostransko določajo obvezno- 
sti ponovno ne pregledajo in spremenijo v smislu zaščite 
investitorja in naložijo več obveznosti tudi izvajalcu? 

V izjavah ministrstva je večkrat zaslediti politične posle- 
dice spremembe načrta in pogodbe. Kdo je analiziral in 
ovrednotil politične posledice? Kolikšna je vrednost. 
— Kaj je ministrstvo storilo za sklenitev morebitnih konce- 
sijskih pogodb s tujimi vlagatelji (npr. zakon o koncesiji.) in 
ali je sklenilo kakršen koli ekskluziven obvezujoč dogovor 
s tujim partnerjem? 
Dobil je naslednji odgovor: . 
1 S projektom avtocestnega odseka Razdrto-Cebulovica, 
izdelanim avgusta 1989, je premostitev dveh globalnih grap 
v njegovi trasi predvidena z viaduktoma, poimenovanima Goli 
vrh in Bandera. Ta tehnično nesprona rešitev pa se je poka- 
zala kot ekonomsko vprašljiva po začetku gradnje tega 
odseka, v pogojih, ko je bil zaradi zemljin slabse kvalitete od 
predvidenih v geološkem poročilu projekta za izvedbo ugo- 
tovljen znaten presežek izkopanih materialov. Skupna koli- 
čina zemljin, ki jih je treba vgraditi v projektirane nasipe 
vzdolž trase avtocestnega odseka, znaša okoli 2.000.000 m 
presežek v višini 700.000 m3 pa bi morali deponirati. Od 
odvečnih zemljin jih je okoli 20% zaradi slabe kvalitete nev~ 
aradljivih, preostalih 550.000 m3 v raščenem stanju in ob 
upoštevanju koeficienta razrahljivosti pa bi jih zadoščalo za izgradnjo nasipa Bandera v zameno za viadukt. 
Na podlagi gornjih ugotovitev o možnostih optimalnejše 
izravnave bilance izkopnih in vgrajenih zemljin je bil s strani 
investitorja začet postopek za presojo primernosti gradnje 
nasipa Bandera. V njem so bili . 
- potrjeni geološki in geomehanski pogoji za gradnjo var- 

-8ocenjen prihranek pri gradnji v višini od 5.9. do 8.3. mlrd lir 
v primerjavi s stroški gradnje viadukta; 
- ocenjena rokovno hitrejša izgradnja nasipa od viadukta za 
6-8 mesecev, pri čemer pa bi bilo potrebno za to varianto 
predhodno pridobiti novo lokacijsko dovoljenje. 
Z navedenimi zaključki je bila seznanjena mešana družba 
Adria iz Trsta, s katero je oktobra 1990 Republiška uprava za 
ceste sklenila pogodbo o gradnji obeh omenjenih viaduktov. 
K predlagani nadomestitvi viadukta Bandera z nasipom so 
imeli predstavniki te družbe več pomislekov in pripomb. Te so 
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se nanašale na predlagano tehnično rešitev (splošne praksa opuščanja nasipov pri graditvi cest, varnost nasipa glede na 
sestavo tal in kvaliteto vgrajenih mateiralov, ekološke posle- 
dice gradnje nasipa za okolje z vplivom na mikroklimo, pro- 
blem vzdrževanja nasipov), predvsem pa so z njimi opozorili 
na možne posledice preminjanja pogodbeno že urejenih 
odnosov tako za gradnjo viaduktov kot za uresničevanje dru- 
gih nalog, ki jih po dogovoru s slovensko stranjo ta družba 
opravlja za zagotovitev italijanskega sofinanciranja celotnega 
projekta Osimskih cest. Skladno s svojim poslovnim intere- 
som je družba Adria napovedala tudi visok odškodninski 
zahtevek (preko 5 mlrd lir) v primeru odstopa investitorja od 
pogodbe. 
Zaradi bistveno različnih ocen in stališč obeh pogodbenih 
strank glede primernosti nadomestitve viadukta Bandera 
z nasipom in glede možnih posledic take odločitve za celoten 
projekt Osimskih cest se je Ministrstvo za promet|in zveze 
odločilo, da posebna komisija ponovno prouči vsa gradiva in 
strokovna poročila, ki so jih o tem problemu izdelale različne 
organizacije in eksperti. Ta komisija je delo zaključila 9 8 
1991 in v svojem mnenju obrazložila naslednje predloge: 
- da se namesto viadukta Bandera zgradi nasip, ker je to 
tehnično izvedljiva, cenejša in rokovno ugodnejša rešitev; 
- da se temu ustrezno spremeni pogodba med Republiško 
upravo za ceste in mešano družbo Adrio za gradnjo objektov, 
kar bo odškodninsko lahko povzročilo le poplačilo dejansko 
opravljenih del Adrie v zvezi z viaduktom Bandera; 
- da se spremembam gradbene pogodbe ustrezno prilago- 
dijo finančne pogodbe, s katerimi je urejeno financiranje vseh 
del na avtocestnem odseku Razdrto-Čebulovica. 
Komisija je v svojem mnenju še zaključila, da ni mogla oceniti 
političnega vpliva in posledic opozorila mešane družbe Adrie, 
po katerem v primeru spreminjanja gradbene pogodbe ne bi 
mogla nadaljevati z uresničevanjem že omenjene splošne 
naloge zagotavljanja italijanskega sofinanciranja celotneaa 
projekta Osimskih cest. 
V zvezi s slednjim je mešana družba Adria opozorila na 
dejstvo, da je financiranje gradnje vidauktov Goli vrh in Ban- 
dera v višini 85, pokrito z italijanskim izvoznim kreditom (30,3 
mlrd lir). V primeru spreminjanja gradbene pogodbe bi bilo 
zato treba spremeniti tudi pogodbo med Adrio in Ministr- 
stvom za zunanje zadeve Republike Italije, ki ureja ta finančni 
aranžma, ter ponoviti postopek za oddajo spremenjenih grad- 
benih del. To bi zavrlo ali celo prekinilo izvajanje del, ki so 
v teku. Hkrati pa bi lahko negativno vplivalo na realizacijo 
celotne finančne konstrukcije izgradnje cest Razdrto-Ferne- 
tiči in Razdrto-Vrtojba, katerih skupna predračunska vrednost 
znaša 373 mio USD in v okviru katere je bilo z neposrednim 
angažiranjem Adrie že doseženo naslednje sofinanciranje ita- 
lijanske strani; 
— mešana družba Adria je pridobila od italijanske vlade 
5 mlrd lir nevračljivih sredstev za izdelavo projektov Osimskih 
cest. Ta se črpajo postopno za izdelavo posameznih projektov 
cestnih odsekov in objektov na njih in bi v primeru nesoglasij 
v sodelovanju s to družbo lahko ostala delno neizkoriščena. Iz 
teh sredstev je bil financiran tudi projekt viadukta Bandera; 
— s prošnjo in neposrednim angažiranjem te družbe je Repu- 
blika Italija odobrila izvozni kredit v višini 30,3 mlrd lir za 
gradnjo viaduktov Goli vrh in Bandera, kredit kot pomoč 
v višini 19 mio USD za gradnjd viadukta Dane in benificiran 
komercialni kredit v višini 30 mlrd lir za gradnjo cestneaa 
odseka Dane-Fernetiči; 
— mešana družba Adria se je pri italijanski vladi zavzela za 
njeno podporo v Evropski investicijski banki ob odločanju 
o odobritvi kredita za gradnjo avtocestnega odseka Razdrto- 
Cebulovica; 
~ m?®ana družba Adria se je s svojimi aktivnostmi uspešno 
vključila v celovito izpolnitev prevzete obveznosti Republike 
Italije, da za gradnjo avtocest Razdrto-Fernetiči in Razdrto- 
-Vrtojba zagotovi sofinanciranje polovice njune vrednosti 
Po izpolnitvi te obveznosti in zaradi dejstva, da slovenski 
investitor ni sposoben zagotoviti protivrednost lastnih sred- 
stev za gradnjo obeh cest po predlagani dinamiki, se je ta 
družba obvezala pripraviti koncesijsko ponudbo oziroma 
pogodbo o financiranju gradnje in izkoriščanju obeh avto- 
cest. S to pogodbo naj bi bilo angažiranih tudi 94 mlrd lir 
nevračljivih sredstev, ki jih je s sprejetjem zakona za razvoj 
gospodarske dejavnosti in mednarodnega sodelovanja za 

Furlanijo-Julijsko krajino v začetku tega leta italijanska vlada 
dodelila za financiranje infrastrukture po Osimskih sporazu- 
mih in s katerimi je zagotovila pokritje svojega deleža. Konce- 
sijsko ponudbo oziroma pogodbo naj bi Adria pripravila do 
konca oktobra 1991. 
Potrditev komisije o tehnični in ekonomski smotrnosti predla- 
gane nadomestitve viadukta Bandera z nasipom; njeno sta- 
lišče o odprtih možnostih za pogodbeno ureditev takšne 
spremembe gradbenih del ter njena ograditev od ocene mož- 
nih posledic uveljavljanja predlagane rešitve za nadaljnje 
uresničevanje celotnega projekta Osimskih cest, v katerega 
sta finančno in operativno vključeni Republika Italija ter 
mešana družba Adria, po eni strani in velika angažiranost ter 
doseženi rezultati dosedanjega dela mešane družbe Adria pri 
izvajanju pripravljalnih del za gradnjo avtocest Razdrto-Fer- 
netiči in Razdrto—Vrtojba, zlasti na področju sodelovanja 
z italijansko vlado za zagotovitev ugodnih finančnih aranžma- 
jev, vključno z nevračljivimi sredstvi; pomisleki in pripombe te 
družbe o primernosti predlagane tehnične rešitve v pogojih, 
ko ta zahteva postopek spreminjanja že sprejetih odločitev 
v italijanskih vladnih organih in ker povzroča neposredno in 
posredno škodo za opravljanje dela po teh odločitvah ter 
pripravljenost družbe za nadaljnje sodelovanje po modelu 
koncesijske gradnje obeh avtocest po drugi strani so bila 
temeljna izhodišča in argumenti, na podlagi katerih je Ministr- 
stvo za promet in zveze sprejemalo odločitev o spornem 
vprašanju. Pri presoji za in proti predlagani nadomestitvi 
viadukta Bandera je prevladal dolgoročnejši interes uresniči- 
tve celotnega projekta Osimskih cest, ki ga glede na doseda- 
nje aktivnosti Republike Italije in mešane družbe Adrie po 
njegovi presoji ne kaže ogrožati s spreminjanjem že usklaje- 
nih in potrjenih odločitev. Ali je bila ta presoja pravilna ali ne, 
pa bo pokazala prihodnost. 
Hkrati z zgornjo odločitvijo je ministrstvo od mešane družbe 
Adria zahtevalo, da se pri gradnji viadukta Bandera upošteva 
strokovna ugotovitev, po kateri je s spremenjenim načinom 
temeljenja moč poceniti njegovo gradnjo do 30%. Predlagani 
ukrep bo formalno reševan med družbo in investitorjem kot 
pogodbenima strankama za gradnjo viadukta Bandera. 
Ministrstvo za promet in zveze je pred sprejetjem navedene 
odločitve moralo čimbolj natančno opredeliti pozitivne in 
negativne posledice predlagane nadomestitve viadukta Ban- 
dera z nasipom. To predvsem iz razloga, ker pogoji za pridobi- 
tev novega lokacijskega dovoljenja za gradnjo nasipa Ban- 
dera niso bili pridobljeni, ampak zgolj ocenjen in je bila za to 
realnost primerjave z dejanskim stanjem gradnje viadukta 
močno vprašljiva. Delno je to nalogo opravila predhodno 
omenjena komisija, presoja političnih posledic pa je bila 
opravljena v medresorskih konzultacijah. Političnih posledic 
ni moč vnaprej natančno opredeliti ali celo kvantificirati; 
v obravnavanem primeru pa vsekakor velja, da gre za zelo 
občutljivo vprašanje ob dejstvu, da je Republika Italija prak- 
tično že v celoti izpolnila svoje obveznosti pri gradnji cest po 
Osimskih sporazumih, medtem ko naša stran kljub njenemu 
razumevanju za naše gospodarske težave in veliki pomoči pri 
reševanju finančnih vprašanj to obveznost stalno prelaaa na 
prihodnji čas. 
Za sklenjene pogodbe med Republiško upravo za ceste in 
mešano družbo Adria ni moč trditi, da njuna medsebojna 
razmerja urejajo zelo enostransko v škodo investitorja. Uredi- 
tev teh razmerij izhaja iz specifičnih pogojev in razmer v obeh 
državah, upoštevajoč pri tem tudi način financiranja pogod- 
benih del, za katera je zagotovljen italijanski izvozni kredit. Ta 
se mora trošiti oziroma izplačevati v Italiji, zato je bila licitacij- 
ska oddaja del opravljena v tej državi. Investitorje izlicitirano 
vrednost del sprejel šele po izračunu njene neto sedanje 
vrednosti, izhajajoč pri tem iz posojilnih pogojev, in primerjavi 
te vrednosti z vrednostjo podobnih objektov pri nas in v tujini. 
2. Aktivnosti za koncesijsko oddajo gradenj na načrtovanem 
avtocestnem omrežju so bile podrobneje obrazložene v Infor- 
maciji o graditvi ter financiranju cestne in železniške infra- 
strukture, ki so jo zbori republiške skupščine obravnavali 
junija tega leta. K tej informaciji dodajamo, da je v zvezi 
s ponudbo g. VValterja Wolfa za koncesijsko gradnjo avto- 
cestne povezave Sentilj-Maribor-Ljubljana-Koper v juliju 
1991 Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije oblikoval 
pismo o nameri, do katerega pa se g. Wolf VValter uradno še ni 
opredelil. 
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Za financiranje gradnje posameznih odsekov zgoraj ome- 
njene avtocestne povezave kaže velik interes tudi investicijska 
skupina Yankee Traders Internacional Inc. iz Seattle-a, 
s katero so vodeni razgovori in priprave za izdelavo študije 
ekonomske upravičenosti za avtocestna odseka Celje-Ljub- 
Ijana in Divača-Koper. V ta namen je minister za promet in 
zveze zagotovil vse potrebne strokovne podlage in projektno 
dokumentacijo. 
Nadalje je bila v obdobju po izdelavi omenjene informacije 
prejeta obvezna ponudba konzorcija Pyhrnautobahn Jugosla- 
wien za gradnjo avtoceste Šentilj-Zagreb. Po strokovni pro- 
učitvi te ponudbe in spremljajočih dokumentov (osnutek kon- 
cesijske pogodbe, osnutek pogodbe o ustanovitvi koncesij- 
ske družbe in osnutek statuta te družbe) je o njih razpravljal 
Odbor za gospodarstvo Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije (67. seja/3, september 1991) in sprejel sklep, da bo 
stališče do te ponudbe sprejel po reviziji dolgoročnega kon- 
cepta razvoja slovenskega cestnega omrežja, v kateri je glede 
na spremenjene gospodarsko-politične razmere treba dati 
večji poudarek na cestnih povezavah zahod-vzhod. Pri grad- 
nji cest pa bo treba upoštevati stagnacijo v slovenskem 
gospodarstvu z upadanjem proizvodnje, tudi v gradbeništvu, 
zato naj bi imele prednost tiste gradnje, ki bodo omogočale 
zaposlitev domače gradbene operative. 
Nadalje so bili vzpostavljeni stiki z različnimi tujimi interesenti 
(Styria, Alpine Bau), ki želijo koncesijsko prevzeti dograditev 
celotnega avtocestnega omrežja v Sloveniji. Ker gre v tem 
primeru za visok kapitalen vložek (preko 2 mlrd USD) so bili 
razgovori z njimi usmerjeni zlasti v natančnejšo opredelitev 
njihovih interesov in preverjanje finančne sposobnosti za 
prevzem tako obsežne investicije. 

Kako vsaj ohraniti doseženo raven vzreje živine in 
prašičev    

KAREL FRANKO, delegat v Zboru občin, je 29. avgusta 1991, 
postavil naslednje delegatsko vprašanje: 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Mmi^ 
strstvo za tržišče in cene naj med danasn|0 sejo na vseh 
treh zborih poročata, kako mislita, odnosno v cem vidita 
možnost - glede na ceno kapitala - obdržati vsa| na seda- 
nji ravni organizirano vzrejo in pitanje goveje živine in praši- 
čev V ta namen predlagam, da se organizira skupaj z orga 
nizatorji in kmeti posvet z namenom iskanja možnosti za 
cenejšo, morda pa tudi privlačnejšo rejo, v nekaj dneh. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije odgovarja. 
Sredstva za regresiranje dela obresti za posojila, namenjena 
frfinancfranje proizvodnje in odkupa določenih kmetijskih 
proizvodov so predvidena v programu finančnih intervencij 
za kmetijstvo, proizvodnjo,in ponudbo hrane za leto 1991. 
Uporabljajo se za regresiranje obresti za posojila, pri odkupu 
določenih kmetijskih pridelkov ter pri pitanju m reji živine. 
Višina regresa znaša 10% oziroma 20% od eskontne stopnje 
Narodne banke Jugoslavije. Banke so v avgustu Povec»'e 

splošno obrestno mero za komercialna Roso^'a ^| 4n6 
medtem ko je Narodna banka Jugoslavije ohranila 40 /o 
eskontno stopnjo posojil iz primarne emisije. Povečanje cene 
kapitala bo povzročilo porast stroskov kmetijske pridelave, 
zlasti še tiste, kjer je kapital vezan na daljše obdobje. 
V ta namen pristojni resorni organi proučujejo možnost za 
zagotavljanje ugodnejših pogojev za financiranje kmetijski 
proizvodnje in odkupa kmetijskih pridelkov, kar naj bi pripo- 
moglo tudi k ohranitvi obstoječe ravni kmetijske pndelave^ 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Repubhke Slove- 
nije je pripravil odgovor Republiški sekretariat za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano. 

