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Osnutek zakona o JAVNIH GLASILIH - ESA 317 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 140. seji 
19/12-1991 določil besedilo: 

- OSNUTKA ZAKONA O JAVNIH GLASILIH, 

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

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 

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

- Jelko KACIN, član Izvršnega sveta in minister za informi- 
ranje, 
- Mirko FABČIČ, svetovalec Izvršnega sveta v Ministrstvu 
za informiranje. 

Osnutek zakona o javnih glasili bodo obravnavali Družbeno- 
politični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zako- 
nodajno-pravna komisija. Obravnavala ga bo tudi Komisija za 
informiranje kot matično delovno telo. 

OSNUTEK ZAKONA o javnih glasilih 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 

Javna glasila po tem zakonu so dnevni in periodični tisk 
/časopisi, revije/, radijski in televizijski programi, programi 
časopisnih agencij ter druge oblike dnevnega ali periodič- 
nega objavljanja informacij s prenosom zapisa, glasu ali slike 
na način, ki je dostopen javnosti. 

Periodično objavljanje informacij po tem zakonu pomeni, da 
časovni razmak ijied dvema izdajama ali oddajama ne sme biti 
daljši od šest mesecev. 

Javna glasila po tem zakonu niso tisk ali druge oblike objav- 
ljanja informacij, ki so namenjene izključno oglaševanju pro- 
izvodov in storitev, poslovnemu komuniciranju, izobraževal- 
nemu procesu ali notranjemu delu organov, podjetij, zavodov, 
cerkvenih in drugih organizacij oz. obveščanju njihovih delav- 
cev ali članov, šolska glasila ter Uradni list RS in uradna 
glasila lokalnih skupnosti. 

2. člen 

Republika Slovenija skrbi za razvoj neprofitnih javnih glasil, 
pomembnih za uresničevanje pravice do obveščenosti držav- 
ljanov Slovenije in ohranjanje slovenske nacionalne identi- 
tete, javnih glasil, namenjenih obveščanju italijanske ali oz. 
madžarske narodnosti in slovenske narodnostne skupnosti 
v Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter za razvoj tehnične 
infrastrukture, potrebne za njihovo izdajanje oziroma odda- 
janje. 

II. USTANOVITEV, IZDAJANJE IN UREJANJE JAVNIH 
GLASIL 

3. člen 

Javna glasila lahko ustanovijo in izdajajo fizične in pravne 
osebe, ki imajo stalno prebivališče ali sedež na območju 
Republike Slovenije, v skladu z zakonom. 

Če ustanovi javno glasilo več ustanoviteljev, se njihove med- 
sebojne pravice, obveznosti in odgovornosti uredijo 
s pogodbo. 

Tuje fizične in pravne osebe ne morejo biti ustanovitelji in 
izdajatelji informativno-političnih javnih glasil, ki so name- 

njena obveščanju prebivalcev Republike Slovenije. 

Tuje fizične ali pravne osebe lahko sofinancirajo izdajanje ali 
oddajanje javnih glasil v višini največ 49% sredstev, potrebnih 
za njihovo delovanje. 

Tuje fizične in pravne osebe lahko vlagajo sredstva v podjetja 
in zavode, ki opravljajo dejavnost javnega obveščanja največ 
do višine 49% skupne vrednosti kapitala teh pravnih oseb 
/varianta: tuja fizična ali pravna oseba lahko ima v lasti največ 
49% skupne vrednosti kapitala podjetja ali zavoda, ki opravlja 
dejavnost javnega obveščanja. 

Republiški upravni organ, pristojen za področje informiranja, 
daje soglasje k pogodbi o tujih vlaganjih in k pogodbi o usta- 
novitvi mešane družbe. 

4. člen 

Akt ali pogodba o ustanovitvi javnega glasila vsebuje: ime ali 
firmo ustanovitelja in izdajatelja, stalno prebivališče ali sedež 
ustanovitelja in izdajatelja, ime javnega glasila, zvrst in vse- 
binsko zasnovo javnega glasila, čas izhajanja ali oddajanja, 
vire in način financiranja, naslov ali sedež uredništva in jezik, 
v katerem bo izhajalo javno glasilo. 

Z vsebinsko zasnovo se vsebinsko določijo namen izdajanja 
oz. oddajanja javnega glasila, predmet obravnave in temeljna 
izhodišča uredniške politike ter predviden obseg ekonomsko- 
propagandnih spori^čil in drugih plačanih oglasov. 

5. člen 

Ustanovitelj javnega glasila mora pred začetkom izdajanja ali 
oddajanja priglasiti javno glasilo republiškemu upravnemu 
organu, pristojnemu za področje informiranja /v nadaljnjem 
besedilu: pristojni upravni organ/ zaradi vpisa javnega glasila 
v evidenco javnih glasil. 

Priglasitvi je potrebno priložiti akt ali pogodbo o ustanovitvi in 
sklep o imenovanju odgovornega urednika ter mnenje pri- 
stojne narodnostne skupnosti, če gre za javno glasilo iz četr- 
tega. odst. 8. člena. 

Pristojni organ mora vpisati javno glasilo v evidenco javnih 
glasil in o tem obvestiti ustanovitelja najkasneje v 15 dneh od 
priglasitve ali pa v tem roku zahtevati dopolnitev priglasitve, 
če ji niso priložene listine iz prejšnjega odstavka tega člena. 
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Če pristojni organ ne obvesti ustanovitelja v roku iz prejš- 
njega odstavka o vpisu v evidenco ali ne zahteva dopolnitve 
priglasitve oziroma prilog se šteje, da je javno glasilo vpisano 
v evidenco javnih glasil. 

6. člen 

Ustanovitelj javnega glasila mora o vsaki spremembi obveznih 
sestavin akta oziroma pogodbe o ustanovitvi javnega glasila 
obvestiti pristojni upravni organ v 15 dneh od nastanka spre- 
membe. 

7. člen 

Ustanovitelj lahko sam izdaja oziroma oddaja javno glasilo ali 
pa poveri njegovo izdajanje oziroma oddajanje drugi fizični ali 
pravni osebi, ki je registrirana za to dejavnost /v nadaljnjem 
besedilu: izdajatelj/ v skladu z zakonom. 

Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti uredita usta- 
novitelj in izdajatelj s pogodbo. 

Tiskar oziroma izdajatelj, če se ne tiska v tiskarni, mora en 
izvod vsake izdaje tiska /časopisa ali revije/ takoj poslati 
pristojnemu upravnemu organu. 