O gibanju v obmejnem pasu   

VITOMIR GROS, delegat v Zboru občin je postavil delegat- 
sko vprašanje o gibanju v mejnem pasu in sicer: 
1. Odprava ožjega 100-metrskega bivšega pasu: ali se 
odpravljajo t. i posebna dovoljenja za ta področja. 
2 Ali se s tem omogoča tudi nemotenost gibanja tujih 
državljanov, kar bi bilo še posebej pomembno za pospeše- 

vanje turizma, lovnega turizma, planinstva ipd., kajti sedanji 
predpis je to preprečeval (področja Trente, Kranjske Gore, 
Jezerskega, Solčavskega, Pohorja...). 
3. Ali je za eventualno kontrolo zadosti le osebni dokument 
— osebna izkaznica ali potni list? 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije odgovarja na- 
slednje:   ^ 
1 Z zakonom o nadzoru državne meje smo ukinili kategorijo 
mejnega pasu, s tem pa tudi vsa dovoljenja za gibanje v mej- 
nem pasu. To konkretno pomeni, da se lahko tako državljani 
Republike Slovenije kot tudi tujci gibljejo vse do mejne črte. 
2. V zvezi s planinskim turističnim prometom imamo z Repu- 
bliko Avstrijo podpisan sporazum o planinskem turističnem 
prometu na mejnem območju, ki omogoča prestop državne 
meje na 13 planinskih poteh državljanom naše države in 
državljanom Republike Avstrije. 
Z ukinitvijo kategorije mejnega pasu so vzpostavljeni pogoji 
za razširitev oziroma revizijo tega sporazuma. To možnost bo 
Ministrstvo za notranje zadeve predstavilo vladi Republike 
Slovenije. .. „ 
Podobne rešitve bomo ponudili tudi drugim sosednjim drža- 
vam, da bi omogočili prehajanje meje v planinsko turistične 
namene tudi državljanom tretjih držav. 
3. Policijski mejni organi Republike Slovenije bodo tudi v mej- 
nem območju opravljali potreben nadzor, ki se ne bo razliko- 
val od običajnega nadzora znotraj Republike Slovenije. Zato 
morajo imeti občani pri sebi osebno izkaznico ali drug doku- 
ment za identifikacijo, če pa se bodo gibali po planinskih 
poteh iz sporazuma na meji z Republiko Avstrijo ali pa name- 
ravali prestopiti državno mejo, je za to potrebna potna listina 
ali maloobmejna prepustnica. 
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije podpira 
vse rešitve, ki jih bo sprejel parlament za spodbuditev hitrej- 
šega razvoja manj razvitih mejnih območij. S svojimi ukrepi 
varovanja na državni meji pa bo Ministrstvo za notranje 
zadeve omogočalo varen in neformalen pretok ljudi in blaga 
čez državno mejo. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je odgovor pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve. 

Se je višina sredstev za razvoj demografsko ogro- 
ženih območij res zmanjšala?  

FRANC POTOČNIK, delegat v Zboru občin, je vprašal repu- 
bliški izvršni svet ali so se sredstva za razvoj demografsko 
ogroženih območij v letošnjem letu res zmanjšala in na 
osnovi česa je izvršni svet to storil. 
Dobil je naslednji odgovor: 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je po pooblastilih, 
ki mu jih daje 2. odstavek 2. člena Zakona o proračunu 
Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 14/91) uskladil postavke 
v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna Republike Slove- 
nije za leto 1991 z gibanjem cen na drobno. 
Višina sredstev na postavki proračuna 2.4.6. - sredstva za 
spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij - je 
ostala nespremenjena, to je 865.000,00 SLT. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravilo Mini- 
strstvo za planiranje. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

Zavlačevanje pri sprejemanju ustave - da ali ne? 

PETER STARC, delegat v Zboru združenega dela, je na seji 
tega zbora, 26. septembra 1991, postavil naslednje delegat- 
sko vprašanje: 
1. Sprašujem vlado, ali je res, da se namerno zavlačuje 
z delom pri ustavi, kdo to dela in kdaj se bo končno le lahko 
sprejela? ^ . 
2. Z velikim tempom sprejemamo novo zakonodajo na vsen 
področjih, nimamo pa še sprejete nove ustave. Sprašujem, 
koliko časa jo bomo še sprejemali. Prepričan sem, da bi 
imeli veliko manj problemov na vseh področjih našega živ- 
ljenja in dela, pa tudi pri osamosvojitvi in mednarodnem 
priznanju Slovenije, če bi imeli ustavo že sprejeto. 
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s1ecfnTe'SVet Skupš'ine RePub|ike Slovenije meni o tem na- 
Prav gotovo je sprejem nove slovenske ustave nujen zaradi 

vzpostavitve novega pravnega sistema in demokratične 
državne oblasti kot tudi zaradi lažjega mednarodnopravnega 
priznanja slovenske države. Vendar pa je sprejem nove ustave 
vsebinsko in proceduralo zelo zahtevno delo, saj terja čim 
večjo možno uskladitev različnih političnih in drugih intere- 

Paradi tega se ustava sprejema po zahtevnejšem 
postopku in s strozio večino, kot se sprejemajo zakoni, in 

sicer se lahko sprejema, le če zanjo glasujeta dve tretjini 
delegatov vsakega zbora. 

Glede na povedano je sprejem nove ustave odvisen od teqa 
kdaj bo v republski skupščini dosežena takšna stopnja uskla- 
jenosti glede predlaganih rešitev v predlogu ustave Republike 
olovenije, ki bo omogočila sprejem nove ustave po predpisa- 
nem postopku. H 

s,,iu" ™"m°' m°» 

DELEGATSKE POBUDE 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

ODGOVOR 
Ministrstva za notranje zadeve na pobudo 
Roberta Battellija, delegata v Družbenopolitič- 
nem zboru, v zvezi s pridobivanjem državljan- 
stva Republike Slovenije 

Delegat Roberto Battellija, je na 25. seji Družbenopolitič- 
nega zbora dne 11.9. 1991 predlagal, da naj bi Ministrstvo za 
notranje zadeve Republike Slovenije uredilo, da bi pristojni 
občinski upravni organi v Sloveniji pisno obvestili vse tiste 
prebivalce Republike Slovenije, ki nimajo še urejenega držav- 
ljanstva, o tem dejstvu. Delegat utemeljuje predlog z ugotovi- 
tvijo, da se v praksi dogaja, da posamezniki urejajo potrebne 
formalnosti glede državljanstva, ob tem pa se ugotovi, da 
imajo državljanstvo že urejeno, pa tudi nasprotno, marsikdo 
živi v dobri veri, da je državljan Republike Slovenije, pa to ni. 

Predlog smo proučili in odgovarjamo naslednje: 
Ministrstvo za notranje zadeve je po sprejetju Zakona 

o državljanstvu Republike Slovenije pristopilo k akciji obveš- 
čanja občanov o pogojih za pridobitev državljanstva Repu- 

®. Slovenije, tako preko sredstev javnega obveščanja v obliki člankov kot tudi s sodelovanjem predstavnikov mini- 
strstva v različnih kontaktnih oddajah na radiu in televiziji. 
Poleg tega je odprlo tudi tri telefonske številke in zagotovilo 
štiri delavce, ki na željo občanov preverjajo podatke v cen- 
tralni računalniški evidenci o državljanstvu. 

Menimo, da ni sprejemljivo, da bi državljane drugih republik 
pismeno obveščali, da niso naši državljani in da naj sprejmejo 
naše državljanstvo. Taka akcija bi bila lahko razumljena tudi 
kot vzpodbujanje ali celo prisiljevanje državljanov drugih 
republik, da sprejmejo naše državljanstvo. Poleg tega taka 
akcija tudi tehnično ne bi bila izvedljiva, saj bi morali pristojni 

uPravni organi pregledati celotno evidenco za 2.000.000 prebivalcev Slovenije in približno od 200 000 do 
250.000-im občanom poslati obvestila. Glede na obilico dela, 
ki ga imajo ti organi v zvezi z vlogami za sprejem v državljan- 
stvo Republike Slovenije in v zvezi z izvajanjem drugih osa- 
mosvojitvenih predpisov na področju upravnih notranjih 
zadev, ki ga še sedaj opravljajo ob izdatni kadrovski okrepitvi 
in z delom preko polnega delovnega časa, dodatnega dela za 
te delavce oziroma organe, v tem času ni mogoče sprejeti. 
Taka akcija bi terjala dodatno računalniško opremo in zagoto- 
vitev dodatnih prostorov v vsaki občini, saj so občinski 
upravni organi že sedaj tudi prostorsko (in ne le kadrovsko) 
zelo omejeni. 

ODGOVOR " 
Ministrstva za notranje zadeve na pobudo Franca 
Jurija, _ delegata v Družbenopolitičnem zboru, 
v zvezi s postopki pri pridobivanju državljan- 
stva Republike Slovenije 

dni6??' q riSo? JU" Je na 25' Seji družbenopolitičnega zbora ne 11. 9. 1991 v zvezi z zakonom o državljanstvu Republike 
Slovenije opozoril, da morajo stranke v praksi vlogi za spre- 

jem v državljanstvo priložiti celotno dokumentacijo iz matič- 
nih občin, čeprav zakon tega izrecno ne zahteva. Delegat 
meni, da so formalnosti nesmiselne zlasti za stranke, ki imajo 
v naši republiki stalno prebivališče in za katere je moč upošte- 
vati njihovo EMSO in avtomatično ugotavljati vse potrebne 
podatke. Delegat opozarja, da pri veliko ljudeh vlada zmeda 
ker iz objavljenih pojasnil ni mogoče sklepati kdo od tistih, ki 
so rojeni zunaj Republike Slovenije, mora upoštevati spreme- 
njene okoliščine v nekaterih delih Jugoslavije, ki otežujejo 
pridobitev potrebnih listin. Zato delegat predlaga, da Ministr- 
stvo za notranje zadeve Republike Slovenije omogoči olajša- 
nje postopka in sicer z obveščanjem vseh prizadetih posa- 
meznikov in z upoštevanjem EMŠO. 
Delegatsko pobudo smo proučili in na posamezna mnenja in 
predloge izražene v njej odgovarjamo naslednje: 
Zakon o državljanstvu Republike Slovenije sicer ne določa, da 
mora posameznik ob vložitvi vloge za sprejem v državljanstvo 
Republike Slovenije predložiti določene listine, vendar mora 
upravni organ posamezna dejstva, pomembna za ugotovitev, 
ali posameznik izpolnjuje pogoje za pridobitev državljanstva, 
ugotoviti na podlagi določenih listin. Postopek, v katerem 
odloča upravni organ o pridobitvi oziroma izgubi državljan- 
stva, je upavni postopek, v katerem se morajo ugotoviti vsa 
dejstva in okoliščine, ki so pomembne za zakonito in pravilno 
odločbo. Izpisek iz rojstne matične knjige dokazuje osebni 
status posameznika (točno osebno ime, datum rojstva, kraj 
rojstva, spol, očetovstvo, poroko, skrbništvo, posvojitev itd.), 
kar je pomembno zaradi točnosti podatkov v odločbi in s tem 
za veljavnost odločbe glede na posameznikove podatke 
v rojstni matični knjigi. Ne glede na podatke v drugih listinah 
(osebni izkaznici, PL itd.) se namreč vedno za osnovo pri 
ugotavljanju identitete vzame rojstna matična knjiga. Poleg 
tega bodo vsi, ki so bili ali bodo sprejeti v državljanstvo 
Republike Slovenije po 25. 6.1991 vpisani v Sloveniji v rojstno 
matično knjigo tako, da bodo lahko vse listine, vezane na vpis 
rojstva, v prihodnje dobivali v Sloveniji. Potrdilo o državljan- 
stvu pa dokazuje prejšnje državljanstvo, saj zakon o državjan- 
stvu Republike Slovenije določa, da ob pogojih iz 40. člena 
pridobijo državljanstvo Republike Slovenije državljani drugih 
republik in je zato potrebno predložiti listino, ki dokazuje 
republiško državljanstvo ali po kateri je vsaj mogoče ugotoviti 
dosedanje republiško državljanstvo. 
Večina prebivalcev Republike Slovenije, ki so se preselili iz 
drugih republik, nima preverjenih podatkov v registru stal- 
nega prebivalstva, osebne izkaznice pa so se jim izdajale 
v Sloveniji na podlagi osebne izkaznice izdane v drugi repu- 
bliki, kjer jim je bila prav tako določena tudi EMŠO, ali na 
podlagi podatkov, pridobljenih ob popisu prebivalstva v Slo- 
veniji, ki pa niso preverjeni in so bili pridobljeni z izjavo 
občana. 
Glede na to, da imajo zaradi trenutne politične situacije, 
občani težave pri pridobivanju listin iz matičnih občin, je 
Ministrstvo za notranje zadeve občinskim upravnim organom 
dalo navodilo, da lahko občani, ki ne morejo pridobiti potreb- 
nih listin, predložijo tudi starejše listine. V skrajnem primeru 
lahko občinski organi vzamejo vlogo brez izpiska iz rojstne 
matične knjige in potrdila o državljanstvu, vendar morajo 
občana ob sprejemu vloge zapisniško opozoriti na možnost 
netočnih podatkov o odločbi in s tem v zvezi na težave, ki bi 
kasneje utegnile nastati pri dokazovanju posameznikove 
identitete. 
Ministrstvo za notranje zadeve je že večkrat preko sredstev 
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javnega obveščanja seznanjalo občane, kdo mora vložiti proš- 
njo za pridobitev državljanstva. Poleg tega je odprlo tri tele- 
fonske številke, preko katerih se posamezniki lahko informi- 
rajo o svojem državljanstvu, (dnevno je na ta način seznanje- 
nih o državljanstvu cca 500 ljudi). Menimo, da je Ministrstvo 
za notranje zadeve na ta način sledilo tudi predlogu delegata 
o obveščanju vseh prizadetih posameznikov, saj je vsakemu 
posamezniku omogočeno, da je obveščen o svojem državljan- 
stvu in tudi o možnostni pridobitve državljanstva Republike 
Slovenije. 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na Pobudo dr. Leva Krefta, delegata v Družbeno- 
političnem zboru glede izdaje potnih listov Repu- 
blike Slovenije in druge menjave dokumentov 

Delegat dr. Lev Kreft je na nadaljevanju 25. seje Družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine Republike Slovenije 9. oktobra 1991 
dal naslednjo pobudo: . 
'Izdaja potnega lista Republike Slovenije naj bi stala 1.200 
tolarjev, temu pa je treba dodati še stroške fotografskih stori- 
tev. Ker so pred nami menjave oziroma novo izdajanje vseh 
dokumentov, ki jih potrebujejo državljanke in državljani, 
zastavljam Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije 
vprašanja: 
1. Ali cena izdaje potnega Isita izraža stroske njegove izdelave 
ali vsebuje davek na osamosvojitev? 
2. Ali je v ceni izdaje potnega lista vključen tudi strošek dela 
upravnega organa in če je, zakaj ni bil predviden z integralnim 
proračunom, če pa je bil predviden, zakaj strošek dela uprav- 
nih organov državljanke in državljani plačujemo dvakrat? 
3. Kakšno politiko namerava Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije voditi pri cenah menjave osebnih izkaznic, vozni- 
ških dovoljenj, prometnih dovoljenj in drugih dokumentov? 
Hkrati dajem pobudo Izvršnemu svetu Skupščine Republike 
Slovenije, da v primeru potnega lista ponovno razmisli in 
odločitev o ceni spremeni v korist državljank in državljanov, ki 
v dostopnosti potnega lista vidijo izraz samostojnosti države, 
za katero so se borili, in prostost gibanja po svetu, ki je ne 
more omejevati previsoka cena. Če pa Izvršni svet teh argu- 
mentov za pobudo ne sprejema, naj razmisli o dejstvu, da bi 
tako rekoč vse državljanke in državljani Republike Slovenije 
hoteli čimprej nabaviti potni list Republike Slovenije. Ce bo ta 
potni list predrag, bo večina morala ta strošek prečrtati, 
oziroma odložiti. Visoka cena torej v zadnji posledici pomeni 
manj sredstev v državni blagajni. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije na zastavljena 
vprašanja in pobudo odgovorja naslednje: 
S sprejetjem osamosvojitvenih zakonov s področja notranjih 
zadev je Republika Slovenija prevzela vse zvezne pristojnosti, 
kar pomeni tudi tehnično izdelavo dokumentov (potni list, 
vozniško in prometno dovoljenje, itd.). Ministrstvo za notranje 
zadeve je pri projektni izdelavi novih dokumentov iz osamo- 
svojtvenih zakonov skušalo zasledovati predvsem kvaliteto ter 
stroške izdelave. . .„ 
Upoštevani so bili evropski standardi, kar pomeni tehnično 
zahtevnejšo izdelavo (računalniško izpisovanje, koda OCR, 
liminiranje), sama naklada je bistveno manjša, kar seveda 
vpliva na fiksne stroške, mnogo bolj je poudarjena varnostna 
komponenta. Ministrstvo za notranje zadeve se je pri pripravi 
teh dokumentov zavedalo sedanjega socialnega položaja 
v naši republiki in se obnašalo skrajno racionalno. 
V skladu z 2. točko 37. člena Zakona o potnih listinah državlja- 
nov Republike Slovenije je minister za notranje zadeve 
z Odredbo o določitvi cene obrazca za izdajo potnega lista in 
obrazca potnega lista (Ur. I. RS, št. 19/91-1) določil ceno 
obrazca potnega lista v višini 500,00 tolarjev. Cena potnega 
lista se je oblikovala tako, da pokriva dejanske stroške izde- 
lave potnega lista, predpisano dajatev ter manipulativne stro- 
ške organa. Proizvodna cena obrazca je 310,00 tolarjev, tej se 
prišteje še temeljni prometni davek v višini 20,5%, kar je 
374,00 tolarjev. 126,00 tolarjev so režijski stroški Ministrstva 
za notranje zadeve, marža občinskim upravnim organom ter 
del stroškov pokritja priprave novih slovenskih potnih listov, 
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saj projekt priprave in izdelave novih potnih listin ni bil 
finančno podprt v smislu nacionalnega programa. Menimo, 
da kljub dejansko višji ceni od sedanje, občani pri plačilu 
potne listine ne bodo prikrajšani, saj je veljavnost potnega 
lista v primerjavi s sedanjo še enkrat daljša (s 5 na 10 let), to 
pomeni ne nazadnje za občana tudi časovno in materialno 
razbremenitev; zaradi računalniške izdelave obrazcev pa bo 
mogoče po končani zamenjavi starih potnih listov nov potni lit 
Republike Slovenije izdati takoj. Prav tako je boljša tudi kako- 
vost dokumentov in s tem v zvezi bo odpadla tudi predčasna 
menjava poškodovanih dokumentov. Poleg cene obrazca je 
stranka dolžna plačati tudi upravno takso, ki se bo odmerila 
po Zakonu o upravnih taksah; po spremembah in dopolnitvah 
zakona je določena taksa v višini 600,00 tolarjev. 
Ministrstvo za notranje zadeve je že začelo uresničevati pro- 
jekt izdelave novih vozniških in prometnih dovoljenj ter oseb- 
nih izkaznic. Pri osebnih izkaznicah bo občan plačal samo 
ceno obrazca osebne izkaznice, ki bo zaradi manjših stroškov 
izdelave bistveno cenejša; osebna izkaznica pa je tudi takse 
prosta; medtem ko bo občan pri vozniških in prometnih 
dovoljenjih plačal poleg cene obrazca še takso, pri čemer bo 
lahko stranka plačila oproščena zaradi slabih premoženjskih 
razmer v skladu z Zakonom o upravnih taksah. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je odgovor pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve. 