8. člen 

Ustanovitelj javnega glasila: 

- določi vsebinsko zasnovo in spremlja njeno uresničevanje; 
- zagotovi finančne, materialne, kadrovske in druge pogoje 
za začetek dela in delovanje javnega glasila; 
- imenuje in razrešuje odgovornega urednika na podlagi 
javnega razpisa in soglasja /varianta: mnenja/ novinarjev; 
- imenuje in razrešuje člane časopisnega oziroma program- 
skega sveta. 

Ustanovitelj lahko pravice in obveznosti iz 2., 3. in 4. alineje 
tega člena s pogodbo prenese na izdajatelja. V statutu ali 
drugem aktu ustanovitelja ali izdajatelja se določi postopek 
dajanja soglasja iz tretje alineje prvega odstavka tega člena. 

Če se ustanovi javno glasilo za obveščanje italijanske ali 
madžarske narodnosti, katerega ustanovitelj ni samoupravna 
narodnostna skupnost, je potrebno pridobiti mnenje te skup- 
nosti k vsebinski zasnovi javnega glasila ter k imenovanju in 
razrešitvi odgovornega urednika. 

9. člen 

Za zagotavljanje vpliva javnosti na uresničevanje vsebinske 
zasnove in uredniške politike javnega glasila se pri javnem 
glasilu oblikuje časopisni oziroma programski svet. 

Ustanovitelj imenuje člane sveta izmed uglednih strokovnja- 
kov in predstavnikov uporabnikov /društev, organizacij, bral- 
cev, poslušalcev oziroma gledalcev/ s posameznega 
področja, ki je predmet obravnave javnega glasila. 

Državni funkcionarji in zaposleni pri ustanovitelju ali izdajate- 
lju javnega glasila ne morejo biti člani sveta. 

Svet zlasti: 

- ocenjuje uresničevanje vsebinske zasnove in uredniške 
politike 
- obravnava predloge in pripombe novinarjev, poslušalcev in 
gledalcev oz. bralcev /varianta: ustvarjalcev in uporabnikov/ 
- opozarja na spoštovanje določil novinarskega kodeksa 
- opravlja druge naloge, določene z aktom o ustanovitvi ali 
pogodbo. 

če je javno glasilo namenjeno obveščanju italijanske ali mad- 
žarske narodnosti, mora biti najmanj polovica članov sveta 
italijanske oziroma madžarske narodnosti. Svet daje soglasje 
k imenovanju in razrešitvi odgovornega urednika tega jav- 
nega glasila. 

Sestavo in način imenovanja članov sveta iz prvega odstavka 
se določi v aktu o ustanovitvi javnega glasila ali v pogodbi. 
Variantni dodatek: Določbe 3. alineje 8. člena in 9. člena ne 
veljajo za javna glasila v zasebni lasti. 

10. člen 

Javno glasilo preneha: 
- če tako odloči ustanovitelj javnega glasila 
- če preneha ustanovitelj in ni prenesel ustanoviteljskih pra- 
vic in obveznosti na drugega ustanovitelja; 
- če pristojni upravni organ izbriše javno glasilo iz evidence 
javnih glasil. 

V primerih iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka mora 
ustanovitelj obvestiti pristojni upravni organ v 15 dneh od 
dneva sprejetja sklepa ali prenehanja ustanovitelja zaradi 
izbrisa javnega glasila iz evidence javnih glasil. 

Pristojni organ izbriše javno glasilo iz evidence, če ne začne 
izhajati najkasneje v 3 mesecih po vpisu v evidenco ali odda- 
jati v 1 letu po pridobitvi frekvence/dovoljenja za radiodifuzno 
postajo/ oziroma v treh mesecih od vpisa programa v evi- 
denco javnih glasil, če gre za program, ki se razširja prek 
kabelsko distribucijskega sistema. 

11. člen 

Odgovorni urednik javnega glasila je odgovoren za uresniče- 
vanje uredniške politike v skladu z vsebinsko zasnovo, ime- 
nuje in razrešuje urednike ob upoštevanju mnenja novinarjev, 
vodi, usklajuje in razporeja delo urednikov in novinarjev ter 
opravlja druge naloge, določene z aktom ustanovitelja ali 
izdajatelja. 

Odgovorni urednik javnega glasila je odgovoren za vsako 
objavljeno informacijo, če zakon ne določa drugače. 

Če ima javno glasilo več odgovornih urednikov, odgovarjajo 
za informacije v tistem delu javnega glasila, za katerega so 
odgovorni. 

III. NOVINARSKA ZBORNICA 

12. člen 

Novinarska zbornica Slovenije spremlja in obravnava proble- 
matiko dela novinarjev, določi pogoje za opravljanje novinar- 
skega dela, predpiše vsebino strokovnega izpita in ga izvaja, 
skrbi za razvoj novinarskega dela, sprejema kodeks novinar- 
ske etike, podeljuje priznanja za novinarsko delo ter opravlja 
druge naloge, določene z zakonom, statutom ali drugim 
splošnim aktom. 

Novinarska zbornica je pravna oseba. S statutom ali drugim 
splošnim aktom zbornice se podrobneje določajo naloge in 
organizacija zbornice, organi zbornice in njihove pristojnosti, 
način zagotavljanja sredstev za delo zbornice, pravice in 
obveznosti članov ter druga vprašanja, pomembna za delova- 
nje zbornice. 

13. člen 

Novinarju, ki izpolnjuje pogoje, katere določi novinarska 
zbornica Slovenije in uspešno opravi strokovni izpit, izda 
Novinarska zbornica Slovenije licenco za opravljanje novinar- 
skega dela. 

Novinarska zbornica Slovenije mora najmanj dvakrat letno 
zagotoviti možnost opravljanja strokovnega izpita. 

Novinarska zbornica Slovenije določi, kdaj se novinarju lahko 
odvzame licenca. 

14. člen 

Pri Novinarski zbornici Slovenije deluje častno razsodišče, ki 
skrbi zlasti za uveljavljanje načel novinarske etike. 

poročevalec 3 



Častno razsodišče obravnava kršitve kodeksa novinarske 
etike, odloča o odgovornosti novinarjev ter izreka kršilcem 
ukrepe, določene s statutom ali drugim splošnim aktom zbor- 
nice. 

Pristojnosti, postopek sprejemanja odločitev in način delova- 
nja, sestavo ter organizacijo častnega razsodišča, ureja statut 
ali drug splošni akt Novinarske zbornice Slovenije. 

Alternativa: črta se III. poglavje /členi 12, 13, 14/ 

IV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI 
JAVNIH GLASIL 

15. člen 

Delovanje javnih glasil temelji na svobodi novinarskega dela, 
avtonomnosti novinarjev pri opravljanju novinarskega dela, 
nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in dostojan- 
stva, spoštovanju kodeksa novinarske etike, osebni odgovor- 
nosti novinarjev za posledice njihovega dela ter na svobod- 
nem pretoku informacij in odprtosti javnega glasila za 
različna mnenja. 

Cenzura informacij se lahko uvede samo v neposredni vojni 
nevarnosti, v vojni ali izrednih razmerah. 

16. člen 

Nacionalni radijski in TV programi ter javna glasila, ki izhajajo 
v slovenskem jeziku na območjih, kjer živijo poleg pripadni- 
kov slovenskega naroda tudi pripadniki italijanske oziroma 
madžarske narodnosti, morajo obveščati javnost tudi o življe- 
nju in delu italijanske in madžarske narodnosti v Republiki 
Sloveniji. 

V časopisnem oz. programskem svetu javnega glasila iz prejš- 
njega odstavka mora biti tudi predstavnik italijanske oz. mad- 
žarske narodnosti. 

17. člen 

Javno glasilo mora na zahtevo pristojnega državnega organa 
brez odlašanja objaviti sporočilo, katerega objava je nujna, 
njen namen pa je preprečiti ali odpraviti nevarnost za življenje 
in zdravje ljudi, njihovo premoženje in varnost države ali 
preprečiti ali odpraviti nevarnost za živalski in rastlinski svet. 

18. člen 

Občani, podjetja, zavodi in druge pravne osebe imajo pravico 
od odgovornega urednika javnega glasila zahtevati, da objavi 
odgovor na informacijo, s katerim se bistveno dopolnijo dej- 
stva in podatki iz objavljene informacije ter popravek objav- 
ljene informacije, s katero je prizadeta njihova pravica ali 
interes. 

Popravek se mora opirati samo na dejstva in okoliščine, 
s katerimi se spodbijajo navedbe v objavljeni informaciji. 

19. člen 

Tisti, ki zahteva objavo odgovora oziroma popravRa, mora 
navesti informacijo, na katero se odgovor oziroma popravek 
nanaša, ter številko in stran časopisa ali drugega javnega 
glasila, oziroma čas objave in oddajo, v kateri je bila informa- 
cija objavljena. 

Odgovor oziroma popravek se mora objaviti brez sprememb 
ali dopolnitev v enakem delu ali oddaji javnega glasila, pod 
enakim naslovom in na enak način, kot je bila objavljena 
informacija, na katero se odgovor oziroma popravek nanaša, 
in sicer v prvi, najpozneje pa v drugi naslednji številki oziroma 
oddaji javnega glasila po prejemu popravka. 

Javno glasilo ne sme hkrati z odgovorom oziroma popravkom 
objaviti komentarja tega odgovora oziroma popravka. 

20. člen 

Radiodifuzna organizacija mora hraniti zapise svojih oddaj 
sedem dni po objavi ter jih na pisno zahtevo in stroške 
zainteresiranih upravičencev dati na vpogled, da lahko uvelja- 
vijo z zakonom določene pravice in interese. 

Če kdo od zainteresiranih upravičencev v roku iz prejšnjega 
odstavka napove, da bo zahteval odgovor oziroma popravek, 
mora radiodifuzna organizacija hraniti zapis /trak/, za kate- 
rega se zahteva odgovor oziroma popravek, dokler ni končan 
postopek za objavo odgovora oziroma popravka. 

21. člen 

Objava odgovora oziroma popravka se lahko zahteva tudi 
glede informacij, objavljenih v javnih glasilih, ki so nehala 
izhajati. 

Tisti, ki da odgovor oziroma popravek, ima pravico zahtevati 
od ustanovitelja ali izdajatelja javnega glasila, ki je nehalo 
izhajati, da na svoje stroške poskrbi za objavo odgovora 
oziroma popravka v določenem javnem glasilu. 

22. člen 

Odgovorni urednik mora objaviti odgovor oziroma popravek 
informacije, razen: 
- če se odgovor oziroma popravek ne nanaša na informacijo, 
zaradi katere se zahteva objava odgovora oziroma popravka, 
ali če odgovor ne vsebuje podatkov, ki pomenijo bistveno 
dopolnitev objavljene informacije oziroma če popravek ne 
vsebuje dejanskih podatkov v zvezi z navedbami v informaciji; 
- če bi objava odgovora ali popravka glede na njegovo 
vsebino povzročila zakonsko odgovornost odgovornega 
urednika javnega glasila; 
- če se popravek nanaša na navedbe v objavljeni informaciji, 
katerih resničnost je bila ugotovljena s pravnomočnim aktom 
pristojnega organa; 
- če odgovora oziroma popravka ni podpisala pooblaščena 
oseba, kadar gre za organ, organizacijo ali skupnost; 
- če je odgovor oziroma popravek napisan žaljivo in z name- 
nom zaničevanja; 
- če je odgovor oziroma popravek nesorazmerno daljši od 
informacije, v kateri so navedbe, zaradi katerih se daje, ozi- 
roma od dela informacije, na katerega se neposredno nanaša; 
- če je bil odgovor oziroma popravek dan po 30 dneh od 
dneva, ko je bila informacija objavljena v javnem glasilu, 
oziroma od dneva, ko je zainteresirana oseba zvedela za 
objavo informacije, če iz objektivnih razlogov v tem roku ni 
mogla zvedeti za njeno objavo; 

- če je bil dan nov odgovor oziroma popravek z enako 
vsebino kot prejšnji odgovor oziroma popravek in če spor 
pred sodiščem zaradi objave prejšnjega odgovora oziroma 
popravka iste informacije ni pravnomočno končan; 
- če je bil že objavljen odgovor oziroma popravek iste infor- 
macije, ki ga je dala kaka pooblaščena oseba. 

23. člen 

Če odgovorni urednik zavrne objavo ali ne objavi odgovora 
oziroma popravka v roku in na način, določen s tem zakonom, 
ima tisti, ki zahteva objavo odgovora oziroma popravka, pra- 
vico vložiti pri temeljnjem sodišču, na katerega območju je 
sedež oziroma kraj izdajanja javnega glasila, ki je objavilo 
informacijo, na katero se nanaša odgovor oziroma popravek, 
tožbo zoper odgovornega urednika za objavo odgovora ozi- 
roma popravka. 

Tožbi morata biti priložena prepis ali fotokopija objavljene 
informacije in odgovora oziroma popravka. 