ODGOVOR . 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobudo Ivana Pučnika, delegata v Družbeno- 
političnem zboru, v zvezi z reševanjem proble- 
matike štipendiranja in regresiranja prevozov 
dijakov in študentov  

Delegat Ivan Pučnik je na seji zbora dal pobudo v zvezi 
s problematiko štipendiranja in regresiranja prevozov dijakov 
in študentov. .. . 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je pobudo proučil 
in meni naslednje: 
V skladu s 56. členom Zakona o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št 5/91) lahko uve- 
ljavljajo pravico do republiške štipendije učenci in študenti, 
katerih dohodek na družinskega člana v drugem trimesečju 
tekočega leta ne presega 80% zajamčenega osebnega 
dohodka po zakonu in redno izpolnjujejo učne oziroma stu- 
dijske obveznosti. ,,    
Republiške štipendije se dodeljujejo na podlagi javnega raz- 
pisa ki ga mora v skladu s Pravilnikom o štipendiranju 
(Uradni list RS, št. 21/91) Republiški zavod za zaposlovanje 
objaviti najkasneje do konca maja. Tako je ob objavi razpisa 
za dodelitev republiških štipendij za šolsko leto 1991/92 zna- 
šal zajamčeni osebni dohodek v Republiki Sloveniji 5.500,00 
din kar pomeni, da je znašal cenzus za pridobitev republiške 
štipendije je 4.400,00 din bruto (80% zajamčenega osebnega 
dohodka po zakonu). 
V juniju tega leta je bil določen povečan zajamčeni osebni 
dohodek, ki zdaj znaša 7.10Q„00 din, in glede na ugotovitve 
strokovnih služb Republiškega zavoda za zaposlovanje, da se 
bo glede na cenzus, ki je veljaf ob razpisu, število upravičen- 
čev do republiške štipendije občutno zmanjšalo, je Ministr- 
stvo za delo sprejelo sklep, da se za šolsko leto 1991/92 
cenzus poviša in zdaj znaša 5.658,00 din bruto. V skladu s to 
spremembo se je tudi podaljšal rok za oddajo vloge za sred- 
nješolca s 5. na 20. september. 
Zaradi te spremembe višine cenzusa Ministrstvo za delo menji 
da bo število upravičencev bistveno manj padlo, kot bi ob 
cenzusu, ki je veljal ob objavi razpisa. 
Ministrstvo za šolstvo in šport regresira vsakodnevne prevoze 
dijakov in študentov v višini 20% vrednosti vozovnice, železni- 
ško gospodarstvo prav tako, medtem ko avtobusni prevozniki 
rearesirajo prevoz različno od podjetja do podjetja, in sicer 
med 10 in 15%. Klub izrednemu zaostrovanju materialnega 
položaja v šolstvu bodo iz dela proračuna Republike S ove- 
nije, namenjenega za izobraževanje, še naprej zagotovljene 
subvencije v omenjeni višini. . 
Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravilo Mini- 
strstvo za delo. 
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ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobudo mag. Dušana Semoliča, delegata 
v Družbenopolitičnem zboru, v zvezi z delovno 
dobo carinikov 

Mag. Dušan Semolič je na nadaljevanju 25. seje družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine Republike Slovenije 9 oktobra 1991 
dal naslednjo delegatsko pobudo: 
»Znano je da delovna doba carinikov, zaposlenih na nekate- 
rih delovnih mestih, zlasti na mejhnih prehodih, ni izenačena 
z zavarovalno dobo, ki se šteje s povečanjem, v primerjavi 
z nekaterimi delovnimi mesti miličnikov. Večkrat je že bilo 
ugotovljeno, da v zvezi z opravljanjem dela na mejnih preho- 
dih obstajajo znatnejši škodljivi vplivi na zdravstveno stanje in 
delovno zmožnost in da delavci opravljajo delo v težkih in 
zdravju škodljivih delovnih razmerah v nepretrganem delov- 
nem procesu s polnim delovnim časom. Zato dajem pobudo 
Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije, da ugotovi 
zakaj ta izenačitev zavarovalne dobe, ki se šteje s povečanjem 
na nekaterih delovnih mestih carinikov v primerjavi z miličniki 
na nekaterih mejnih prehodih, ni uresničena oziroma da se 
tem delavcem odobri zavarovalna doba, ki se šteje s poveča- 
njem.« 
Po določbi 2. odstavka 108. člena Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (Ur. I. SRS, št. 27/83, 21/87 48/87 27/ 
89 ',n ?S'št 14/9°. 30/90. 44/90 in 10/91) določi delovna mesta na katerih se zavarovalna doba šteje s povečanjem, postopek 
za njihovo določanje, stopnjo povečanja zavarovalne dobe ter 
obseg ustreznega znižanja starostne meje Skupnost pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja s splošnim aktom. 
Postopek za določanje delovnih mest, na katerih se zavaro- 
valna doba šteje s povečanjem, je določen v Pravilniku 
o postopku za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja (Ur. I. SRS, št. 47/86). Skladno s tem 
pravilnikom zainteresirane organizacije oziroma delodajalci 
vložijo predlog za priznanje zavarovalne dobe, ki se šteje 
s povečanjem, pri Skupnosti pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, ki mora v dveh mesecih začeti postopek. Pred- 
logu mora biti priložena strokovna dokumentacija, s katero se 
izkazuje, da je delo na določenem delovnem mestu kljub 
uporabi vseh varstvenih ukrepov težko in zdravju škodljivo 
oziroma da ga po dopolnitvi določene starosti ni več možno 
opravljati zaradi naravnega upadanja fizioloških sposobnosti 
organizma. Skupnost pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja doslej za carinike še ni prejela zahtevka in elaborata 
z zborno strokovno dokumentacijo, zato ni mogla pričeti 
postopka Glede na to, da se zavarovalna doba miličnikom, ki 
na mejnih prehodih delajo v enakih razmerah kot cariniki, že 
šteje s povečanjem, menimo, da bo možno zbrati strokovno 
dokumentacijo, na podlagi katere bo možno ugotoviti upravi- 
čenost štetja zavarovalne dobe s povečanjem tudi zacarinike. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravilo Mini- 
strstvo za delo. 

ODGOVOR nsaoh. ~ 
Ministrstva za kulturo na pobudo Rudija Šelige, 
delegata, v Družbenopolitičnem zboru, v zvezi 
s pripravo elementov globalne kulturne politike 

DPZ Skupščine Republike Slovenije je na predlog Odbora za 
kulturo in varstvo kulturne dediščine na seji 1.8. 1991 spreiel 
naslednji sklep: »DPZ Skupščine Republike Slovenije nalaga 
Izvršnemu svetu, da do konca meseca septembra 1991 pri- 
pravi in predloži v obravnavo Skupščini Republike Slovenije 
elemente globalne kulturne politike in predloge za izdajo 
zakonov s tega področja s priloženimi tezami, ki naj oprede- 
lijo poglavitne rešitve.« 
Mesec dni po tem roku, ki ga je postavil DPZ, ni še ničesar 
predloženega. Zato delegat predlaga, naj DPZ v skladu s svo- 
jimi citiranim sklepom brezpogojno uvrsti problematiko na 
dnevni red prve naslednje seje. Ce Izvršni svet ne bo predložil 
ustreznih aktov, bo ustrezne teze oblikoval Odbor za kulturo. 
Glede pobude poslanca g. Rudija Šelige na 27. seji Zbora DPZ 
vam odgovarjamo sledeče: 

I- Za kulturo Republike Slovenije ne sprejema 
SI t ?. 93 ln near9umentiranega prikazovanja sloven- ske kul ure s strani predsednika Odbora za za kulturo in 
varstvo kulturne dediščine g. Rudija Šelige. 
2. Izhodišča oziroma teze za globalno kulturno politiko so 
pripravljene in bodo obravnavne na Odboru za družbene 
dejavnosti v začetku novembra; istočasno jih bomo poslali 
skupščinskemu Odboru za kulturo in varstvo kulturne dediš- 

čin- ?Pnco aktua,ne Politične in zakonodajne problematike jih ni bilo mogoče prej uvrstiti na spored. 

fo vP,TaVf P°droč"e zakonodaje (sistemski zakon o kulturi) je v teku Spričo nedorečenega upravnega in zakonodaineaa 
konteksta Republike Slovenije v tem trenutku sodimo, da še 
ni zrel za dokončno artikulacijo. Ministrstvo s svojimi resor- 
nimi službami in s sodelovanjem strokovnjakov si prizadeva 
da bi ga oblikovalo vsaj v obliki splošnih tez zakona, ki bodo 
predložene vladnim in skupščinskim organom, brž ko bodo za 
to zrele. Hkrati poteka intenzivno noveliranje Zakona o var- 
stvu naravne in kulturne dediščine, ki pa tudi še čaka na 
dokončno upravno definicijo in vlogo občin, regij, lastninje- 
nja itu. 

ODGOVOR " 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobudo Boruta Šukljeta, delegata v Družbe- 
nopolitičnem zboru, za priznanje suverene 
Republike Kosovo 

pobudo-'6 na 25' SeJ' Zb°ra' 3' oktobra 1991' dal naslednjo 
.Skupščina Republike Slovenije naj napove sklep o priznaniu 
suverene Republike Kosovo. Predlog utemeljujem z nasled- 
njim. Rezultat referenduma nedvomno izpričuje voljo velike 
večine prebivalcev za samostojnost in suverenost Republike 
Kosovo. Na podlagi pravice do samoodločbe vsakega ljud- 
stva, na katero se sami sklicujemo, smo dolžni upoštevati 
avtentično voljo prebivalcev Kosova' 
Dobil je naslednji odgovor: 
1. AP Kosovo je dobila elemente samostojnosti z ustavo SFRJ 
iz leta 1974. Ta ustava je bila v delu, ki se annaša na avto- 
nomni pokrajini, s spremembami srbske ustave iz leta 1990 
razveljavljena v škodo obeh avtonomnih pokrajin, še posebei 
AP Kosovo. Pripadniki albanskega naroda so imeli v SFRJ 
status narodnosti, AP Kosovo je bila po ustavi iz leta 1974 
konstitutivni element federacije. Ustava nekdanje SFRJ ie 
pravico do samoodločbe z odcepitvijo priznavala le jugoslo- 
vanskim narodom. a 

Zaradi nasilne ukinitve avtonomije in človekovih pravic na 
,S?VL!^0'ask0 okuPacii° in s spremembami srbske ustave iz leta 1990 se je postavilo vprašanje obstoja albanske narod- 

nosti v nekdanji Jugoslaviji. Legalno izvoljena Skupščina 
Republike Kosova je razpisala referendum, ki so ga izvedli od 

, 0 30- septembra 1991 na vsem ozemlju Kosova. Ogromna večina udeležencev referenduma je pritrdilno odgovorila na 
naslednje vprašanje: 
.Prosimo vas, da odgovorite (z da ali ne), ali priznate resolu- 
cijo Skupščine Republike Kosovo o Republiki Kosovo kot 
suvereni samostojni državi, ki ostaja v konstitutivni zvezi 
držav - suverenih republik, torej v Jugoslaviji ' 
2. Republika Slovenija je problemu Kosova in vprašanju pri- 
padnikov albanskega naroda v nekdanji SFRJ posvečala 
znatno pozornost. Skupščina Republike Slovenije je med 
drugim sprejela tudi naslednje dokumente: dekalraciio 
o Kosovu z dne 23. julija 1990, sklep Skupščine o začetku 
5°st°pka pred ustavnim sodiščem SFRJ v zvezi z zakonom 
oao ^ Je 0 Prenehaniu dela Skupščine in Izvršnega sveta SAP Kosovo z dne 27. 7. 1990, stališče in protestno izjavo 
v zvezi z izgonom predstavnikov mednarodne helsinške fede- 
racije iz Jugosalvije in z aretacijami legalno izvoljenih pred- 
stavnikov SAP kosovo z dne 4. in 5. oktobra 1990 in protestno 
izjavo DPZ v zvezi z ravnanjem srbske policije na določenih 
lokacijah v Kosovu z dne 16. 5. 1991. 
3. V zvezi z najnovejšim razvojem na Kosovu in rezultati 
referenduma, ki ga je razpisala Skupščina SAP Kosovo je 
treba poudariti vse pravice pripadnikov albanskega naroda na 
Kosovu, da sam odloča o svojem položaju in o povezavah 
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Kosova v jugoslovanskem in snsem evropskem prostoru. Zato 
naj Skupščina Republike Slovenije ponovno poudari pravico 
legitimnih predstavnikov pripadnikov albanskega naroda na 
Kosovu, da soodločajo pri vseh pogajanjih o svojem položaju 
ob razpletanju jugoslovanske krize. Zaradi tega je nujna tudi 
niihova udeležba na mirovni konferenci v Haagu. 
Menimo da je obravnavanje mednarodnega priznanja Repu- 
blike Kosovo preuranjeno. Republika Kosovo ne izpolnjuje 
Dotrebnih pogojev za mednarodno priznanje, predvsem pa so 
se prebivalci Kosova na referendumu odločili za status suve- 
rene republike v Jugoslaviji, s čimer pa ni dan jasen status 
Reoublike Kosovo v mednarodnih odnosih, saj v pogajanjih 
v Haaau in sicer še ni odločeno, da bo Jugosalvija ostala kot 
mednarodnopravni subjekt. Priznanje ene od suverenih repu- 
blik neobstoječe Jugoslavije bi bilo prijudiciranje rešitve jugo- 
slovanske krize in mednarodnih razmerij na Balkanu. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravilo Mini- 
strstvo za zunanje zadeve. 

MNENJE IN STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije in 
Komisije za človekove in državljanske svoboščine 
k pobudi Mirka Vaupotiča, delegata v Družbeno- 
političnem zboru, za uvedbo instituta »Ombud- 
smana« za varstvo in uveljavljanje pravic otrok 
in mladine ter njihovih koristi*  

Delegat Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike 
Slovenije Mirko Vaupotič je na seji zbora, dne 10. 10. 1991, 
predlagal, da se v Skupščini Republike Slovenije uvede insti- 
tut OMBUDSMANA za varstvo in uveljavljanje pravic otrok, 
mladine ter njihovih koristi. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije podpira Pr®dloge, 
da se tudi v Republiki Sloveniji uvede institut OMBUDSMANA 
kot oblika neformalnega varstva pravic posameznikov v raz- 
merju do organov oblasti, ki jo poznajo tudi pravni redi 
nekaterih tujih držav (prvič ga je uvedla švedska ustava leta 
1809) Institut OMBUDSMANA je opredeljen tudi v 156. členu 
predloaa ustave Republike Slovenije z dne 24. 7.1991. Vendar 
pa je treba opozoriti, da OMBUDSMAN kot varuh pravic držav- 
ljanov ne bo ustanovljen le za varstvo in uveljavljanje pravic 
otrok in mladine ter njihovih koristi, temveč bo imel sirso 
vlogo varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboscin 
v razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave 
in nosilcev javnih pooblastil. Predlog ustave pa dopušča tudi 
možnost, da bi se z zakonom ustanovili za posamezna 
področja tudi posebni varuhi pravic državljanov. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije bo po sprejemu 
ustave Republike Slovenije pripravil ustrezen zakon o varuhu 
pravic državljanov, pri čemer bo upošteval tudi pozitivne in 
negativne izkušnje, pri delovanju družbenih pravobranilcev 
samoupravljanja, Komisije Skupščine Republike Slovenije za 
vloge in pritožbe ter Sveta za varstvo človekovih pravic, saj bo 
varuh državljanskih pravic glede na predvideno vlogo prevzel 
del njihovih dosedanjih nalog. Ob pripravi področne zakono- 
daje o otroškem varstvu pa bo Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije dodatno proučil delegatsko pobudo, zlasti 
z vidika ustreznega uresničevanja konvencije Združenih naro- 
dov o otrokovih pravicah. Ta konvencija zahteva od držav 
podpisnic učinkovito varstvo pravic otrok in spremljanje nji- 
hovega uresničevanja, pri čemer možnosti za načine reševa- 
nja tega vprašanja niso omejene in je prepuščeno posamez- 
nim državam, kako bodo to varstvo zagotovile. Institut 
OMBUDSMANA izrecno priporoča tudi parlamentarna Skupš- 
čina Sveta Evrope v priporočilu z dne 1. 2. 1990, ki se nanaša 
na otrokove pravice. V nekaterih državah že več let uspesno 
delujejo posebna »ombuds« telesa (Norveška, Finska, Izrael, 
Kostarika), ki delujejo po načelih avtonomnosti, nadpoliticno- 

•OPOMBA- Mnenje sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih 

oktobra 1991 /Takrat oto t° di^omotoma ^irka^aupo°ča uvrstili med 
delegate Zbora združenega dela. 
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sti in prostih metod dela. Upošteajoč njihove izkušnje ter 
stopnjo sedanjega varstva otrokovih pravic, bo treba ugoto- 
viti, na kakšen način doseči temeljno načelo konvencije 
o otrokovih pravicah kot glavnem vodilu pri urejanju tega 
področja. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je mnenje pripravilo Ministrstvo za zakonodajo v sode- 
lovanju z Ministrstvom za zdravstvo, družino in socialno 
varstvo in Ministrstvom za šolstvo in šport. 

Komisija za človekove pravice in državljanske svoboščine 
je na svoji 8. seji, dne 22. 10. 1991, obravnavala delegatsko 
pobudo Mirka Vavpotiča in sprejela naslednje stališče: 
Komisija se je seznanila s pobudo in z mnenjem, ki ga je k tej 
pobudi oblikoval Svet za varstvo človekovih pravic in temelj- 
nih svoboščin. Komisija k mnenju Sveta lahko doda le sta- 
lišče, da je sprejem nove ustave z vidika varstva človekovih 
pravic in svoboščin zelo potreben. V okviru tega komisija 
meni da je varuh pravic državljanov ustanova, ki jo ustava 
mora vsebovati, in pričakuje, da bo izelava ustrezne zakono- 
daje za njegovo ustanovitev med prioritetnimi zakonodajnimi 
načrti po sprejemu ustave. V okviru razprave o tej in taki 
zakonodaji pričakujemo tudi vključitev delegatske pobude g. 
Mirka Vaupotiča, ki jo načelno podpiramo, saj ustreza 53. in 
156. členu predloga ustave. 
Komisija je sprejela dodatni sklep, da se z navedeno proble- 
matiko seznani Urad za mladinska vprašanja, glede varstva 
otrok pa tudi Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno 
varstvo. Obema dajemo tudi pobudo, da skupno z drugimi 
pristojnimi in stroko pripravita poročilo kot podlago za zakon- 
ske odločitve. 