Tožba se lahko vloži najpozneje v 30 dneh po preteku roka za 
objavo odgovora ali popravka oziroma od dneva, ko je bil 
odgovor oziroma popravek objavljen na način, ki ni v skladu 
z zakonom. 
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24. člen 

V sporih za objavo odgovora oziroma popravka mora biti prvi 
narok za glavno obravnavo v osmih dneh od vložitve tožbe pri 
sodišču. 

V teh sporih se ne razpiše pripravljalni narok in tudi ne 
zahteva od toženca, naj odgovori na tožbo. 

Na prvi narok za glavno obravnavo povabi sodišče tožnika, 
toženca in potrebne priče. V vabilu tožniku navede, da se bo 
štelo, da je tožnik umaknil tožbo, če ne pride na prvi narok, 
v vabilu toženca pa, da bo sodba lahko izdana tudi, če tože- 
nec ne pride. 

25. člen 

Obravnava o tožbi za objavo odgovora oziroma popravka se 
omeji na obravnavanje in dokazovanje dejstev, od katerih je 
odvisna toženčeva dolžnost objaviti odgovor oziroma popra- 
vek. 

V sporih za objavo odgovora oziroma popravka sodišče 
zavrne tožbeni zahtevek, če ugotovi, da ni prizadeta pravica 
ali interes tistega, na katerega se informacija nanaša, ali če je 
podana kakšna druga okoliščina, zaradi katere javno glasilo 
po zakonu ni dolžno objaviti odgovora oziroma popravka. 

26. člen 

Z uvedbo kazenskega postopka zaradi dejanja, ki je bilo 
storjeno z objavo informacije, na katero se nanaša odgovor 
oziroma popravek, se ne prekine postopek o tožbi za objavo 
odgovora oziroma popravka. 

27. člen 

če se po vložitvi tožbe pri sodišču zamenja odgovorni urednik 
javnega glasila, sme tožnik do konca glavne obravnave spre- 
meniti tožbo in namesto prvotno toženega tožiti novega 
odgovornega urednika. Za tako spremembo tožbe ni 
potrebno privolitev prvotno toženega odgovornega urednika 
in ne privolitev novega odgovornega urednika, ki naj namesto 
prejšnjega odgovornega urednika stopi v pravdo. 

28. člen 

Sodišče mora izdati sodbo najpozneje v treh dneh po končani 
glavni obravnavi. 

Overjen prepis sodbe vroči sodišče strankam najpozneje 
v treh dneh od dneva, ko je bila sodba izdana. 

Če sodišče ugodi tožbenemu zahtevku, naloži s sodbo 
tožencu, da mora v javnem glasilu objaviti odgovor oziroma 
popravek v roku in na način, določen z zakonom. 

Javno glasilo mora pri objavi odgovora oziroma popravka 
navesti, da gre za objavo na podlagi sodbe. 

29. člen 
Zoper sodbo sodišča prve stopnje lahko vložita stranki v treh 
dneh od vročitve sodbe pritožbo na višje sodišče. 

Pritožba se ne vroči nasprotni stranki na odgovor. 

Pravočasno in dovoljeno pritožbo pošlje sodišče prve stopnje 
z vsemi spisi sodišču druge stopnje v dveh dneh od dneva, ko 
je bila vložena. 

Sodišče druge stopnje mora odločiti o pritožbi v treh dneh od 
dneva, ko prejme pritožbo in spise. 

Zoper sodbo sodišča druge stopnje je dovoljena revizija. 

30. člen 

Overjen prepis pravnomočne sodbe, s katero je naložilo 

objavo odgovora oziroma popravka, pošlje sodišče takoj tudi 
javnemu glasilu. 

31. člen 

Če se po pravnomočni sodbi, s katero se nalaga javnemu 
glasilu objavo odgovora oziroma popravka, zamenja njegov 
odgovorni urednik, preide v sodbi ugotovljena dolžnost 
objave odgovora oziroma popravkov na novega odgovornega 
urednika. 

32. člen 

Če ni s tem zakonom drugače določeno, se uporabljajo v spo- 
rih za objavo odgovora in popravka smiselno določbe zakona 
o pravdnem postopku. 

33. člen 

Kdor meni, da je javno glasilo kršilo njegovo pravico do 
obveščenosti ali obveščanja, lahko predlaga organu za var- 
stvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, da obravnava 
kršitev, v skladu z zakonom, ki ureja pristojnost in delovanje 
tega organa. 

Javno glasilo mora objaviti stališče organa iz prejšnjega 
odstavka najkasneje v 8 dneh po prejemu stališča oziroma 
v prvi naslednji številki ali oddaji. 

34. člen 

Državni organi, druge pravne osebe in posamezniki, ki oprav- 
ljajo javna pooblastila, morajo zagotavljati javnost svojega 
dela z dajanjem pravočasnih, popolnih in resničnih informacij 
o vprašanjih s svojega delovnega področja. 

Z aktom subjekta iz prejšnjega odstavka se uredi način zago- 
tavljanja javnosti dela, način dajanja informacij za javnost ter 
določi oseba, ki je odgovorna za zagotavljanje javnosti dela. 

Novinarji imajo pod enakimi pogoji pravico dostopa do infor- 
macij. Dajanje informacij se lahko odreče le v primerih in pod 
pogoji, določenimi z zakonom /varianta: Dajanje informacij se 
lahko odreče le v primerih, ko so informacije na predpisan 
način določene kot državna, vojaška, poslovna ali uradna 
tajnost/. 

i t 
Subjekti iz prvega odstavka tega člena so odgovorni za res- 
ničnost informacij, ki jih dajejo za javnost. 

35. člen 

Ekonomsko-propagandna sporočila in drugi plačani oglasi, 
obvestila ali oddaje iz države in tujine se objavljajo tako, da so 
jasno in vidno označeni kot oglasi, plačane ali sponzorirane 
oddaje. 

V javnih glasilih, namenjenih otrokom in mladini do 18 let, se 
ne smejo objavljati ekonomsko-propagandna sporočila in 
drugi plačani oglasi, ki propagirajo pornografijo ali vzpodbu- 
jajo nasilje. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije lahko prepove 
oglaševanje zdravju in okolju škodljivih proizvodov. 

36. člen k 

Na vsakem izvodu tiska morajo biti navedeni ime ali firma in 
sedež ustanovitelja in izdajatelja, ime ali firma in sedež 
tiskarne, kraj in datum natisa, ime in priimek odgovornega 
urednika ter članov časopisnega sveta /impresum/. 

Če ima tisk več odgovornih urednikov, mora biti na vsakem 
izvodu navedeno, za katero izdajo ali rubriko je odgovoren 
posamezni odgovorni urednik. 

Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se ne nana- 
šajo na tisk, ki se tiska ali razmnožuje za tujega naročnika in 
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je namenjen razširjanju v tujini. 