ODGOVOR 
Ministrstva za zakonodajo na pobudo Marjana 
Podobnika, delegata v Družbenopolitičnem 
zboru, Tomaža Pavšiča, delegata v Zboru občin 
in Dejana Peršolje, delegata v Zboru združenega 
dela, za novo ureditev predpisov o translaciji 
(prenosu posmrtnih ostankov) iz tujine v Slove- 

nijo.  _______ — 

Prevoz trupel je urejen v zakonu o varstvu prebivalstva pred 
nalezljivimi boleznimi, ki ogrožajo vso državo (Uradni list 
SFRJ, št. 51/84 in 63/90) in v pravilniku o pogojih in načinu 
izkopavanja in prevoza trupel (Uradni list SFRJ, št. 42/85), oba 
predpisa se po prvem odstavku 4. člena ustavnega zakona za 
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvis- 
nosti Republke Slovenije do izdaje ustreznih predpisov smi- 
selno uporabljata kot republiška predpisa. V teh predpisih je 
predvideno eno samo dovoljenje, in sicer dovoljenje za pre- 
voz trupla iz tujine v SFRJ oziroma zdaj v Republiko Slovenijo, 
ki ga izdajo - prej zvezni, sedaj seveda republiški - za 
zdravstveno varstvo pristojni upravni organ v soglasju 
s sekretarjem za notranje zadeve. V mnogih primerih pa tudi 
to dovoljenje ni potrebno, kar določata tretji odstavek 30. 
člena navedenega zakpna in 12. člen pravilnika. Za prevoz 
trupla v tujino pa je potrebna spremnica za prevoz trupla^ ki jo 
izda (občinski) upravni organ, pristojen za sanitarno inšpek- 
cijo. Ker torej nikakršna dovoljenja na občinski ravni niso 
predpisana, ni jasna trditev v pobudi, da so občine »te pri- 
mere reševale zelo počasi«, kakor tudi ne, da je bil pri tem 
»največji poudarek na politični oceni primera«. Ti predpisi 
v svojih normah dajejo tudi vtis, da je primerno upoštevana 
tudi pieteta do pokojnika, kar je treba omeniti glede na to, da 
pobuda terja, da se to področje »nemudoma pravno uredi po 
zgledu demokratičnih civiliziranih držav«. Ker pobuda pojas- 
nil za svoje trditve ne vsebuje, je možno s pravnega vidika dati 
samo pojasnila v okviru zgoraj povedanega. Vsebinsko pa ta 
vprašanja spadajo v področje zdravstva, ker so odločilni vidiki' 
urejanja teh vprašanj vsekakor na področju zdravstvenega 
varstva, in delno tudi notranjih zadev, seveda ob vsem dolž- 
nem spoštovanju in upoštevanju tudi pietetnih aspektov. Ker 
tukajšne ministrstvo vsebinskih pristojnosti pa navedenih 
upravnih področjih nima, bi vsebinsko obrazloženo in dopol- 
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njeno pobudo s prikazano potrebo in predlogi za drugačno 
ureditev tega področja od dosedanje bilo treba zato stro- 
kovno preveriti na Ministrstvu za zdravstvo in eventualno tudi 
na Ministrstvu za notranje zadeve. 

MNENJE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
o pobudi Jožefa Školča, delegata v Družbenopo- 
litičnem zboru, Boruta Razdevška, delegata 
v Zboru občin in Jaša L. Zlobca, delegata v Zboru 
združenega dela, za sprejem zakona o popravi 
krivic 

O pobudi Jožefa Školča, delegata Družbenopolitičnega 
zbora, Jaše L. Zlobca, delegata združenega dela, in Boruta 
Razdevška, delegata Zbora občin Skupščine Republike Slove- 
nije, naj izvršni svet Skupščine Republike Slovenije v enem 
mesecu predloži Skupščini Republike Slovenije predlog za 
izdajo zakona, s katerim bo uredil: 
- priznanje moralnega zadoščenja in osebne integritete pri- 
zadetim ljudem, K 

- pravico do odškodnine kot delnega odpravljanja posledic 
političnega preganjanja, 
- pravice političnih preganjancev in zapornikov iz dela ter 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
- kriterije in postopke za priznanje statusa političnega prega- 
njanca in zapornika ter postopke za uveljavljanje pravic, 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije meni naslednje: 
Ob sprejemanju zakona o denacionalizaciji, ki pomeni 
popravo krivic, storjenih s tako imenovanim revolucionarnim 
poseganjem države v lastninske odnose je vsekakor sprejem- 
ljiva pobuda za popravo krivic, ki pomenijo kršitev drugih 
temeljnih človekovih pravic. Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije zato načelno podpira pobudo delegatov in si priza- 
deva, da se bodo krivice, povzročene z uresničevanjem repre- 
sivne koncepcije preteklega političnega režima zlasti v povoj- 
nem obdobju, čim bolj popravljale. Ob tem se Izvršni svet 
zaveda razsežnosti tega vprašanja, ne gre namreč samo za 
krivice, povzročene s kaznovalno zakonodajo in po njej izve- 
denih sodnih in drugih pravnih postopkih, temveč tudi za 
represijo drugačnih pojavnih oblik, kakor se je izvajala 
v praksi. Za celovito spoznanje povojnega obdobja bo 
potrebna še poglobljena strokovna raziskava procesov in 
drugih dogodkov. 
Glede na to je Izvršni svet ustanovil posebno medresorsko 
komisijo, v katero je imenoval predstavnike pristojnih ministr- 
stev, pravosodnih organov, Združenja žrtev komunističnega 
nasilja in Komisije za raziskavo povojnih množičnih pobojev, 
pravno dvomljivih procesov in drugih nepravilnosti, ki ima 
nalogo, da prouči pravne in materialne možnosti za popravo 
krivic, nastalih zaradi kaznovalne zakonodaje v medvojnem in 
povojnem obdobju, ter predlaga zakonodajne rešitve in druge 
ukrepe za ureditev obravnavane problematike. 
Glede na razsežnosti tega vprašanja, kakor tudi glede na 
veljavni zakonodajni postopek Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije meni, da ne more predložiti Skupščini Repu- 
blike Slovenije predloga za izdajo zakona v enem mesecu kot 
to predlagajo delegati, ampak bo to storil takoj po končanem 
delu omenjene medresorske komisije. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu je mnenje pripravilo Ministr- 
stvo za pravosodje in upravo. 

STALIŠČE ~ 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do pobud Franca Pipana, dr. Stanka Buserja in 
dr. Draga Plešivčnika, delegatov v Družbenopoli- 
tičnem zboru ter Metoda Šonca, delegata 
v Zboru občin, o problematiki v zvezi z Jedrsko 
elektrarno Krško 

Poslanci Franc Pipan, dr. Stanko Buser in dr. Drago Plešivč- 
nik so, v Družbenopolitičnem zboru Skupščine Republike 
Slovenije, poslanec Metod Šonc pa v Zboru občin Skupščine 

Republike Slovenije, dali pobude za celovito razpravo 
v Skupščini Republike Slovenije o problematiki obratovanja 
in zapiranja Nuklearne elektrarne Krško, odlaganja nizko 
srednje in visoko radioaktivnih odpadkov, rente za prizadeta 
območja, naravnih danosti lokacije Nuklearne elektrarne 
Krško. Poslanec dr. Stanko Buser je postavil vprašanje glede 
trenutnega stanja v zvezi z izborom lokacije odlagališča nizko 
in srednje radioaktivnih odpadkov v Sloveniji in kako potekajo 
dogovarjanja med vlado in občinami, v katerih so bile potr- 
jene v 1. fazi raziskav primerne lokacije. 
Poslanec dr. Drago Plešivčnik pa je ob sporočilu s seje kon- 
taktnega komiteja slovenske in koroške vlade dne 22 maia 
1991 predlagal, da: 
- slovenska vlada pojasni republiški skupščini, kateri razlogi 
so jo vodili v spremembo programskih usmeritev glede 
zaprtja Nuklearne elektrarne v Krškem do leta 1995; 
- se realizira skupščinski sklep o široki skupščinski in javni 
razpravi o usodi krške nuklearke na temelju strokovnih ocen 
o možnih poteh razvoja slovenske energetika do leta 2020; 
- se na tej osnovi odloči o dokončni usodi Jedrske elek- 
trarne v Krškem prebivalstvo Slovenije na referendumu. 
Ob obravnavi navedenih pobud in vprašanj je Izvršni Svet 
Skupščine Republike Slovenije sprejel naslednja stališča: 

1. Naravne danosti lokacije NE Krško 
Seizmotektonske raziskave za NE Krško so pred, med in po 
izgradnji izvajali trije neodvisni timi strokovnjakov 
1. Geološki zavod Ljubljana - nosilec U. Premru dipl ina 
geol. (GZL-1) M' 
2. Geološki zavod Ljubljana - nosilec prof. dr. D. Kuščer 
(GZL-2) 
3. IZISS Skopje - nosilec prof. dr. M. Arsovski (IZIIS) in še 
drugi avtorji raznih člankov in recenzij. 
Ker jugoslovanskih predpisov in navodil za izbiro lokacije 
jedrske eletrarne ni bilo, so po dogovoru pri raziskavah upo- 
rabljali navodila in kriterije ameriške Atomic Energy Commis- 
sion - Ameriški zvezni predpis CFR 10, pogl. 100 (Reactor 
site criteria). Predpis ne izključuje izgradnje JE na lokacijah, 
kjer so v krogu 8 km ugotovljeni aktivni prelomi, daljši od 300 
m, vendar pa prepušča v tem primeru končno oceno o primer- 
nosti lokacije z vidika seizmotektonskih kriterijev Komisiii za 
atomsko energijo ZDA. 
Leta 1971 je ekipa GZL-1 v študiji za investitorja opredelila vse 
aktivne prelome, daljše od 300 m v oddaljenosti 8 km od 
lokacije. Navedeni so dokazi o aktivnosti teh prelomov in 
o velikosti zadnjih premikov ob prelomnih. Leta 1972 so isti 
avtorji v drugi študiji še detalneje kot leta 1971 obdelali 
kritično območje predvidene lokacije JE. Na podlagi teh dveh 
študij so ameriški strokovnjaki na prvi predlokacijski razpravi 
leta 1972 izrazili dvom v primernost lokacije JE Krško, čeprav 
je ekipa GZL-1 v oceni primernosti lokacije JE Krško zaklju- 
čila, da je izključitveni kriteriji 8 km pri slovenskih seizmotek- 
tonskih značilnostih nesmiselen, pač pa je smiselno, da loka- 
cija na leži na aktivnem prelomu, ker bi z ev. premiki ob 
prelom prišlo do poškodbe zgradbe JE. V poročilu za Komi- 
sijo za proučitev okoliščin izgradnje JE Krško pri Skupščini 
republfke Slovenije g. U. Premru med drugim zaključuje, da je 
JE Krško lahko varna s stališča aktivnih prelomov, ker je 
nameščena na seizmotektonskem bloku pod pogojem da so 
bile izvedene ustrezne rešitve za varno gradnjo. 
Po letu 1972 GZK-1 ni bila več direktno vključena v raziskave 
lokacije na NE Krško. Vendar pa si je I. 1975 g. U. Premru 
ogledal gradbeno jamo JE Krško. V poročilu, ki ga je ob tej 
priložnosti napisal, pravi: »V gradbeni jami JE Krško je bila 
odkrita meljasta plast, z 2 cm debelima konkordatnima vlož- 
koma žitke gline, ob katerih je prišlo do 2 cm zdrsa v gradbeni 
jami. Pojav ni imel nikakršnega vzroka v tektoniki. Ob tej 
priliki je bila pregledana celotna gradbena jama, v kateri pa ni 
bilo nobene razpoke in prelomov.« 
Ekipa GZL-1 je v času 1972—1990 nadaljevala z intenzivnimi 
raziskavami seizmotektonike celotnega slovenskega ozemlja 
(s financiranjem Republiške raziskovalne skupnosti in druaih 
investitorjev). 
Ekipa GZL-2 je leta 1972 pod vodstvom prof. dr. D. Kuščerja 
naredila povzetek poročil o dotedanjih geoloških raziskavah 
z drugačno interpretacijo. Za aktivne prelome, ki jih navaja 
ekipa GZL-1 kot aktivne prelome, je v dokumentu navedeno, 
da prelomi niso aktivni, ker ob njih ni bil ugotovljen noben 

poročevalec 
39 



premik v pozno pleistocenskih terasah. V sklepih je nave- 
deno, da je lokacija za JE primerna, ker v mlajših geoloških 
nhdobiih ni bilo opaziti površinskih deformacij. 
Ekipa IZIIS je leta 1975 pod vodstvom prof. dr. M. Arskovskega 
z drugačno metodo opredelila prelome znotraj meje 8 km od 
predvidene lokacije JE. Navedeni so trije prelom , za katere 
avtorji smatrajo, da niso aktivni. Elaborata ekip GZL-2 in IZISS 
sta služila kot osnova za končno varnostno poročilo JE Krško 
za Doalavia Geologija in seizmologija. v 
Po dokončani gradnji JE Krško je zaslediti ponovno večjo 
aktivnost GZL-1 in IZISS. Iz tega obdobja je dostopna stevi na 
dokumentacija, ki je tako kot osnovne Študije na' vpogled 
v kompletih in posameznih raziskovalnih institucijah 

Na podlagi vseh razpoložljivih podatkov lahko zaključimo: 
Kljub ugotovljenim različnim strokovnim mnenjem, nesodelo- 
vanju in nasprotovanjem, zameram, raznim očitkom in pole- 
mikam, lahko smatramo, da pri izbiri seizmotektonskih pro- 
jektnih parametrov ni prišlo do večjih nepravilnosti in podce- 
njevanja seizmotektonskih kriterijev pri izboru lokacije za JE 
Krško Seizmični parametri, ki so bili uporabljeni za potresno 
varno projektiranje NE Krško, so strožji od tistih ki jih je 
določila jugoslovanska strokovna komisija. Tak zaključek je 
mogoče povzeti tudi iz treh strokovnih poročil, ki so jih za 
skupščinsko komisijo za proučitev okoliščin izgradnje JE 
Krško in posledic njenega obratovanja v začetku leta 1991 
pripravili vodilni slovenski strokovnjaki in sicer g. U. Premru, 
dipl. ing. geologije s področja seizmotektonike, dr. J. Lapa)ne 
s področja inženirske seizmologije in prof. dr. P. Fajfer 
s področja potresno varnega projektiranja. 
Največkrat zastavljeno vprašanje pa je ostalo naslednje: 
Ali obstaja nevarnost nastajanja novih razpok in površinskih 
premikov ob njih pod ključnimi objekti JE Krško? 
Vprašanje smo v zadnjem času postavili tudi raznim domačim 
in tujim strokovnjakom ter tudi članom mednarodne misije 
WAMAP (Radioactive VVaste Management Advisory Pro- 
gramme) ob njenem obisku v Ljubljani konec aprila 1991 
Povzetek dokaj enotnih strokovnih mnenj podajamo kot 
odgovor na gornje vprašanje. 
Nevarnost nastajanja novih razpok in površinskih premikov 
ob niih pod ključnimi objekti NE Krško je lahko posledica 
aktivnosti prelomov in to predvsem tistih, pri katerih je možno 
pričakovati tudi njihovo površinsko aktivnost. Pri določanju 
aktivnosti prelomov moramo namreč razlikovati dvoje vrst 
aktivnih prelomov. Prvi so tisti, ob katerih se v globinskem 
delu sprošča potresna energija (hipocenter). Pri drugih kot 
posledica te energije na površini zemlje ob ali blizu pre oma 
še danes in v prihodnosti lahko nastanejo nove razpoke in 
posedanje ali dviganje terena. Te druge prelome imenujemo 
v tem poročilu površinsko aktivne prelome (angl: capable 
faults). 
Opredelitev površinsko aktivnih prelomov je povezana 
z obsežnimi raziskavami. Prvi pomemben podatek, ki ga 
moramo za vsak poznan ali predviden prelom ugotoviti, je, 
kdaj je ob prelomu v preteklosti nastal zadnjikrat površinski 
premik ali nova razpoka. V ta namen je potrebno.pridobiti 
zadostno količino površinskih in podpovršinskih podatkov 
z raziskavami širše okolice in same potencialne lokacije. 
V času raziskav lokacije za JE Krško v večini razpoloz jive 
aeološke dokumentacije še ni zaslediti te pomembne delitve' 
na alobinsko in površinsko aktivne prelome. Prva je to razliko 
upoštevala ekipa GZL-1 že leta 1971/72, ki pa je površinsko 
aktivnost prelomov določala le z metodo interpretacije letal- 
skih in satelitskih posnetkov in delno geološko terensko pre- 
verbo. V večini primerov pa niso imeli možnosti opraviti osta- lih potrebnih podrobnih geoloških raziskav. 
Določanje površinsko aktivnih prelomov brez obsežnih dodat- 
nih ustreznih terenskih raziskav je v Sloveniji otezkoceno tudi 
zaradi sledeče ugotovitve dr. V. Ribarica v revizij, in ^evalu- 
aciji makroseizmičnih podatkov poročila SERIJA POTRESO 
NA KRŠKEM POLJU OD 28. 12. 1989 DO 23. 4. 1990: »Maksi- 
malna možna magnituda na tem delu Evrope je po N. Amdrus- 
sevsu M=6,75 (Richterjeve skale).« . 
Po svetovnih izkušnjah pa potresi z magnitudo, manjšo od 6,5 
stopenj, ne povzročajo opisanih površinskih vp^vov. Za 
področje Krške depresije je ta vrednost po podatkih_Seizmo- 
loškega zavoda Slovenije še nekoliko nižja in ni pričakovati 
magnitud nad Mmax=6,46 (v sečišču Brestaniškega in Brezi- 
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škega preloma, oddaljenega 9 km) Na Medvednice_ 
ki je oddaljena okoli 45 km, znaša ta vrednos Mmax_6,5. Za 
ožjo lokacijo tektonskega bloka, na katerem stoji JE Krško, pa 
je po večini podatkov vrednost za Mmax=4. Ulede na litoloski 
sestav in geološko strukturo lokacije JE Krško pa je verjetnost 
površinskih deformacij relativno še manjša. 
Vse navedeno je verjetno vzrok za velike razlike v interpreta- 
ciji aktivnih prelomov med ekipami GZL-1, GZL-2 in IZIIS. 
Na drugi strani pa navedeni podatki kažejo ali celo morda 
dokazujejo, da za JE Krško ne obstoja nevarnost, da bi pod 
njenimi objekti ob najmočnejšem možnem potresu nastale 
površinske deformacije. 
Vplivi potresov na JE Krško se redno spremljajo z opazova- 
njem zemeljskih posedkov in razpok na objektih. Iz Poročila 
o tehničnem opazovanju objektov NE Krško v letu 1990 
(ZRMK, Ljubljana, april 1991) je razvidno, da glede na ugotovi- 
tve tehničnih opazovanj objektov v splošnem ni zmanjšana 
varnost in funkcionalno stanje konstrukcij z izjemo hladilnih 
stolpov, kjer je potrebna sanacija. Splošna ugotovitev za vse 
objekte je da so ugodno temeljeni v meljevcu ali dobro 
komprimiranem produ. V naslednjih letih je pričakovati mini- 
malno napredovanje posedkov. 
Poleg tega je Republiška uprava za jedrsko varnost izdala dne 
14. 6. 1991 Nuklearni elektrarni Krško odločbo št. 31 64/90 
1238/ML, s katero je naložila JE, da mora izdelati verjetnostno 
analizo varnosti tudi za zunanje vzroke, ki morajo zajeti tudi 
specifične krivulje seizmičnega tveganja in analizo rezerve 
v protipotresnem projektiranju v skladu z najnovejšo svetovno 
prakso. Rok za izdelavo analize je 1. junij 1993. 
2. Obratovanje NE Krško 
— Študija o varnem obratovanju Nuklearne elektrarne Krško 
Jedrska elektrarna Krško obratuje od leta 1981. Odločitev za 
izaradnjo elektrarne sta skupno sprejeli Skupščini Republike 
Slovenije in Hrvaške, izgradnjo pa izpeljali elektrogospodar- 
stvi (EGS in ZEOH). Vključno s poskusnim obratovanjem je JE 
Krško do konca leta 1990 proizvedla preko 35 milijard kWh 
električne energije. Če bi hoteli to količino električne energije 
proizvesti npr. v TE Šoštanj, bi morali pokuriti 45 mio ton 