Pri radijskih in TV programih morajo biti objavljeni ime in 
priimek odgovornega urednika ali urednika programa ali /in/ 
avtorja oddaje. 

Določbe o impresumu se primerno uporabljajo tudi za druga 
javna glasila in proizvode iz tretjega, odstavka 1. člena. 

37. člen 

Javna glasila morajo na začetku vsakega koledarskega leta 
poslati pristojnemu upravnemu organu podatke o finančnem 
poslovanju ter ime in priimek fizične osebe oziroma firmo in 
sedež pravne osebe, ki ima v lasti več kot 10% kapitala 
podjetja oziroma sredstev, potrebnih za delovanje javnega 
glasila. 

38. člen 

Če javno glasilo objavi informacijo v povzetku ali v celoti, 
objavljeno v drugem domačem ali tujem javnem glasilu, mora 
navesti vir te informacije. 

V. POSEBNE DOLOČBE O RADIJSKIH 
IN TELEVIZIJSKIH PROGRAMIH 

39. člen 

Skupščina Republike Slovenije sprejme izhodišča za naci- 
onalni radijski in televizijski program /v nadaljnjem besedilu: 
izhodišča/. 

Predlog izhodišč pripravi Komisija za radiodifuzijo Republike 
Slovenije, v sodelovanju z organizacijami, ki so registrirane za 
ustvarjanje radijskih in televizijskih programov. 

40. člen 

Z izhodišči se določijo zlasti: 
- temeljni cilji; 
- število radijskih in TV programov, njihov obseg /trajanje/ in 
vsebinska struktura, vključno z obsegom lastne programske 
produkcije; 
- programski standardi /programska neodvisnost, objektiv- 
nost, mnenjski pluralizem, prepoved pornografskih vsebin, 
ipd./ 
- število frekvenc oziroma mrež, potrebnih za oddajanje 
nacionalnega programa; 
- tehnični standardi 
Nacionalni program mora pokrivati najmanj 90% ozemlja RS 
oziroma 90% ozemlja, kjer živijo pripadniki italijanske in mad- 
žarske narodnosti, kadar gre za del nacionalnega programa 
v jeziku narodnosti. 

Lastna produkcija informativnih, kulturnih in izobraževalnih 
vsebin mora obsegati najmanj 40%, ekonomsko propagandna 
sporočila in drugi plačani oglasi in obvestila pa največ 15% 
dnevnega programskega časa nacionalnega programa. 

41. člen 

Ustvarjanje nacionalnega radijskega in televizijskega pro- 
grama je javna služba. 

Za ustvarjanje nacionalnega programa ustanovi Republika 
Slovenija javni zavod, v skladu z zakonom, /varianta: Naci- 
onalni program ustvarja javni zavod RTV Slovenija./ 

Nosilci posameznih delov nacionalnega programa so lahko 
tudi druge pravne osebe, ki jim je podeljena koncesija, 
v skladu z zakonom. 

Nosilcu dela nacionalnega programa pripada del RTV naroč- 
nine v sorazmerju z ustvarjenim delom nacionalnega pro- 
grama. 

Pri ustvarjanju nacionalnega programa lahko sodelujejo tudi 

druge pravne osebe ter posamezniki, v skladu s pogodbo, ki 
jo sklenejo z javnim zavodom iz drugega odstavka tega člena 
ali nosilcem dela nacionalnega programa. 

42. člen 

Sredstva za ustvarjanje nacionalnega programa se zagotav- 
ljajo z RTV naročnino, z objavljanjem ekonomsko propagand- 
nimh sporočil in drugih plačanih oglasov in obvestil, z dru- 
gimi prihodki iz dejavnosti nosilca programa ter na drugi 
podlagi, določeni z zakonom ali pogodbo. 

43. člen 

Imetnik radijskega ali televizijskega sprejemnika mora prija- 
viti sprejemnik javnemu zavodu iz drugega odstavka 41. člena 
/varianta: RTV Slovenija/ najpozneje v 30 dneh od dneva 
pridobitve. 

Imetnik radijskega ali TV sprejemnika na območju Republike 
Slovenije, ki lahko sprejema nacionalni program, mora plače- 
vati RTV naročnino javnemu zavodu iz drugega odstavka 41. 
člena /varianta: RTV Slovenija/. 

Javni zavod iz drugega odstavka 41. člena - /varianta: RTV 
Slovenija/ določa način prijavljanja in odjavljanja radijskega 
in televizijskega sprejemnika, višino RTV naročnine ter 
pravne in fizične osebe, katerim ni treba plačevati RTV naroč- 
nine. 

Izvršni svet daje soglasje k predlogu javnega zavoda iz dru- 
gega odstavka 41. člena /varianta: RTV Slovenija/ o višini in 
delitvi RTV naročnine med nosilce nacionalnega programa 
oziroma delov nacionalnega programa. 

44. člen 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije razpiše javni nate- 
čaj za izbiro podjetja, zavoda ali druge pravne osebe, ki se mu 
daje koncesija za ustvajanje dela nacionalnega programa ter 
določi pogoje, v skladu z zakonom. 

Izvršni svet kot koncedent in pravna oseba iz prejšnjega 
odstavka /nosilec dela nacionalnega programa/ kot koncesi- 
onar skleneta pogodbo o koncesiji, v skladu z zakonom. 

Koncesija se daje za določen ali nedoločen čas. 

Komisija za radiodifuzijo Republike Slovenije daje mnenje 
k pogodbi o koncesiji. 

45. člen 

Regionalni oziroma lokalni program po tem zakonu je pro- 
gram, ki je namenjen obveščanju prebivalcev določene regije 
oziroma lokalne skupnosti o političnih, kulturnih, gospodar- 
skih in drugih vprašanjih, pomembnih za njihovo življenje in 
delo. Program mora obsegati najmanj 30% informativnih, 
kulturnih in izobraževalnih vsebin ter največ 15% plačanih 
ekonomsko-propagandnih sporočil in drugih plačanih ogla- 
sov in obvestil v dnevnem programskem času. 

46.«člen 

Regionalni in lokalni programi se financirajo iz dejavnosti 
organizacij, ki jih ustvarjajo oz. oddajajo, iz sredstev lokalnih 
skupnosti ter na drugi podlagi,'določeni z zakonom ali po- 
godbo. 