Jedrska elektrarna v Krškem je bila grajena in tudi sedaj 
obratuje v skladu z mednarodno sprejetimi varnostnimi nor- 
mami ter standardi ZDA in razvitih evropskih držav. Elektrarna 
doseaa s predpisi zahtevano varnost in nadpovprečno visoko 
razpoložljivost. Poleg RUJV, ki je pristojna in zadolžena za 
nadzor varnosti NE Krško in strokovnih organizacij v Sloveniji 
in Hrvaški, ki strokovno sodelujejo pri nadzoru, je NEK poa 
nadzorom Mednarodne agencije za atomsko energijo kot 
specializirane agencije Združenih narodov za področje miro- 
ljubne uporabe jedrske energije. 
RUJV redno obvešča Skupščino Republike Slovenije o obra- 
tovanju jedrske elektrarne v Krškem, s posebnim poudarkom 
na varnosti jedrskega objekta. Poročilo o jedrski varnosti za 
leto 1990 je dne 16. 10. 1991 obravnavala Komisija za varstvo 
okolia in naravne dediščine in menila, da sta na podlagi 
navedenega poročila jedrska objekta v letu 1990 z visoko 
stopnjo zanesljivosti in da ni bilo radioaktivnega onesnaženja 
okolja oz. posameznikov. 
Glej: Poročilo o jedrski varnosti v letu 1990, Ljubljana, Repu- 
bliška uprava za jedrsko varnost, 1990 

« .n Hrva- 
ški«, Okrogla miza, Železna Kapla, 4. in 5. april 1991 
3. Zapiranje Nuklearne elektrarne Krško 
- ekonomske in tehnične možnosti 
Skladno z obveznostjo, zapisano v Programskih usmeritvah 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije z dne 26 
junija 1990, bo Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 
pripravil potrebne podlage in sprožil postopke za dokonenr 
odločanje o zapiranju NE Krško in torej zaenkrat ni odstopi 
od svojih programskih usmeritev. V pripravi je Zakon o refe 
rendumu ki bo določal, da se bodo o vprašanju zapiranja al 
nezapiranja odločali državljani Republike Slovenije na refe 
rendumu. . , ...   • 
Čeprav jedrska elektrarna obratuje z visoko zanesljivostjo, j 
pri prebivalstvu Slovenije močno izraženo stalisce, daje obre 
menjevanje okolja in tveganje zaradi obratovanja na nespre 
jemljivi ravni v primerjavi z ugodnostmi, ki jih nudi oskro 
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z električno energijo iz te elektrarne. Predlagani osnutek 
zakona izpolnjuje del obveznosti iz programskih usmeritev. 
Več alternativnih scenarijev energetske oskrbe Slovenije 
obravnava obsežna študija »Analiza razvojnih možnosti ener- 
getike Slovenije v obdobju 1990 do leta 2020«, ki jo je izdelal 
Elektroinštitut Milan Vidmar. Poleg energetsko bilančnih pri- 
kazov so bile obravnavane tudi gospodarske posledice posa- 
meznih scenarijev, delno pa tudi prostorski in socialni vidiki 
posameznih smeri razvoja. Glede na dvom o smotrnosti 
nadaljnjega obratovanja jedrske elektrarne so bili scenariji 
izbirani tudi zozirom na obe možni predpostavki: da JE Krško 
obratuje ali pa, da se ustavi ob koncu leta 1995. Osnovni opis 
in rezultati so podani v brošuri, ki jo je izdalo Ministrstvo za 
energetiko »Energija za Slovenijo — Možnosti razvoja Ljub- 
ljana, 1991«. 
Ob obravnavi zakona o referendumu glede nadaljnje usode 
obratovanja Jedrske elektrarne v Krškem v republiški skupš- 
čini je pričakovati tudi široko skupščinsko in javno razpravo 
o usodi NE Krško na podlagi ekspertskih ocen, ki so že 
izdelane oz. so v izdelavi. 
V celotni oskrbi z električno energijo v Sloveniji predstavlja 
jedrska elektrarna okoli 22% porabljene električne energije. 
V primeru zaustavitev, ki lahko nastopijo kadarkoli zaradi 
tehničnih ali zunanjih vzrokov, se izpadla proizvodnja nado- 
mešča z obratovanjem drugih elektrrarn na področju Slove- 
nije ali z uvozom. V primeru trajne ustavitve je za bolj gospo- 
darno nadomestitev potrebno zgraditi nekatere nadomestne 
vire električne energije. Dokončna optimizacija izbire nado- 
mestnih virov, ki naj nadomestijo izpadlih 316 MW v Sloveniji 
se ni opravljena, izbiramo pa med: rekonstrukcijo v termo- 
elektrarnah s predgraditvijo plinskih turbin (v Šoštanju na 
blokih 4 in 5, skupino 160 MW), z izgradnjo industrijskih in 
krajevnih termoelektrarn-toplarn (TE-T07 in z nadaljevanjem 
izgradnje verige hidroelektrarn na Spodnji Savi s skupno 
močjo 220 MW (pozimi le do 70 MW). Nujna komponenta vseh 
gospodarsko in ekološko ugodnih scenarijev pa je smotrnejša 
raba energije, ki vključuje tudi investicije in rekonstrukcije 
v bivalnem okolju, gospodarstvu in negospodarstvu. 
Po ocenah iz že navedene Analize razvojnih možnosti energe- 
tike Slovenije v obdobju 1990 do leta 2020 je za nadomestitev 
slovenskega dela jedrske elektrarne Krško kot vira električne 
energije potrebnoy obdobju 1991-1995 investirati v energet- 
ski podsistem družbe (v proizvodnji in porabi energije) okoli 
950 mio ECU več kot v primeru, da jedrska elektrarna nada- 
ljuje z obratovanjem po letu 1995. Neposredni stroški popolne 
razstavitve jedrske elektrarne Krško so ocenjeni na 270 mio 
ECU, v teh ocenah pa niso vključeni inozemni krediti, najeti za 
izgradnjo JE in ki se sedaj odplačujejo iz proizvedene kWh 
v JE Krško. 
Prav tako v teh ocenah ni obravnavan izpad hrvaškega solast- 
nega dela, to je 316 MW. Vlada Republike Hrvaške kot solast- 
nik Nuklearne elektrarne Krško je na svoji seji dne 16. januarja 
1991 obravnavala Informacijo o delu Medrepubliške koordi- 
nacije za področje jedrske energije in menila, da ni sprejem- 
ljivo zapiranje NE Krško iz kakršnegakoli razloga pred kon- 
cem življenjske dobe, dokler se lahko zagotavlja njeno varno 
obratovanje po kriterijih svetovne prakse. O tem je Vlada 
Republike Hrvaške obvestila Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije z dopisom z dne 21. januar 1991. Nuklearna elek- 
trarna Krško predstavlja za Republiko Hrvaško pomemben vir 
električne energije (približno 18%). Pri ekonomskem vredno- 
tenju zapiranja_ NE Krško bo zato treba upoštevati tudi nado- 
mestilo električne energije Republiki Hrvaški oz. možnost, da 
Republika Hrvaška zahteva tudi povračilo ekonomske škode. 

4. Skladiščenje in odlaganje radioaktivnih odpadkov (RAO) 

Skladišče NSRAO v NE Krško 
Pri obratovanju NE Krško nastajajo nizko in srednjeradioak- 
tivni odpadki, ki se v predelani stabilni obliki skladiščijo 
v sami elektrarni, v začasnem skladišču. V dosedanjem obra- 
tovanju NE Krško (do 31.12.1990) seje nabralo 1572 m3 nizko 
in srednjeradioaktivnih odpadkov v 7.868 sodih. 
V začetku leta 1989 je NE Krško sprožila pobudo za spre- 
membo Ureditvenega načrta NEK UN 55/87-julij 1988 saj 
v začasnem skladišču znotraj ograje NE Krško zmanjkuje 
prostora, reševanje končnega odlaganja NSRAO pa poteka 
prepočasi, da bi bilo lahko zgrajeno do takrat, ko bo polno 

začasno skladišče v NE Krško. Da bi bila zagotovljena varnost 
in kontinuiteta obratovanja NE Krško, bi bilo potrebno razširiti 
začasno skladišče znotraj NEK, in sicer za čas, dokler ne bo 
zgrajeno končno odlagališče. Začasno skladišče bi bilo 
potrebno razširiti do leta 1993, pri čemer potrebuje investitor 
za projektiranje in izgradnjo najmanj 18 mesecev. 
Postopek v občini Krško je še vedno v fazi javne razprave (ki ie 
bila v letošnjem letu prekinjena z zahtevo, da Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije odgovori na sklepe izredneaa 
zasedanja zborov občinske skupščine občine Krško z dne 12 
marec 1991) in nato obnovljena 16. septembra 1991. poudariti 
je treba, da bodo vsi objekti pri razširitvi skladišča izvedeni 
tako, da se ne bo spremenil osnovni pogoj iz lokacijskeaa 
dovoljenja st. 350/F-6DF/JV iz leta 1988, po katerem ne sme 

presežena maksimalna ekvivalentna doza sevanja 0 2 
mSv/leto, izmerjena na ograji NE Krško. 

Odlagališče NSRAO 

nHnin^0 i*5™0. odložitev nizk° ^ srednjeradioaktivnih nas'a'aJ° Pn obratovanju Nuklearne elektrarne 
?™9,h/lr,?V' P°tekai° v Sloveniji (do nedavnega 

T3 m)- ak,lvn.osti za reš'tev tega vprašanja (glej Celovito informacijo o reševanju vprašanj odlaganja nizko in 
srednjeradioaktivnih odpadkov, Poročevalec Rrepublike Slo- 

l1' Za "skaljeno delovanje med obema republi- kama je bil sprejet Skupni mrežni plan aktivnosti in na kritični 

NSRAn t®Q,mreznem pla"u ie iskar|je lokacije za odlagališče NSRAO v Sloveniji m na Hrvaškem. 
Postopek izbora lokacij odlagališča NSRAO poteka v skladu 
s Smernicami za izbor lokacije odlagališča NSRAO v Repu- 
bliki Sloveniji, ki jih je izdala Republiška uprava za jedrsko 
varnost (Ljubljana, januar 1990) in ki so sestavni del Celovite 
informacije o reševanju vprašanj odlaganja NSRAO (sprejeta 
na seji vseh zborov Skupščine Republike Slovenije dne 28. 3. 
1990). Po tem datumu je bila na podlagi komentarjev tujih in 
domačih strokovnjakov opravljena revizija št. 1 navedenih 
Smernic tako, da bo 3. stopnja izbora lokacije odlagališča 
NSRAO, ki je v pripravljalni fazi, potekala že po dopolnjenih 
smernicah. Cilj naloge je v Republiki Sloveniji izbrati eno ali 
dve ustrezni lokaciji z naravnimi danostmi, ki preprečujejo 
širjenje radoaktivnosti v okolje, ob upoštevanju prostorskih in 
družbenih danosti za dobo 300 let. 
Postopek izbora lokacij poteka v štirih stopnjah. V prvi stopnji 
se izločijo neprimerna področja z upoštevanjem sedmih izlo- 
čilnih kriterijev, tako da dobimo primerna področja. 
Več o tem: odgovor IS S R Slovenije na delegatsko pobudo 
Ervina Kokošineka (dopis Izvršnega sveta Skupščine Repu- 
blike Slovenije Skupščini Republike Slovenije, št 020-03/90 
z dne 25. 1. 1991) 
Z uporabo primerjalnih kriterijev 2. stopnje, ki so smiselno 
grupirani v štiri funkcionalne sklope (kriteriji rabe prostora, 
vodnogospodarski kriteriji, kriterij potresne nevarnosti in 
geološki kriteriji), so se primerna področja zožila na potenci- 
alne^ lokacije. Izdelovalec je tudi dopolnil in revidiral 1. stop- 
njo študije v skladu z ugotovitvami recenzijske komisije za 1 
stopnjo. 
Delo na 2. stopnji je potekalo v skladu s Smernicami in 
s projektno nalogo, vendar je bila naloga zaključena s 7- 
meseono 2amucio, razlogi za zamudo pa so tudi v znanih 
stališčih občin (le nekatere občine so posredovale potrebne 
podatke, številne pa so to odklanjale). 
Zaradi kompleksnosti, strokovnosti in občutljivosti dela so 
bile poleg nosilca študije IBE iz Ljubljane v izvajanje vklju- 
čene tudi druge inštitucije, ki so pokrivale posamezne kriterije 
1. in 2. stopnje (Geološki zavod Ljubljana, FAGG, Biotehnična 
fakulteta, VTOZD Agronomija, Katedra za krajinsko arhitek- 
turo, Zavod R Slovenije za družbeno planiranje, Geodetski 
zavod R Slovenije). Sodelovanje je potekalo tudi z izvajalci 
študije na Hrvaškem in ugotovljeno je bilo, da bistvenih razlik 
med obema postopkoma ni. 
Rezultati druge stopnje izbora lokacije odlagališča NSRAO 
v Republiki Sloveniji so potencialne lokacije. Na primernih 
področjih je identificiranih 38 potencialnih lokacij. Vsaka 
lokacija je razvrščena bodisi v skupino potencialnih lokacij, 
primernih za izgradnjo površinskega odlagališča ali pa v sku- 
pino lokacij, ki so primerne za tunelski tip odlagališča. Obsta- 
jajo tudi lokacije, ki so primerne za gradnjo obeh tipov odla- 
gališč. 
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2. stopnja študije je v postopku recenzije, ki bo predvidoma 
zaključena do konca novembra 1991. 
Ministrstvo za energetiko je naročilo pri izvajalcu IBE iz Ljub- 
ljane izvedbo 3. stopnje izbora lokacije odlagališča NSRAO 
v Republiki Sloveniji. Na potencialnih lokacijah, ki so rezultat 
2. stopnje izbora, je predvidena medsebojna primerjava in 
rangiranje lokacij. Za vrednotenje po kriterijih 3. stopnje bo 
potrebna predhodna izdelava projektov in raziskav (predinve- 
sticijska študija z idejnimi rešitvami, študija transporta, štu- 
dija družbene sprejemljivosti lokacij). Končni rezultat vredno- 
tenja bo 3 do 5 najprimernejših lokacij za odlagališče NSRAO 
v Republiki Sloveniji. 
Ena osnovnih usmeritev pri iskanju lokacije za odlagališče 
NSRAO je zahteva, da vse aktivnosti potekajo javno in_v sode- 
lovanju z krajani in občani z območij, ki pridejo v poštev kot 
primerna območja za lokacijo odlagališče NSRAO. Glede na 
to so pristojna republiška ministrstva navezala stike z obči- 
nami, kjer so po 1. fazi iskanja lokacij ostala primerna 
področja, jih z dopisi seznanjala s potekom aktivnosti in jim 
predlagala kooperativnost pri tej zahtevni nalogi. Prav tako so 
predstavniki ministrstev sodelovali na razpravah v občinah, 
kjer so bili predstavljeni rezultati 1. stopnje iskanja lokacij 
(seveda v tistih občinah, kjer so to želeli. Mnoge občine so 
namreč odklonile kakršnokoli obliko sodelovanja in so izra- 
žale hude proteste proti možnosti lokacije na njihovem 
območju). Vprašanje sodelovanja z občinami, kjer ležijo pri- 
merna področja, je obravnavala tudi Medrepubliška koordina- 
cija za področje jedrske energije. 
Po končani 3. stopnji študije iskanja lokacije NSRAO bodo 
predvidoma znane 3—5 najprimernejših lokacij za odlagališče 
NSRAO. Na področju občin, kjer bodo ležale te lokacije, bodo 
nosilci aktivnosti izvajali poseben program družbene spre- 
jemljivosti odlagališča NSRAO. 
V letu 1991 je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 
z odlokom ustanovil Javno podjetje za ravnanje z radioaktiv- 
nimi odpadki (ur. list RS, št. 5/91), katerega pristojnosti so 
med drugim: 
— izvajanje predhodnih del za trajno odlaganje radioaktivnih 
odpadkov, 
— zagotavljanje projektov in vodenje izgradnje načrtovanih 
objektov odlagališča radioaktivnih odpadkov, 
- upravljanje in obratovanje odlagališča, 
- obveščanje javnosti, itd. 
Javno podjetje je v fazi konstituiranja, imenovan je bil direk- 

1 tor, zagotovljen so sredstva za delo Javnega podjetja, vendar 
dejansko podjetje še ni pričelo z delom. To pa ne pomeni, da 
aktivnosti pri reševanju vprašanja odlaganja NSRAO ne pote- 
kajo. Še naprej jih opravlja dosedanji izvajalec Služba pro- 
jekta RAO v NEK, financirajo pa se že sedaj iz sredstev, 
namenjenih za Javno podjetje za radioaktivne odpadke. 
Dejavnosti priprav za povečanje začasnega skladišča RAO in 
pobolšanja tehnologije predelave RAO morata tudi v bodoče 
ostati v okviru organizacije NE Krško, kakor tudi skladiščenje 
obsevanega goriva, dokler se odlaga v elektrarni. 