47. člen 

Radijske in televizijske programe lahko oddajajo podjetja ali 
druge pravne osebe, registrirane za dejavnost oddajanja last- 
nih ali tujih radijskih in televizijskih programov /radiodifuzne 
organizacije/ s sedežem v Republiki Sloveniji, če pridobijo 
frekvenco za radiodifuzijo /v nadaljnjem besedilu: frekvenca/ 
in izpolnjujejo druge pogoje, določene s predpisom, ki urejajo 
področje telekomunikacij. 
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Frekvenca se lahko dodeli v uporabo samo domači pravni 
osebi. 

48. člen 

Frekvenca se dodeljuje na predlog Komisije za radiodifuzijo 
Republike Slovenije, v skladu s tem zakonom in zakonom, ki 
ureja področje telekomunikacij. 

Komisijo iz prejšnjega odstavka imenuje in razrešuje Skupš- 
čina Republike Slovenije. 

Izvršni svet predlaga eno tretjino članov komisije, eno tretjino 
imenuje Skupščina Republike Slovenije iz vrst uglednih stro- 
kovnjakov s področja radiodifuzije, eno tretjino pa /Skupš- 
čina/ iz vrst poslancev, pri čemer upošteva zastopanost poli- 
tičnih strank in regij v Skupščini Republike Slovenije. 

49. člen 

Komisija pri oblikovanju predloga za dodelitev frekvence upo- 
števa merila, določena s tem zakonom ter s predpisi, ki 
urejajo področje telekomunikacij. 

V primeru, da je več prosilcev za isto frekvenco, ima prednost 
pri dodelitvi proste frekvence radiodifuzna organizacija, ki 
namerava oddajati: 
~ nacionalni program oziroma regionalni ali lokalni pro- 
gram;- program, ki pomeni vsebinsko dopolnitev že obstoje- 
čega programa na določenem območju; 
~ program, v katerem prevladuje lastna produkcija v sloven- 
skem oziroma italijanskem ali madžarskem jeziku; 
~ politično neodvisen program. 

Komisija pri oblikovanju predloga upošteva tudi: - stopnjo 
razvitosti radiodifuzije na določenem območju 
~ mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti o utemeljeno- 
sti pokrivanja območja z novim radijskim ali televizijskim 
Programom. 

~ število potencialnih uporabnikov 
~ trajanje /obseg/ programa 
~ pripravljenost ustanoviteljev programa, da si uporabo frek- 
vence delijo z drugo domačo radiodifuzno organizacijo 
v času, ko je frekvenca nezasedena /time-sharing/. 
pred oblikovanjem predloga mora komisija pridobiti mnenje 
republiškega upravnega organa, pristojnega za promet in 
zveze o skladnosti z mednarodnimi plani ter drugih tehničnih 
Možnostih za pridobitev frekvence. 

50. člen 

Komisija iz 48. člena tega zakona opravlja zlasti naslednje 
haloge: 
~ pripravi predlog izhodišč za nacionalni program ter nje- 
9ove spremembe in dopolnitve; 
~ odloča o skladnosti nacionalnega programa, ki ga ustvarja 
RTV Slovenija, s sprejetimi izhodišči; 
~ oblikuje predloge za dodelitev frekvence; 
~ obravnava plane razvoja nosilcev nacionalnega programa; 
~ pripravlja letno poročilo oz. oceno stanja na področju 
radiodifuzije ter predloge za izboljšanje stanja; 
~ opravlja druge naloge, določene z zakonom in ustanovitve- nirn aktom. 

VI. TUJI TISK IN DRUGA TUJA JAVNA GLASILA 
'ER NJIHOVI PREDSTAVNIKI 
1- Tuji tisk 

51. člen 

tuji tisk po tem zakonu se štejejo časopisi in revije ter 
druge oblike objavljanja informacij za javnost, ki so bile natis- 
njene ali kako drugače razmnožene ali izdelane v tujini ali 
v Republiki Sloveniji po tujem ustanovitelju in izdajatelju ali 
Po njegovem nalogu ali za njegov račun. 

52. člen 

Vnašanje tujega tiska je prosto. 

Tuji tisk smejo vnašati v Republiko Slovenijo z namenom 
razširjanja pravne in fizične osebe, registrirane za uvoz tiska. 

Tuji tisk, ki je namenjen za sejme, kulturne, znanstvene, 
gospodarske, športne in podobne prireditve v Republiki Slo- 
veniji smejo poleg oseb iz prejšnjega odstavka tega člena 
vnašati in razširjati na teh prireditvah tudi organizatorji prire- 
ditve ter domače in tuje organizacije, ki na prireditvah sodelu- 
jejo. 

Za vsebino tujega tiska, ki se razširja v Republiki Sloveniji, je 
odgovoren uvoznik oziroma distributer, če uvoznik ni znan. 

Alternativa: 4. odst. se črta. 

2. Tuji radijski in televizijski programi 

53. člen 

Individualni oziroma skupinski sprejem tujih radijskih in tele- 
vizijskih programov je prost, če ni s pogodbo z radiodifuzno 
organizacijo, ki program oddaja, drugače določeno. 

Za tuje radijske in televizijske programe, oziroma dele progra- 
mov, ki so sestavni del programov domače organizacije je 
v skladu z zakonom odgovoren odgovorni urednik programa, 
ki je tuji program prevzel. 

Radiodifuzna organizacija v Republiki Sloveniji sme izje- 
moma, brez prevoda v slovenski jezik: 

- oddajati posamezne dele pro'gramov, če je to neogibno 
potrebno zaradi aktualnosti, neposrednosti in avtentičnosti 
dogajanj in če iz objektivnih razlogov podnaslavljanje ni mo- 
goče; 

- oddajati dele programov, ki so namenjeni pripadnikom 
drugih narodov in narodnosti v Republiki Sloveniji ali tujim 
državljanom, 

- razširjati tuje programe v skladu z mednarodnimi pravnimi 
akti. 

Programe iz prejšnjega odstavka mora radiodifuzna organiza- 
cija najavljati v slovenskem jeziku in pojasniti razloge, zaradi 
katerih programa ne prevaja v slovenski jezik. 

3. Predstavniki tujih javnih glasil 

54. člen 

Predstavniki tujih javnih glasil so po tem zakonu dopisništva 
in stalni dopisniki tujih časopisnih agencij in tujih javnih 
glasil. 

Stalni tuji dopisniki po tem zakonu so lahko novinarji, fotore- 
porterji, filmski in TV snemalci, ne glede na to, ali so tuji ali 
slovenski državljani, če nameravajo opravljati to dejavnost 
v Republiki Sloveniji najmanj 3 mesece. 

55. člen 

Tuja dopisništva in stalni tuji dopisniki ne morejo začeti 
opravljati svoje dejavnosti, dokler niso vpisani v register pri 
pristojnem upravnem organu. Odločba o vpisu v register se 
izda z veljavnostjo dveh let in se lahko podaljša. 

Tuja dopisništva in tuja javna glasila imajo lahko v Republiki 
Sloveniji tudi sodelavce in začasne dopisnike. 

Pristojni upravni organ sprejme predpis o vodenju registra, 
postopku za vpis in izbris tujega dopisništva in stalnega 
tujega dopisnika v register, izkaznici, ki jo izda stalnemu 
tujemu dopisniku ter pogojih za pridobitev statusa sodelavcev 
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ali začasnih dopisnikov. 59. člen 
56. člen 

Tuji dopisniki in druge tuje ali domače fizične in pravne 
osebe, ki nameravajo snemati informativno-dokumentarne 
filme in druge videozapise po nalogu oz. za račun tujih radi- 
odifuznih organizacij ali javnih glasil, morajo o tem obvestiti 
pristojni upravni organ ter navesti kraj in čas snemanja. 

Obvestilo po prejšnjem odstavku ni potrebno, če gre za sne- 
manje aktualnih dogodkov, ki se snemajo neposredno brez 
scenarija oz. sinopsisa. 

Alternativa 1. in 2. odstavka: Za snemanje informativno- 
dokumentarnih filmov in drugih videozapisov po nalogu oz. 
za račun tujih radiodifuznih organizacij, agencij ali javnih 
glasil ni potrebno dovoljenje ali prijava, razen v primerih, 
določenih z zakonom o obrambi in zaščiti. 

% 
VII. KAZENSKE DOLOČBE 

57. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek ustanovitelj: 

1. če pred začetkom izdajanja oziroma oddajanja javnega 
glasila ne priglasi javnega glasila pristojnemu organu 15. člen/ 
ali ne sporoči sprememb v 15 dneh /6. člen/ ali ne obvesti 
pristojnega organa o prenehanju javnega glasila oziroma 
ustanovitelja /10. člen/; 

2. če ne imenuje odgovornega urednika na podlagi javnega 
razpisa in soglasja /mnenja/ novinarjev /tretja alineja 8. člena/ 
oziroma soglasja programskega ali časopisnega sveta /5. 
odst. 9. člena/; 

3. če ne oblikuje časopisnega oz. programskega sveta/9. člen 
oziroma drugi odstavek 16. člena/; 

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 se kaznuje tudi odgovorna 
oseba ustanovitelja, ki stori dejanje iz 1. in 3. točke tega člena 
/varianta: ki stori dejanje iz tega člena/. 

58. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje za prekr- 
šek odgovorni urednik javnega glasila: 

1. Če ne objavi sporočila, katerega objava je nujna/17. člen/; 

2. če ne objavi odgovora oziroma popravka na način, določen 
v drugem odstavku 19. člena; 

3. če hkrati z objavo odgovora ali popravka objavi komentar 
/tretji odstavek 19. člena/; 

4. če objavi ekonomsko-propagandno sporočilo ali drug pla- 
čan oglas, obvestilo ali oddajo, ki ni vidno in razločno ozna- 
čen kot plačan oglas ali oddaja /prvi odstavek 36. člena/; 

5. če v javnem glasilu, namenjenem otrokom in mladini do 18 
let objavi ekonomsko-propagandna sporočila ali druge pla- 
čane oglase, ki propagirajo pornografijo ali nasilje /drugi 
odstavek 36. člena/; 

6. če javno glasilo objavi informacijo iz tujega vira brez 
navedbe vira /38. člen/; 

7. če ne objavi stališča organa za varstvo človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin v roku, določenem v drugem odstavku 
33. člena; 

8. če se ne ravna po sodbi, s katero mu je sodišče naložilo 
objavo odgovora ali popravka /28. člen/. 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek izdajatelj javnega glasila: 

1. če ne navede na vsakem izvodu javnega glasila oziroma 
proizvoda iz tretjega odstavka 1. člena podatkov, določenih 
v 37. členu; 

2. če na začetku vsakega koledarskega leta ne objavi podat- 
kov iz prvega odstavka 36. člena in ne obvesti pristojnega 
organa /drugi odstavek 37. člena/; 

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje za prekr- 
šek tudi odgovorna oseba izdajatelja javnega glasila, ki stori 
dejanje iz prejšnjega odstavka. 

60. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek predstojnik državnega organa ter pravna oseba, če 
s splošnim aktom ne določi načina zagotavljanja javnosti 
dela, načina dajanja informacij za javnost ali ne določi osebe, 
ki je odgovorna za zagotavljanje javnosti dela/drugi odstavek 
34. člena/; 

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje za prekr- 
šek odgovorna oseba državnega organa, druge pravne osebe 
ali posameznik, ki opravlja javna pooblastila, če ne da infor- 
macije za javnost /34. člen/. 

61. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek radiodifuzna organizacija: 

1. če ne hrani zapisov svojih oddaj /prvi odstavek 20. člena/; j 

2. če oddaja brez prevoda v slovenski jezik v nasprotju 
z določbami tretjega in četrtega odstavka 53. člena. 

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje za prekr- 
šek tudi odgovorna oseba radiodifuzne organizacije, ki stori 
dejanje iz prejšnjega odstavka. 

62. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek tuja fizična ali pravna oseba, ki začne opravljati 
dejavnost javnega obveščanja v Republiki Sloveniji, preden je 
vpisana v register /prvi odstavek 55. člena/. 

63. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek tiskar oziroma izdajatelj, ki ne pošlje enega izvoda 
vsake izdaje tiska takoj pristojnemu upravnemu organu /tretji 
odstavek 7. člena/. 

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje za prekr- ; 
šek odgovorna oseba tiskarja oziroma izdajatelja, ki stori 
dejanje iz prejšnjega odstavka. 

64. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za 

prekršek pravna ali fizična oseba, ki vnese tuji tisk v Repu- 
bliko Slovenijo in ni registrirana za uvoz tiska /drugi odstavek 
52. člena/ oziroma ne sodeluje na prireditvi /tretji odstavek 52 
člena/. 

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje za prekr- 
šek odgovorna oseba pravne osebe, ki je storila dejanje i* 
prejšnjega odstavka. 



VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 68. člen 

65. člen 

Obstoječe časopisne, radijske in TV organizacije združenega 
dela in podjetja z družbenim kapitalom se lastninsko preobli- 
kujejo v ustrezno kapitalsko družbo v skladu z zakonom. 

66. člen 

RTV Slovenija najpozneje v 3 mesecih po uveljavitvi tega 
zakona določi način prijavljanja in odjavljanja RTV sprejem- 
nika, višino RTV naročnine ter pravne in fizične osebe, kate- 
rim ni treba plačevati RTV naročnine. 