Medrepubliška koordinacija Republike Slovenije in Hrvaške 
za področje jedrske energije 
V aprilu 1989 je bila zaradi aktualnosti problematike ustanov- 
ljena Medrepubliška koordinacija za področje RAO, v mesecu 
septembru 1990 pa se je preimenovala v MK za področje 
jedrske energije. Večina aktivnosti Medrepubliške koordincije 
so se nanašale na NSRAO iz NEK in sicer na usklajevanje 
aktivnosti iz skupnega mrežnega plana med obema republi- 
kama, ki je izdelan do točke, ko bo med republikama oprav- 
ljen izbor za odlagališče. 

Izrabljeno jedrsko gorivo in visokoradioaktivni odpad 
Izrabljeno jedrsko gorivo se skladišči v bazenu, napolnjenem 
z vodo, ki vsebuje borno kislino. V tem bazenu čaka, da ga 
odpeljejo na skladiščenje kot visokoradioaktivni odpadek ali 
pa na trajno predelavo, kjer reciklirajo cepljivi uran in plutonij, 
ki sta še ostala v izrabljenem gorivu, ostale visokoradioak- 
tivne odpadke pa zasteklijo. 
V bazenu Ne Krško je dovolj prostora za 17 polnitev, in še za 
eno celo reaktorsko sredico. Zmogljivost bazena zadostuje za 
shranjevanje izrabljenega goriva do leta 2000, vendar pa 
obstaja možnost, da bo bazen zapolnjen se pozneje, ker 
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skuša elektrarna povečati izkoristek bazena (postopno preha- 
janje za daljši gorivni ciklus). Nepredvideno ustavljanje ele- 
trarn in predpisovanje obratovanja na 75% moči ima obraten 
negativen učinek. c, 
Vprašanje odlaganja visokoradioaktivnih odpadkov je v blo- 
veniji nerešeno in tudi še ni sprejeta strategija ravnanih 
z obsevanim gorivom in visokoradioaktivnimi odpadki. V pri- 
pravi so študije, ki bodo nakazale postopke ravnanja z VRAO 
in proučile strategijo reševanja problematike VRAO v državah 
uporabnicah jedrske energije. Študije bodo podlaga za izde- 
lavo strategije Republike Slovenije, takoj pa je v obeh repub- 
likah treba začeti izvajati vsaj minimalne aktivnosti (to je 
spremljanje dogajanj in rešitev v svetu ter priprava posamez- 
nih opcij pri nas doma). 

5. Odškodnina (renta) za prizadeta območja 
Skupščina občine Krško je na podlagi 58. člena zakona 
o stavbnih zemljiščih (Ur. I. RS, št. 18/84) sprejela dopolnitev 
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini 
Krško tako, da je določila, da organizacije združenega dela, ki 
pri svoji dejavnosti uporabljajo radioakativne elemente, 
zaradi katerih je predpisan poseben režim varovanja in pogo- 
jujejo obnašanja drugih porabnikov prostora izven območja, 
ki služi neposredno opravljanju dejavnosti, se nadomestilo za 
uporabo stavbnega zemljišča poveča s faktorjem 15. Ta 
določba je osnova za bistveno povečanje obveznosti Nukle- 
arne elektrarne Krško, s tem pa obveznosti ustanoviteljev NE 
Krško in je ni mogoče obravnavati o le kot klasično nadome- 
stilo za zemljišče, temveč je v znesku; ki ga plačuje elektrarna 
občini, mogoče videti tudi neke vrste rento občini. 
Nuklearna elektrarna Krško je zavezana, da plačuje občini 
Krško na podlagi navedenega odloka nadomestilo, ki je na 
začetku znašalo okoli 3,5 mio dolarjev letno, za leto 1990 oz. 
1991 pa je ta znesek narasel že na 8 do 10 mio dolarjev. S temi 
sredstvi razpolaga sklad stavbnih zemljišč v občini. 
V mesecu juliju 1991 je EGS, d.d. kot ustanovitelj NE Krško pri 
Ustavnem sodišču sprožil ustavni spor za oceno ustavnosti in 
zakonitosti odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o nado- 
mestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Krško, saj 
menijo, da ni zakonske podlage za povečano plačevanje 
nadomestila za stavbno zemjišče zaradi uporabe radioaktiv- 
nih elementov. 
Vprašanje rente direktno s sedanjo zakonodajo m bilo rešeno, 
bo pa urejeno s predlaganim zakonom o varstvu okolja, ki je 
v postopku sprejemanja. 

6. Scenarij za primer nesreče 
Scenariji za primer jedrske nesreče so odvisni od tega, za 
kakšno vrsto dogodka gre in so razvrščeni v razrede, s kate- 
rimi ocenjujemo pogostnost dogodka ali pa stopnjo nevarno- 
sti tega dogodka. Dogodke, ki so povezani z izpuščanjem 
radioaktivnosti v okolje in ki ne spadajo med normalno obra- 
tovanje, obravnava 15. poglavje Končnega varnostnega poro- 
čila NE Krško, ki opisuje izredne dogodke, za katere je jedrska 
elektrarna projektirana, in jih deli v štiri razrede: 
Razred I: Normalno obratovanje in normalni prehodni pojavi 
Razred II: Zmerno verjetna nesreča 
Razred III: Redka nesrečah* v •' 
Razred IV: Najhujša možna nesreča, ki je predvidena s projek- 
tom elektrarne - mejna nesreča 
V razred I in II spadajo dogodki in nesreče, ki nimajo vpliva na 
okolje. Pogostnost teh nezgod je približno ena na leto obrato- 
vanja reaktorja. . 
V razred III so uvrščene nesreče, ki zelo malo vplivajo na 
okolje. Doze, ki jih prejme prebivalstvo zunaj ožje varstvene 
cone (500 m od osi zadrževalnega hrama), so primerljive 
v večini primerov pa manjše, z zakonsko predpisanimi dozam, 
za prebivalstvo ob normalnem obratovanju jedrske elektrarne 
(manjše od 1 mSv). Izpusti radioaktivnih snovi ob takšnih 
nesrečah so tako majhni, da radioaktivni vsed ne vpliva ne 
uporabo zemljišč zunaj ožje varstvene cone. Nesreča iz tret- 
jega razreda se po projektu lahko zgodi enkrat v življenjsk 
dobi elektrarne. 
Nesreča iz razreda IV pa ima lahko znaten vpliv na prebival- 
stvo v širši varnostni coni (do 1500 m od osi zadrževalnega 
hrama) Pri takšni nesreči veljajo dozne omejitve in interven 
cijski ukrepi za prebivalstvo, kot jih predvideva načrt ukrepov 
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za zaščito in reševanje ob jedrski nesreči v NE Krško. Pogost- 
nost takšne nesreče je ocenjena, da se zgodi približno ena na 
deset tisoč let obratovanja reaktorja. Velikost doze, ki jo 
prejme prebivalstvo ob mejni nesreči, običajno ne presega 
celoletne mejne doze za profesionalnega delavca (oz. je pri- 
merjava s to vrednostjo, ki znaša 50 mSv). 

Ukrepi v primeru jedrske nesreče 
Pri realnem načrtovanju varnostnih ukrepov v primeru jedrske 
nesreče so pomembna naslednja dejstva: 
- do jedrske nesreče lahko pride zaradi zaporednih odpo- 
vedi sistemov, izrednih dogodkov in napak, pri katerih ima 
človeški faktor dominantno vlogo (več kot 60%) 
- vsaka jedrska nesreča nastane kot zaporedje dogodkov, 
razvija se postopoma in do večjih izpuščanj pride šele po 
nekaj urah - tesnost in trdnost zadrževalnega hrama sta 
bistveni lastnosti za omejevanje posledic jedrske nesreče. 
Ob začetku rednega obratovanja NE Krško je bil izdelan načrt 
ukrepov za zaščito in reševanje ob morebitni jedrski nesreči. 
Načrt ukrepov temelji na Smernicah za izdelavo ocen ogrože- 
nosti in za pripravo ukrepov civilne zaščite v primeru jedrskih 
nesreč v jedrski elektrarni Krško. Za izvajanje ukrepov v pri- 
meru jedrske nesreče je pristojen Republiški štab za civilno 
zaščito skupaj s štabi civilne zaščite prizadetih občin. Glavni 
deli načrta ukrepov za zaščito in reševanje ob morebitni 
jedrski nesreči v NE Krško so: 
- načrt obveščanja o izrednih dogodkih v NE Krško 
- mobilizacijski načrt (z njim se odvisno od stopnje ogrože- 
nosti načrtuje mobilizacija ljudi in sredstev ob morebitni 
nesreči v NE Krško); 
- operativni načrt (določa ukrepe in način njihovega izvaja- 
nja ob izrednih dogodkih oz. jedrski nesreči). 
V letu 1982 je bila izvedena vaja »Posavje 82«, ki je praktično 
preverila priprave za izvedbo evakuacije v primeru nesreče 
v NE Krško. V pripravah na to vajo je bilo opravljeno tudi 
usposabljanje prebivalstva na področju obeh ogroženih občin 
Krško in Brežice, vsem gospodinjstvom pa je bila posredo- 
vana tudi zloženka z navodili, kako ravnati ob jedrski nesreči. 
V letu 1992 bodo celotne priprave zaščite in reševanja za 
primer nesreče v NE Krško ponovno praktično preverjene. Po 
priporočilih Mednarodne agencije za atomsko energijo se 
ukrepi praktično preverjajo vsakih deset let. 

Zaključek: 
1. Lokacija JE Krško leži sredi nedeformiranega seizmotek- 
tonskega bloka. Lokacija je dovolj oddaljena od aktivnih pre- 
lomov. Za čas življenjske dobe JE, ki je bila prvotno določena 
na 40 let, obstaja izredno majhna verjetnost, da bodo pri 
bodočih potresih nastale nove razpoke pod pomembnimi 
objekti JE Krško, kar bi lahko ogrozilo njeno varno obrato- 
vanje. 
Seizmični parametri, ki so bili uporabljeni za potresno varno 
projektiranje JE Krško, so strožji od tistih, ki jih je določila 
jugoslovanska strokovna komisija. 
2. Jedrska elektrarna v Krškem obratuje varno in v skladu 
z mednarodnimi predpisi in priporočili. 
3. Skjadno s programskimi usmeritvami Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije se izvajajo aktivnosti za spre- 
jem odločitve o nadaljnjem obratovanju NE Krško. 
4. Nizko in srednjeradioaktivne odpadke imamo iz jedrske 
elektrarne, raziskovalnega reaktorja, industrije in bolnic in jih 
je potrebno varno odložiti, zato Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije podpira aktivnosti, ki bi privedle do rešitve 
tega vprašanja in meni, da je treba nadaljevati z aktivnostmi 
za razširitev, skladišča NSRAO znotraj ograje NEK ter z iska- 
njem lokacije za odlagališče NSRAO. Vse delo mora potekati 
javno in s sodelovanjem oziroma vključevanjem krajanov in 
občanov. 
Za reševanje vprašanja visokoradioaktivnih odpadkov bo 
izdelana strategija Republike Slovenije za ravnanje z obseva- 
nim gorivom. 
Do konca leta 1991 bodo vzpostavljeni vsi pogoji za delovanje 
javnega podjetja za ravnanje z radioaktivnimi odpadki. 
5. Nova zakonodaja o varstvu okolja bo urejela tudi vprašanje 

nadomestil prizadetim za različne vplive onesnaževalcev na 
okolje ali povečanega tveganja. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije sta stališče pripravila Ministrstvo za energetiko in 
Republiška uprava za jedrsko varnost. 

Ministrstvo za energetiko pa je delegatom v odgovor posre- 
K1=

VaJ°-LUd,,Dopo,"ilno mnenie 0 naravnih danostih lokacije NE Krško, ki ga je pripravil univerzitetni prof. dr. Seraei 
Bubnov, novembra 1991 in ga stališče republiškega izvrš- 
nega sveta ne vsebuje. 

Naravne danosti lokacije NE Krško 
1. Stališče (1) navaja, da za izbiro lokacije za JE Krško ni bilo 
jugoslovanskih predpisov in navodil, zato so pri raziskavah 
uporabljali navodila ameriške Atomic Energv Commission 
CFR 10 (Reactor Site Criteria). 
2. Ekipa GZL -1 je v letih 1971 in 1972 ugotovila aktivne 
seizmotektonske prelome, daljše od 300 m in v oddaljenosti 
do 8 km od objekta. 
3. Na podlagi teh raziskav so ameriški strokovnjaki na predlo- 
kacijski obravnavi leta 1972 zavrnili predvideno lokacijo za JE 
Krško. 
4. Stališče navaja, da je ekipa GZL-1 sodila, da je izločitveni 
kriterij CFR-10 (8 km od objekta) ni primeren za naše seizmo- 
tektonske razmere. Pomembna je le ugotovitev, da objekt ne 
leži na prelomnici. (To je poznejša ugotovitev iz leta 1991?) 
5. Takšna sodba ni v skladu s prej sprejeto odločitvijo o upo- 
rabi ameriških predpisov. 
6. Ugotovitev, da lokacija ne leži na aktivnem prelomu ne 
pomeni, da je lokacija varna. O lokacijah na aktivnih prelomih 
sploh ni vredno razpravljati. (V primeru potresa na prelomnici 
nastanejo takšne deformacije tal, ki jih nobena konstrukcija 
ne more zdržati). 
7. Po tem, ko je bil investitor seznanjen z ameriškim stališ- 
čem o zavrnitvi lokacije, je po izjavi vodje projekta GZL-1 
»takratni direktor EGS po razpravi zahteval, da vse prelome 
brišemo iz Krškega polja« (gl. U. Premru Poročilo o aktivnih 
prelomih in varnosti JE Krško (2) Ljubljana, 28.1.1991 str. 13). 
8. Po tej predlokacijski obravnavi je investitor (EGS) naročil 
nove seizmotektonske raziskave. Druga ekipa GZL-2 pod vod- 
stvom dr. D. Kuščerja je leta 1973 ugotovila, da aktivni pre- 
lomi, ki jih navaja GZL-1 niso aktivni in da je lokacija za JE 
Krško primerna. (3) 
9. Poleg tega je investitor naročil pri Institutu za zemljetresno 
inženjerstvo in inženjersko seizmologijo (IZIIS) v Skopju še 
eno študijo o seizmotektoniki Krškega polja (pod vodstvom 
dr. M. Arsovs...). Študija je bila izdelana 1975 leta, koje bila 
JE Krško že v gradnji. Avtorji so ugotovili, da so znotraj ožjega 
območja JE trije prelomi, ki pa niso aktivni. 
10. Na podlagi teh podatkov so v končnem varnostnem poro- 
čilu za JE Krško zapisali, da je lokacija primerna. 
11. U. Premru v svojem Poročilu (str. 10) pravi, da lokacija JE 
Krško »leži blizu dveh aktivnih prelomnih con. Največje mag- 
nitude se pojavljajo na območju križanja obeh prelomnih 
con«. (2) 
12. V investicijskem programu Poslovnega združenja energe- 
tike SR Slovenije za NE Krško, izdelanem v maju leta 1968, je 
zapisano: »Na osnovi analiz podatkov iz navedenih študij je 
strokovna komisija (katera?) prišla do zaključka, da je od 
obravnavanih lokacij lokacija Krško najprimernejša za grad- 
njo nuklearne elektrarne«. Kot prednosti lokacije so nave- 
dene: lahek dostop, dobre transportne možnosti za dovoz 
težje opreme in bližina velikih mest Zagreba in Ljubljane (str. 
I-54), (4). 
13. Kronologija izbire lokacije JE Krško, glede na seizmotek- 
toniko, je bila torej naslednja: 
- najprej je bila izbrana lokacija 1968. leta (dogovorjeno že 
preje): 
- čez tri leta — 1971. leta — so naročili pri GZL raziskavo 
seizmotektonike lokacije: 
- leta 1972 je GZL ugotovil, da se v razdalji do 8 km od 
objekta nahajajo aktivni seizmotektonski prelomi, nakar so 
Amerikanci to lokacijo zavrnili: 
- leta 1973 je investitor naročil novo raziskavo, ki je ugoto- 
vila, da prelomi niso aktivni: (3) 

poročevalec 43 



— potem je investitor naročil še eno raziskavo pri institutu 
IZIIS v Skopju Ne glede na izid te raziskave so JE zaceli 
graditi. Raziskava IZlISa je 1975. leta ugotovila, da prelomi 
niso aktivni. 
14 Treba je vedeti, da ugotavljanje aktivnosti seizmotekton- 
skih prelomov ni možno v kratkem časovnem obdobju. To so 
dolgotrajni procesi, ki jih je treba sistematično nadzorovati in 
vrednotiti. „ . ,.x .. , _ 
15. V stališču je pravilno zapisano: »Opredelitev površinsko 
aktivnih prelomov je povezana z obsežnimi raziskavami. Pri 
tem je zelo pomembno ugotoviti globinske in površinske 
aktivne prelome, pri katerih lahko nastanejo nove razpoke in 
posedanje ali dviganje terena«. (1) Teh raziskav nimamo. 
16. Iz navedenega sledi: 
— da je bila lokacija za JE Krško določena predno so bile 
začete seizmotektonske raziskave; 
— da so prve raziskave pokazale obstoj aktivnih prelomov 
v območju lokacije (do 8 km od objekta); 
— da dokončnega stališča o aktivnosti ali neaktivnosti obsto- 
ječih prelomov še ni in ga še dolgo ne bo mogoče izdelati, ker 
je za to potrebno daljše časovno obdobje. 
17. Dejstvo, da so v ožjem območju lokacije JE Krško seizmo- 
tektonski prelomi, ki niso dovolj raziskani inso lahko aktivni 
ter potencialno nevarni za objekte JE Krško kaže, da je 
izbrana lokacija za JE Krško neprimerna. 
18 Navedba, da potresi z magnitudo manjšo od M=6,5 (1) ne 
povzročajo površinskih vplivov ne drži. Površinski vplivi so 
odvisni od intenzitete na lokaciji, ne pa samo od magniutde. 
Potres v Skopju 1963. leta je imel magnitudo M=6,1, intenzi- 
teta v centru pa je bila IX. stopnje po MSK-ju. Za IX. stopnjo 
MSK so značilne naslednje deformacije tal: razpoke v tleh so 
velike 10 cm, na pobočjih in na bregovih rek (Sava) pa tudi 
večji od 10 cm. Razpoka širine 10 cm pod objektom skoraj 
gotovo povzroči rušenje objekta. • 
19 Navedba N. Ambraseysa (ne Amdrusseysa), da je maksi- 
malna možna magnituda na našem ozemlju M=6,75, ne drži. 
Potres 15. 4. 1979 v črnogorskem primorju je imel magnitudo 
M=7 0 Potres 8. 10. 1090 pri Zagrebu (Pokupsko) je imel 
magnitudo M=6,9. Potres 4. 4. 1904 v Berovem M=7,... 
Dubrovnik 1667 leta M=7,5 (ocena). 
20 Določitev maksimalne magnitude na sečišču brestani- 
škega in brežiškega preloma, v vrednosti M=6,45, je vpra- 
šljiva. Pri magnitudi M=6,4 lahko nastane na površju intenzi- 
teta IX stopnje. Pri potresu v Valandovu 8. 3. 1931. leta, pri 
magnitudi M=6,7, je bila intenziteta v epicentru X. stopnja po 
MSK. Sečišče brestaniškega in brežiškega preloma naj bi se 
nahajalo v oddaljenosti le 9 km od JE Krško, tore[samo 1 km 
stran od roba nevarne cone, ki jo določajo ameriški predpisi. 
V novejših navodilih IAEA je ta meja premaknjena na razdaljo 
10 km od lokacije. Ugotavljanje primernosti lokacije pa je 
zasnovano izključno na pričakovani intenziteti potresa na 
določeni lokaciji. 
21. Problem seizmične"varnosti JE Krško je treba obravnavati 
v kontekstu razpoložljivih podatkov o seizmični aktivnosti 
širšega območja JE. Po podatkih UNESCO-ve študije o seiz- 
mičnosti Balkana (6) je območje okrog JE Krško seizmično 
najbolj aktivno območje v R Sloveniji in eno izmed najbolj 
aktivnih v Jugoslaviji (poleg Dubrovnika in Valandova). Stega 
stališča je lokacija JE Krško neprimerna. 
22 Sklep Stališča (1), da je lokacija JE primerna, je 
v nasprotju s stališči WAMAP-a (Radiactive Waste Manage- 
ment Advisory Programe) glede potrebe in obsega predhod- 
nih raziskovanj globinskih in površinskih prelomov v širšem 
območju lokacije. 
23. Trditev o primernosti lokacije je vsekakor preuranjena, ker 
kot je zapisano v Stališču, bo verjetnostna analiza varnosti JE 
izdelana šele 1. junija 1993. leta. 
24. V uvodu navodila IAEA str. VII (5) je zapisano, da z gradbe- 
notehničnimi ukrepi (projekt in izvedba) lahko zagotovimo 
varnost JE pred potresom (potresnega nihanja, pospeškov), 
ni pa možno s temi ukrepi zagotoviti varnosti v primeru 
deformacije tal, ki lahko nastanejo pri površinsko aktivnih 
prelomih. Če takšna možnost obstoja, potem je treba iskati 
drugo lokacijo. 
25. V primeru JE Krško je lokacija potencialno nevarna tudi, 
ker se nahaja na obali reke. Na teh območjih se, v primeru 
potresa, velikokrat pojavljajo deformacije tal. Z izgradnjo 
objekta JE je porušeno prejšnje geomehanično ravnovesje 

tal zaradi dodatne obtežne (reaktorska zgradba se je povesila 
za več kot 10 cm). Zato nuklearne elektrarne gradijo rajši na 
skalnatih tleh. 
26. Presenetljivo lahkotno se v Stališču omenjajo razpoke na 
objektih. Razpoka na gradbenem objektu je prvi znak za 
alarm. Kaže, da je nekaj narobe pri projektu, gradnji ali pri 
temeljih. Tudi v tehnično najrazvitejših državah so primer1 

napak v projektu ali izvedbi, ki jih odkrije šele potres. (Poruši- 
tev Oaklandskega mostu ob nedavnem potresu v San Fran- 
ciscu; porušitev bolnišnice Olive v San Fernandu v ZDA) 
Vedeti je treba, da potres odkrije vse skrite napake v projekti 
in izvedbi. 
Nastale razpoke v objektih JE Krško je treba natančno pro 
učiti in ugotoviti nevarnost povečanju le-teh pri morebitni!- 

bodočih potresih. Ugotoviti je treba ali so te razpoke nastalf 
zaradi potresov v zadnjem času, ko je JE že obratovala. 
27. Iz vsega navedenega sledi, da lokacija JE Krško s seizmo 
tektonskega stališča ni primerna. Stopnjo nevarnosti bc 
možno ugotoviti šele po tem, ko bodo na razpolago vsi seiz 
motektonski podatki, ki jih zahteva navodilo IAEA za izbire 
lokacij za JE v seizmičnih območjih. 

VIRI: 
1. Stališče do delegatskih pobud, Ministrstvo za energetiki 
Republike Slovenije, 7. 10. 1991 
2. Premru U. Poročilo o aktivnih prelomih in varnosti jedrsk 
elektrarne Krško, 28. 1. 1991 
3. Geološki zavod Ljubljana, Povzetek poročil o preliminarni! 
geoloških raziskavah za JE Krško, december 1973 
4. Poslovno združenje energetike SR Slovenije. Nuklearni 
elektrarne Krško. Investicijski program Ljubljane 1968. 
5. IAEA. Safety Guide on Earthquake and Associated Topic 
for Nuclear Povver Station Siting. 1975. 
6. UNESCO. Seismic Risk Evaluation of the Balkan Regior 
1974. 

ZBOR OBČIN 

ODGOVOR 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehran 
na pobudo Daniela Božiča, delegata v Zbor 
občin, v zvezi z dopustnostjo kočarjenja v sl< 
venskih teritorialnih vodah 

Strokovne raziskave institutov kažejo, da je tudi Jadransl 
morje čedalje bolj siromašno na ribolovnih fondih. To ve! 
zlasti za belo pridneno ribo, medtem ko pri plavi ribi (sarde 
inčun, papalina) še ni prišlo do prelova in je ulov mogoče 
povečati. Ker je tudi slovenski del morja izredno skromen } 
obsegu in po ribolovnih fondih, se pretežni del ulova slove 
skih ribičev vrši na hrvaškem ribolovnem območju. Po pod: 
kih, s katerimi razpolagamo, predstavlja ribolov v slovenske 
delu morja le 5 do 10% od skupnega ulova. 
Zaradi varstva vodnega življa pred prekomernim izkorišč 
njem, njenega nadaljnjega ohranjanja in racionalnega izkor 
čanja, kot je to zapisano tudi v zakonu o morskem ribišt\ 
smo leta 1987 pričeli z raziskovalnim projektom »FON 
PRIDNENIH RIB IN OSTALIH UŽITNIH ORGANIZMOV V TRZ 
ŠKEM ZALIVU«. Izvajalec raziskovalne naloge, ki teče 
četrto leto, je Inštitut za biologijo Univerze v Ljubljani - Mi 
ska biološka postaja Piran in raziskovalni sektor Marikulti 
iz Portoroža. Na osnovi rezultatov spremljanja stanja vodne 
življa, se vsakoletno predpiše dopustni režim ribolova, obs 
ribolova, dopustnost posameznih tehnologij izlova, dovolje 
območja in drugo. Za koledarsko leto 1991/92 Ministrstvo 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja izjemna dovoljen 
s katerimi je prepisan naslednji režim ribolova: 
1. Na celotnem območju ribolovnega morja, ki pripada Ref 
bliki Sloveniji, je do nadaljnjega vsem ribičem prepoveda 
uporabljati rampone (dredže). 
2 Globinske povlečne mreže (koče) je dovoljeno uporablj 
vsem ribičem le v času od 15. septembra 1991 do 15. februa 
1992 na celotnem območju ribolovnega morja, ki prips 
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Republiki Sloveniji, razen v pasu ene morske milje od obale 
ter na področju detritičnega dna, ki ga omejujejo naslednje 
koordinate: 
A 45 32' 20 N 13 36' 50 E 
B 45 34' 50 N 13 33' 48 E 
C 45 32' 30 N 13 31' 30 E 
D 45 30' 14 N 13 30' 42 E 
E 45 30' 42 N 13 34' 13 E 
V zvezi z delegatsko pobudo gospoda Danijela Božiča za 
proučitev dopustnosti kočarenja v slovenskih teritorialnih 
vodah, lahko povemo, da smo v skladu z zakonom dolžni 
varovati morsko bogastvo. Na osnovi strokovnih dognanj in 
rezultatov monitoringa stanja ribolovnih fondov je podoločbi 
prvega odstavka 8. člena pravilnika o pogojih in načinu oprav- 
ljanja gospodarskega in športnega ribolova (Uradni list SRS, 
št. 20/77 in 27/87) ribolov z globinskimi povlečnimi mrežami 
(kočami) ter ramponi prepovedan. Minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano pa lahko izda izjemno dovoljenje za 
ribolov s kočami po predhodnem mnenju raziskovalne orga- 
nizacije s področja morskega ribištva. V teh strokovnih oce- 
nah so upoštevani tudi pomisleki gospoda Danijela Božiča 
glede selektivnosti in dopustnosti tehnologije kočarenja. Ob 
tem je potrebno ločevati med pelaško in globinsko kočo, saj 
gre za ulov plave ribe oziroma bele ribe, katerih populacijska 
dinamika se razlikuje. Ob tem pa je pomembno povedati, da je 
že ta nekajletni restriktivni režim ribolova izboljšal stanje 
vodnega življa v slovenskem delu morja. V zvezi s problemi, ki 
se pojavljajo ob samem ribolovu in motenje ribičev, ki lovijo 
na klasičen način (stoječe mreže, vrše, parangali), je tukajšnje 
ministrstvo že nekajkrat opozorilo obalne občine, da je 
zastonj predpisovati režime ribolova, če ni potrebnega nad- 
zora. Trenutno^ tečejo prizadevanja, da se zaposli ribiškega 
inšpektorja in čuvaja ribiških rezervatov. 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobudo Janosa Bukovca, delegata v Zboru 
občin, za oprostitev plačila carine za kmetijske 
pridelke z najetih zemljišč na Madžarskem 

Delegat je dal oziroma predlagal Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, da v sodelovanju z Ministrstvom za 
zunanje zadeve v najkrajšem možnem času proučita možnost 
in primerno ukrepata glede ukinitve plačevanja carine na 
uvoz tistih kmetijskih pridelkov, ki bi jih kmetje - državljani 
Slovenije pridelali na najetih kmetijskih zemljiščih na Madžar- 
skem. 
Madžarska vlada je namreč ponudila možnost najema kmetij- 
skih zemljišč v sosednji županiji Zala. Interesenti za najem 
zemljišča so predvsem kmetje iz Lendavske občine, oviro pri 
realizaciji pa pomeni carina, saj pridelka kmet ne more uvoziti 
brez plačila 21% carine. 
Navedena ministrstva prosi za čimprejšnji odgovor oziroma 
ukrepanje, saj bi se setev v primeru ukinitve carine lahko 
pričela že v jeseni letošnjega leta. 
Dodal je n&slednji odgovor: 
Pridelava hrane z obdelovanjem kmetijskih zemljišč v Repu- 
bliki Madžarski je v interesu Republike Slovenije, saj nam 
primanjkuje glavnih kmetijskih pridelkov. To zlasti velja za 
žita in industrijske rastline. Iz teh razlogov podpiramo uredi- 
tev, po kateri državljani Republike Slovenije lahko najemajo 
kmetijska zemljišča v Republiki Madžarski. 
Z osamosvojitvijo si bo Republika Slovenija z intervencijskim 
uvozom deficitarnih kmetijskih pridelkov zagotavljala 
zadostno preskrbo. V ta namen bo Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije z odlokom določal oprostitev plačila 
carine in drugih uvoznih dajatev za intervencijsko uvožene 
količine posameznega pridelka. 
Na podlagi izvozno-uvoznega sistema bo Izvršni svet pri dolo- 
čanju uvoznih kontingentov za intervencijski uvoz predvidel 
tudi tiste količine kmetijskih pridelkov, kijih bodo naši kmetje 
pridelali v Republiki Madžarski in nato 'uvozili' oziroma pre- 
peljali čez državno mejo. V ta namen se bo vodila posebna 
evidenca o kmetih, ki bodo sklenili pogodbe za obdelovanje 
kmetijskih zemljišč v Madžarski. Kmetom bo s posebnim 
aktom Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije omo- 

gočeno, da bodo pridelek preko intervencijskega uvoza pre- 
peljali v Republiko Slovenijo brez plačila carinskih in drugih 
uvoznih dajatev. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravilo Mini- 
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobudo Petra Jamnikarja, delegata v Zboru 
občin, za sprejem pravilnika o vsebnosti PCB 
v vodi 

Na 25. seji Zbora občin, 12. 9. 1991, je delegat Peter Jamnikar 
dal naslednjo pobudo: 
Dajem pobudo Izvršnemu svetu, da takoj sprejme pravilnik 

glede vsebnosti PCB v vodi. Ta pravilnik naj bo v skladu 
z evropskimi normami. V primeru PCB v izviru Idrijce smo 
ugotovili, da je sedanji pravilnik popolnoma neustrezen 
Dovoljene koncentracije so tudi petstokrat večje oz. prevelike. 
Predlagam takojšnje ukrepanje za sprejem pravilnika in tudi 
za zagotovitev čiste vode za prebivalce Idrije.' 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije odgovarja na 
pobudo naslednje: 
Pobuda je nejasno oblikovana in ni mogoče razumeti, kakšen 
pravilnik naj bi Republika Slovenija sprejela — za pitno vodo. 
ali za površinske vode in kateri pravilnik ni ustrezen. V Idriji so 
po naših podatkih ugotovili prisotnost PCB v vodnem zajetju 
Podroteja in aktivnosti v zvezi z odkritjem onesnaževalca že 
potekajo. 
Pravilnik o higienski neoporečnosti pitne vode (Ur. I. SFRJ št 
33/87, 13/91) je zvezni, zato Republika Slovenija pripravila 
svoj predpis, prilagojen evropskim smernicam in kakovosti 
pitne vode v Sloveniji, ki bo vseboval norme za vse parametre 
(organojeptika, fizikalni, kemični) in ne samo za PCB. 
Za površinske in podzemne vode, ki niso namenjene za pitno 
vodo, je vsebnost PCB normativno urejena le z Odlokom 
o maksimalno dopustnih koncentracijah radionuklidov in 
nevarnih snovi v medrepubliških vodnih tokovih, meddržav- 
nih vodah in vodah obalnega morja, ki ga je izdal Zvezni 
izvršni svet v Ur. I. SFRJ, št. 8/78. V tem odloku so PCB le 
navedeni v seznamu nevarnih snovi, vendar maksimalno 
dopustna koncentracija ni določena. 
Ce želi delegat konkreten odgovor, mora biti tudi vprašanje 
oz. pobuda jasno oblikovana. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravilo Mini- 
strstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo v sodelova- 
nju z Ministrstvom za varstvo okolja in urejanje prostora. 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobudo Ludvika Kotnika, delegata v Zboru 
občin, za spremembo nadomestila med bolni- 
ško odstotnostjo 

Skupščina občine Ravne na Koroškem je sprejela sklep, da 
zbori zahtevajo spremembo Samoupravnega sporazuma 
o uresničevanju zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 47/ 
87) v delu, ki določa izplačilo za čas bolniške odstotnosti 
z dela nad 30 dni osebam, ki opravljajo samostojno dejavnost 
z ose&nim delom in s sredstvi v lasti občanov in delavcem, ki 
so pri njih v delovnem razmerju. 
Skupščina meni, da različen pristop k izplačilu dohodka za 
čas bolezni med delavci v podjetjih in delavci pri samostojnih 
obrtnikih ni upravičen in naj se v celoti poenoti. 
Zahte/o bomo posredovali pristojnim republiškim organom, 
prav tako pa naj jo naši delegati prenesejo v republiško 
skupščino. 
Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju predvideva, naj bi podjetja in obrtniki krili iz 
lastnih sredstev nadomestila osebnih dohodkov do 30 dni 
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odstotnosti z dela, za daljše odstotnosti pa naj bi sredstva 
zagotovil zavod za zdravstveno zavarovanje. Ce bo predla- 
gana rešitev sprejeta, bosta družbeni in zasebni sektor poeno- 
tena pri zagotavljanju pravic do socialne varnosti v zvezi 
z zdravstvenim varstvom, ki je tudi predlog poslanca. 
Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju je že pripravljen, zato menimo, da v tem trenutku 
ni smotrno začeti priprav za spremembo samoupravnega spo- 
razuma o uresničevanju zdravstvenega varstva, ker bi bil 
zanjo prav tako potreben postopek v skupščini. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravilo Mini- 
strstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo. 

MNENJE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
o pobudi Branka Novaka, delegata v Zboru 
občin, o preprečevanju in odpravljanju črnih 
gradenj   

Pobuda g. Branka Novaka vsebuje tri vrste predlogov oziroma 
zahtev: 

1. predloge za pripravo novih predpisov o urejanju prostora; 
2. predloge za ravnanja in ukrepe, ki naj bi v okviru sedanjih 
predpisov pripomogli k preprečevanju in odpravljanju nedo- 
voljenih posegov v prostor ter 
3. zahtevo za izboljšanje in poenostavitev medresorskega 
sodelovanja, zlasti v urbanizmu in gradbeništvu. 

1. Mnenje o predlogih v zvezi z novimi predpisi o urejanju 
prostora 
V tem delu poslanske pobude je predlagano, naj se z novimi 
predpisi o urejanju prostora priprava in spreminjanje prostor- 
skih (izvedbenih) aktov prilagodita potrebam in možnostim 
tako današnjih občin in krajevnih skupnosti kot tudi bodoče 
lokalne samouprave, kar naj bi zlasti omogočilo enostavno, 
cenejšo in premišljeno načrtovano rabo prostora. Novi pro- 
storski predpisi naj se tudi čim prej pripravijo in sprejmejo. 
Usmeritve, ki so zajete v tem delu poslanske pobude, so 
identične izhodiščem, na podlagi katerih se pripravlja nov 
zakon o urejanju prostora, zato jih Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije v celoti sprejema. 
Po periodičnem delovnem načrtu Izvršnega sveta Skupščine 
Republike Slovenije naj bi Izvršni svet obravnaval in poslal 
Skupščini Republike Slovenije v obravnavo in sprejem pred- 
log za izdajo zakona o urejanju prostora z osnutkom zakona 
še v tem četrtletju. 
V zvezi s pripravo in sprejemanjem prostorskih aktov naj 
omenimo, da je minister za varstvo okolja in urejanje prostora 
avgusta letos izdal strokovno priporočilo za pripravo prostor- 
skih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov 
občin v prehodnem obdobju (do uveljavitve novih predpisov 
o urejanju prostora), po katerem se priprava, zlasti pa spreje- 
manje omenjenih aktov občutno poenostavlja. 

2. Mnenje o predlogih v okviru sedanjih predpisov 
o urejanju prostora 
V tem delu poslanske pobude je predlagano, naj se do spre- 
jetja novih predpisov z izvedbenimi predpisi omogoči obči- 
nam, da pri pridobivanju lokacijske in gradbene dokumenta- 
cije v največji meri ustreže prosilcem; če to s predlagano 
liberalizacijo veljavnih predpisov o urejanju prostora ni 
možno, naj se naloži inšpekcijam, da učinkovito, pravočasno 
in do konca ukrepajo ter da pri tem dobijo nujna dodatna 
pooblastila. 
Pobuda o liberalizaciji predpisov glede izdaje lokacijske in 
gradbene dokumentacije ni jasna. Kdaj je konkretno zem- 
ljišče zazidljivo, za kakšen namen in pod katerimi pogoji, se 
namreč po veljavnih predpisih podrobneje določi v prostor- 
skih izvedbenih aktih. Ti akti so tudi neposredna podlaga za 
izdajo lokacijskega dovoljenja, če je zemljišče po teh aktih 
zazidljivo in se namere investitorja vključujejo v pogoje za 
poseg v prostor, določene s temi in drugimi splošnimi akti, je 

lahko postopek za pridobitev lokacijskega dovoljenja, kot ga 
predpisuje zakon o urejanju naselij in drugih posegov v pro- 
stor, enostaven in kratek. Ce pobudo za liberalizacijo predpi- 
sov, da se pri pridobivanju lokacijskega (in gradbenega) 
dovoljenja čim bolj ustreže prosilcem, razumemo kot minima- 
lizacijo meril za zazidljivost ali nezazidljivost oziroma pogoje 
poseganja v prostor (torej zazidaj, kjer in kakor želiš), bi 
pristanek na tako usmeritev glede na poznano stanje .pozida- 
nosti' slovenskega prostora in njegovih posledic (ogroženost 
naravnih prvin in virov, naravnih dobrin in vrednost itd.) imel 
izredno škodljive posledice. Če je torej pobuda v tej smeri, je 
nesprejemljiva. i 
Pobudo pa je lahko razumeti kot poenostavitev postopkov za - 
pridobitev dovoljenj(a) za poseg v prostor. 
Veljavna zakonska ureditev (konkretno zakon o urejanju 
naselij in drugih posegov v prostor ter zakon o graditvi objek- 
tov) določa dvoje ločenih dovoljenj, ki si jih mora investitor 
pridobiti, da lahko prične graditi ali drugače posegati v pro- 
stor. To pomeni tudi vodenje dveh ločenih postopkov, kar je 
edinstven primer v Zahodni Evropi. Posledice take ureditve so 
v nepotrebnem zavlačevanju izdaje dovoljenj za poseg v pro- 
stor, necelovitem in dragem postopku, onemogočanju enot- 
nega nadzora nad posegi v prostor in podobno. Ne nazadnje 
je taka ureditev tudi spodbuda črnograditeljstvu. 
Vsi ti razlogi terjajo, da se postopek za pridobitev lokacij- 
skega dovoljenja in postopek za pridobitev gradbenega dovo- 
ljenja združita v enoten postopek in investitorju izda eno 
dovoljenje - dovoljenje za poseg v prostor. To seveda pomeni 
tudi bistveno drugačno vsebino in naravo zakonskih podlag 
za izdajo takega dovoljenja, uveljavitev enotnega (inšpekcij- 
skega in drugega) nadzora nad poseganjem v prostor, dru- 
gačno organiziranost tega področja, zaradi smotrnosti in pre- 
glednosti pa je treba to tudi obravnavati v enotnem predpisu. 
Uveljavitev takih sprememb je možna le s korenito normativno 
preobrazbo obravnavanih področij, če ta del pobude pomeni 
racionalizacijo postopkov za pridobitev dovoljenja za poseg 
v prostor, jo Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 
v celoti sprejema kot podporo predvideni novi normativni 
ureditvi tega področja. 
Tudi za pobudo o delovanju inšpekcije pri preprečevanju 
nedovoljenih gradenj velja, da se učinkovite spremembe na 
tem področju ne dajo doseči z delnimi ukrepi. Vzroki za slabo 
učinkovitost inšpekcije, zlasti pa za pičle rezultate ukrepanja, 
ne tičijo le v posameznih predpisih (tu še najmanj), temveč 
v neusklajenem delovanju vrste področij; v neorganizirani 
ponudbi urbanistično urejenih in finančno dostopnih zemljišč 
za gradnjo, v neprimerni kreditni, davčni in kaznovalni poli- 
tiki, v neusklajenem delovanju inšpekcij, pa tudi v nestimula- 
ciji in neodgovornosti uradništva, pomanjkanju politične volj8 
.oblastnih' struktur in podobno. Kazni za črnograditelje so k 
simbolične, na kar so pristojne republiške inšpekcije večkra 
opozorile. Sicer pa preprečevanje in odpravljanje črnih gra 
denj pomeni zlasti odpravljanje vzrokov črnograditeljstva, pri 
čemer bo treba vzpostaviti tako stanje, da bo potencialn 
črnograditelj ugotovil, da se mu ne samo zaradi morebitne 
kazni nedovoljena gradnja ne izplača; odgovorni za stanje 
v prostoru pa, da je taka gradnja dejansko družbeno škodljiva 
Zakonske podlage za takb'stanje morajo poleg korenitih spre 
memb v sami organiziranosti in delovanju inšpekcijskih služt 
- prve spremembe so se že začele: občinske inšpekcije se, 
preoblikujejo v izpostave republiške - tako bo zajeta vrstf 
področij oziroma predpisov, ne le prostorskih. 
Glede na določbe zakona o urejanju naselij in drugih posegov 
v prostor naj poudarimo, da morajo inšpektorji ,do konca 
(popolno) ukrepati in imajo za to tudi vsa pooblastila. Res p£ 
je, da se v praksi njihovi ukrepi (zlasti odstranitev nedovolje 
nih gradenj) pogosto ne realizirajo. Vendar ne zaradi pre 
majhnih zakonskih pooblastil inšpektorjev, temveč predvsen 
zaradi organizacijskih težav oziroma nepripravljenosti odgo 
vornih služb. 
Pooblastila inšpektorjem bi bilo sicer s spremembo veljavnil 
predpisov možno razširiti tako, da imajo inšpektorji pravic< 
tudi mandatno kaznovati kršitelja, vendar menimo, da tal 
ukrep v sedanjem razponu kazni ne bi bistveno vplival n< 
preprečevanje črnograditeljstva; glede na skorajšnjo priprav< 
novega zakona, ki bo zamenjal omenjeni zakon, pa hkratni 
vodenje postopkov za spremembo veljavnega in sprejen 
novega zakona tudi ne bi bilo racionalno. 
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3. Mnenje o zahtevi za izboljšanje medresorskega 
sodelovanja, zlasti v urbanizmu in gradbeništvu 
Odgovor na to zahtevo je vsebovan že v drugi točki tega 
mnenja. Združitev lokacijskega in gradbenega dovoljenja 
v eno dovoljenje bo namreč terjalo tudi združitev nalog in 
opravil glede dovoljenja, izvajanja in nadzora nad posegi 
v prostor v enem upravnem organu, za kar pa je predhodno 
treba sprejeti temu primerne zakonske in organizacijske reši- 
tve. Nov predlog zakona o urejanju prostora bo vseboval tako 
ureditev, nov predlog zakonske ureditve sistema državne 
uprave pa tudi dopušča možnost združitve opisanih nalog in 
opravil v enem republiškem upravnem organu. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je odgovor pripravilo Ministrstvo za varstvo okolia in 
urejanje prostora. 

MNENJE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
o pobudi Nika Rainerja, delegata v Zboru občin, 
za spremembo samoupravnega sporazuma 
o porodniškem dopustu 

Nadomestilo osebnega dohodka med porodniškim dopustom 
je opredeljeno v Samoupravnem sporazumu o porodniškem 
dopustu (Ur. I. RS, št. 36/87, 36/88 in 24/89). V skladu s 1. 
odstavkom 13. člena navedenega sporazuma je to nadome- 
stilo izenačeno z osebnim dohodkom, ki bi ga upravičenec 
dosegel, če bi delal. Na podlagi 2. odstavka 13. člena spora- 
zuma se mesečno nadomestilo ugotovi po osnovah in merilih 
za delitev sredstev za osebne dohodke, določenih v splošnem 
aktu organizacije oziroma podjetja. 
V praksi so zaradi te dikcije nastajale zlorabe kot posledica 
tega, da organizacije in zasebni delodajalci ne nosijo bre- 
mena financiranja nadomestil. V zadnjem času so postali 
posebej očitni primeri upravičencev, zaposlenih pri zasebnih 
delodajalcih, za katere le-ti predložijo potrdila o višini oseb- 
nega dohodka. Ti zneski so nesorazmerno visoki v primerjavi 
z njihovimi predhodnimi osebnimi dohodki in tudi z osebnimi 
dohodki drugih delavcev, zaposlenih pri istem delodajalcu. 
Ce pa ima delodajalec zaposlenega le enega delavca, ta 
primerjava sploh ni možna. 
Ob tem pa je treba opozoriti, da so opisane zlorabe posledica 
fiktivnih delovnih razmerij, na sklenitev katerih Ministrstvo za 
zdravstvo, družino in socialno varstvo kot izplačevalec nado- ' 
mestil ne more vplivati, saj o tem odločajo drugi pristojni 
upravni organi. Problem je torej celovit in bi ga bilo treba 
reševati tudi s spremembo predpisov, ki omogočajo, da se 
lahko upravičenci zaposlijo pri zasebnem delodajalcu tik pred 
nastopom porodniškega dopusta. 
Kljub ugotovljenim zlorabam pa v tem trenutku glede na 
obstoječo ureditev ni nikakršnih pravnih možnosti za takojš- 
njo razrešitev nastale situacije, ker je drugačen sistem nado- 
mestil treba urediti z novo zakonodajo na tem področju. 
Da bi se razrešilo to in druga vprašanja, povezana z nadome- 
stili, je Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo 
začelo pripravljati zakon o družinskih prejemkih, ki bo med 
drugim urejal tudi pravico do denarnega nadomestila med 
porodniškjm dopustom. Pri oblikovanju vsebine tega zakona 
bodo upoštevane tudi slabosti dosedanjega sistema. 
Osnutek novega zakona o družinskih prejemkih bo Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije obravnaval novembra. 
Za obranavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je odgovor pripravilo Ministrstvo za zdravstvo, družino 
in socialno varstvo. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobudo Franca Boštjančiča, delegata v Zboru 
združenega dela, da pripravi primerjalno analizo 
o času prebitem na delovnem mestu 

Kot odgovor na pobudo delegata Franca Boštjančiča v zvezi 
s časom, ki ga delavci prebijejo na delu v različnih državah 
smo pripravili prikaz delovnih ur, ki jih delavci tedensko 
dejansko opravijo oziroma ur, ki se delavcem plačajo v štiri- 
najstih evropskih državah, v Združenih državah Amerike in na 
Japonskem. 
Razlika med plačanimi urami in urami ko delavec dejansko 
dela, je ta, da statistika med dejansko opravljene ure šteje ure 
opravljene v predpisanem delovneme času, nadure in čas 
porabljen za kratke odmore za čaj ali kavo. Med plačane ure 
pa všteva letni dopust, odsotnost z dela zaradi bolezni, odmor 
ter cas, porabljen za prihod na delo in iz dela. 
V delovnem tednu v nekmetijskih dejavnostih in posebei 
v industriji delavci opravijo naslednje število delovnih ur ozi- 
roma imajo pravico do naslednjega števila plačanih ur 
(podatki so za leto 1987): 

Nekmetijske dejavnosti industrija 
Efektivno Plačane ure 

delo 
Efektivno Plačane ure 

delo 
Avstrija (na mesec) 
Belgija 
Španija 
Francija 
ZRN 
Italija (na dan za leto 1984) 
Luxemburg 
Nizozemska (leto 1986) 
Norveška 
Poljska (na mesec) 
Portugalska (leto 1986) 
Švica 
Švedska 
Vel. Britanija 
ZDA 
Japonska 

33,2 
36,1 
39,1 

7,78 

35,9 
159,0 
38,8 

37,1 
43,1 

40,6 

40,2 

41,0 
40,8 

42,8 

34,8 

139,9 
33,0 
35,4 
38,7 

7,77 

37.2 
151,0 
38,9 

38,4 
42,2 

41.3 

170,1 

40,1 

40,6 
40,1 

42,4 

41,0 

Iz navedenih podatkov je ugotoviti, da delavec v nekmetij3ki 
dejavnosti opravi od 33,2 (Belgija) do 43,1 (Velika Britanije) 
ure_ tedensko oziroma 38,25 ur povprečno. Delavec pa je 
plačan za 34,8 (ZDA) do 42,8 (Švica) ur, torej za povprečno 
39,92 ur. V industriji delavec efektivno dela od 28 ur tedensko 
(Avstrija) do 42,2 ure (Velika Britanija) tedensko, povprečno 
pa 37,23 ur. Delavec pa ima plačanih od 40,1 ure (ZRN, 
Nizozemska) do 42,5 ur (Avstrija). Povprečno pa je plačan za 
41,1 ure. Vendar je ob primerjanju teh podatkov, zlasti ko gre 
za relativna razmerja, potrebno opozoriti na to, da je za vsako 
državo (izjema je le Avstrija) dan le en podatek tako za 
nekmetijske dejavnosti kot za industrijo, torej le podatek za 
efektivni delovni čas ali pa podatek za plačani delovni čas. 
Glede na to so zlasti med sabo neprimerljivi podatki za ure 
efektivnega dela in plačane ure. 
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ODGOVOR _ 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobudo Jožeta Zupančiča, delegata v Zboru 
združenega dela, v zvezi s sprejetjem začas- 
nega odloka o Republiki Hrvaški o nacionaliza- 
ciji vseh turistično-gostinskih objektov (družbe- 
nih in zasebnih), katerih lastniki niso njeni dr- 
žavljani 

Na delegatsko vprašanje Jožeta Zupančiča, delegata Zbora 
združenega dela, v zvezi z uradno Republike Hrvatske (UR. I. 
št 43/91) dajemo naslednji odgovor: 
1. Po podatkih Zveze svobodnih sindikatov Slovenije imajo 
v Republiki Hrvatski slovenske sindikalne organizacije (neod- 
visno od pripadnosti posameznemu sindikatu), podjetja, 
zavodi in ustave v celoti okoli 53.000 ležišč, in sicer: v 323 
počitniških domovih, 1641 počitniških stanovanjih, 1680 bun- 
galovih oziroma počitniških hišicah in v 6082 prikolicah in 
drugih provizorijih. 
2 V hotelih komercialnega tipa ima slovensko podjetje Kom- 
pas 216 hotelskih postelj. Obale zmogljivosti, ki jih je imelo to 
podjetje v Republiki Hrvatski, so last hrvatskih podjetij, na 
podlagi lastninjenja, ki ga je izvedlo to podjetje. 
3. V razgovorih z Ministrstvom za turizem Republike Hrvatske 
in Ministrstvom za turizem in gostinstvo Republike Slovenije 
ter kasneje s predstavniki delovne skupine Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije za oskrbo beguncev in Repu- 
blike Hrvatske, dne 10. 9. 1991, je bilo v zvezi z izvajanjem 
omenjene uredbe dogovorjeno: 
- da bodo počitniške zmogljivosti v Republiki Hrvatski, ki so 
v lasti naših organizacij in državljanov, uporabljene za name- 
stitev beguncev, vendar v organizaciji štaba za civilno zaščito 
Republike Slovenije, ki se bo predhodno dogovoril s posa- 
meznimi lastniki; 
- hrvatska stran je zagotovila, da bo za begunce najprej 
uporabila svoje prenočitvene zmogljivosti in se šele nato 

dogovarjala z Republiko Slovenijo o izbrabi naših zmoglji- 
vosti; 
- Da se reševanje nastale problematike sestanejo predstav- 
niki vlad Republike Hrvatske in Slovenije. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravilo Mini- 
strstvo za turizem in gostinstvo. 

ODGOVOR 
Ministrstva za delo na pobudo Angelce Zerovnik, 
delegatke v Zboru združenega dela, v zvezi 
s tajnimi plačami vodilnih delavcev  

V zvezi s problematiko tajnih plač je Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije na 106. seji dne 25. julija 1991 obravnaval 
javnost plač v podjetjih v družbeni lasti in sprejel naslednji 
sklep, ki je bil objavljen tudi v sredstvih javnega obveščanja. 
»Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ugotavlja, da je 
v nastali gospodarski situaciji, ki močno ogroža materialno in 
socialno varnost velikega števila delavcev, potrebno odstra- 
niti vse razloge, ki bi bili lahko vir dodatnih napetosti v delov- 
nih okoljih. Da bi ovrgli nepotrebne dvome v pravilnost izpla- 
čevanja osebnih dohodkov delavcev, zlasti vodilnih in poslo- 
vodnih delavcev, Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 
predlaga, da so osebni dohodki v podjetjih, ki poslujeo pre- 
težno z družbenimi sredstvi ter v zavodih, organih in organiza- 
cijah, ki se financirjao iz sredstev družbenopolitične skupno- 
sti, javni. , . 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije javnost plac 
v zgornjem smislu razume kot dostopnost podatkov o izplača- 
nih plačah vseh delavcev, vsem pooblaščenim predstavnikom 
delavcem in sindikatom, ki so zadolženi za spremljanje in 
vodenje politike na teh področjih. Ob tem pa meni, da tega ni 
mogoče razumeti kot pravico na neavtorizirane objave podat- 
kov o izplačilih oziroma obveze, da se podatki redno oglašajo 
na oglasnih deskah v podjetjih.« 

izdaja Skupžčin. Republike Slovenije - V.d. odgovornega urednika: Tanja Hrova,in-Radobulja<: - n^^e";n\
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