Pristojni organ izda predpis iz tretjega odstavka 55. člena 
v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona. 

67. člen 

Skupščina Republike Slovenije sprejme izhodišča za naci- 
onalni radijski in TV program iz 40. člena najkasneje v 6 mese- 
cih od uveljavitve tega zakona. 

Skupščina Republike Slovenije ustanovi komisijo za radiodi- 
fuzijo najkasneje v 3 mesecih od uveljavitve tega zakona. 

RTV Slovenija nadaljuje delo kot javni zavod. 

Obstoječi radijski in televizijski programi RTV Slovenija se 
štejejo za nacionalne programe, če komisija za radiodifuzijo 
ugotovi, da izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom in 
izhodišči za nacionalni program. 

69. člen 

Subjekti iz prvega odstavka 34. člena morajo v šestih mesecih 
po uveljavitvi tega zakona s splošnim aktom določiti način 
zagotavljanja javnosti dela. način dajanja informacij za jav- 
nost ter osebo, ki je odgovorna za zagotavljanje javnosti dela 
/drugi odstavek 34. člena/. 

70. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati zakon o jav- 
nem obveščanju /Uradni list SRS, št. 2/86 in 42/89/, 9. člen 
zakona o RTV Slovenija /Ur. list RS, št. 14/90, 24/90, 43/90/ ter 
se prenehajo uporabljati kot republiški predpisi določbe 
zakona o temeljih sistema javnega obveščanja /Uradni list 
SFRJ, št. 39/85/ ter zakona o vnašanju in razširjanju tujih 
sredstev množičnega komuniciranja in o tuji informacijski 
dejavnosti v Jugoslaviji /Uradni list SFRJ, št. 39/74/. 

I. Zbori Skupščine Republike Slovenije so na zasedanju dne 
19.3.1991 sprejeli predlog za izdajo zakona o javnih glasilih 
(objavljen v Poročevalcu št. 9 z dne 28. feburarja 1991). 
Predlagatelju so naložili, da pripravi osnutek zakona in pri 
tem upošteva pripombe in predloge delovnih teles in zborov 
Skupščine Republike Slovenije. 

Predlagatelj je pri pripravi osnutka izhajal iz temeljnih ciljev in 
načel, opredeljenih v predlogu za izdajo zakona in v tem 
okviru predvidel rešitve, ki zagotavljajo pogoje za uresničeva- 
nje ustavne svobode tiska in drugih oblik javnega obveščanja, 
deregulacijo sistema javnega obveščanja, uveljavljanje tržnih 
zakonitosti kot prevladujočega načela za gospodarjenje na 
tem področju, z možnostjo različnih oblik družbene pomoči 
nacionalno pomembnim (neprofitnim) javnim glasilom, stro- 
kovno avtonomnost in odprtost javnih glasil, spoštovanje 
novinarske etike in doslednejše uveljavljanje civilnopravnih 
instrumentov pri zlorabi svobode obveščanja ter odprtost 
slovenskega prostora za pretok informacij in tudi za tuja 
vlaganja, pri čemer pa je potrebno zaščititi slovensko naci- 
onalno identiteto pred tujim vplivom. Predlagatelj je preučil 
vse pripombe iz skupščinske razprave in tudi druge pri- 
pombe, zlasti predstavnikov strokovne javnosti in časopisnih, 
radijskih in TV organizacij, ki sodelujejo v delovni skupini za 
pripravo zakona. Ni pa mogel upoštevati tistih pripomb in 
predlogov, ki bi terjali spremembo celotnega koncepta 
zakona - gre zlasti za pripombe, naj se s tem zakonom 
uredijo tudi nekatera vprašanja v zvezi z upravljanjem organi- 
zacij javnega obveščanja in določijo ustanove nacionalnega 
pomena. Predlagatelj je namreč izhajal s stališča, da z zako- 
nom o javnih glasilih ne bi urejali vprašanj, ki zadevajo vode- 
nje, organizacijo, status in upravljanje podjetij ali zavodov na 
tem področju; za te organizacije naj bi v celoti veljali predpisi, 
ki veljajo za podjetja ali za zavode. 

Predlagatelj v osnutku uporablja pojme iz veljavne ustave; do 
priprave predloga zakona pa bo besedilo uskladil z novo 
ustavo. 

II. 

Z zakonom naj bi uredili tista vprašanja, ki jih sedaj urejajo 
zakon o temeljih sistema javnega obveščanja, (Ur. list SFRJ, 
št. 39/85) , zvezni zakon o vnašanju in razširjanju tujih sred- 
stev množičnega komuniciranja in o tuji informacijski dejav- 
nosti v Jugoslaviji (Ur. list SFRJ, št. 39/74) zakon o javnem 
obveščanju (Ur. list SRS, št. 2/86, 42/89) ter delno zakon o RTV 

Slovenija (Ur. list RS št. 14/90, 24/90, 43/90). Skupaj s spreje- 
mom predpisov s področja telekomunikacij, bo področje jav- 
nega obveščanja v celoti urejeno z republiško zakonodajo. 

Zakon naj bi zagotovil predvsem pogoje za uresničevanje 
ustavne pravice svobode do izdajanja tiska in drugih javnih 
glasil ter določil način uresničevanja pravice do obveščenosti 
in obveščanja. V tem okviru naj bi uredil vprašanja v zvezi 
z ustanavljanjem, izdajanjem in urejanjem javnih glasil, pra- 
vice, obveznosti in odgovornosti javnih glasil pri uresničeva- 
nju teh ustavnih svoboščin in njihovo sodno varstvo, opredelil 
posebnosti v zvezi z RTV programi ter uredil nekatera vpraša- 
nja v zvezi s tujimi javnimi glasili in njihovimi predstavniki. 

III. 

1. Zakon (1. člen) šteje za javno glasilo dnevni in periodični 
tisk, radijske in televizijske programe, programe časopisnih 
agencij ter druge oblike dnevnega ali periodičnega objavlja- 
nja informacij s prenosom zapisa, glasu ali slike na način, kije 
dostopen javnosti. 

Predlagatelj se je pri tem odločil za takšno definicijo javnega 
glasila, ki ne našteva taksativno vseh možnih oblik, saj glede 
na hiter tehnološki razvoj in nova komunikacijska sredstva 
(videokasete, zvočna pisma, itd.) na tem področju to ne bi bilo 
smotrno. 

Bistveni kriterij za odločanje, kaj je javno glasilo in kaj ni 
javno glasilo po tem zakonu je dnevno ali periodično obveš- 
čanje javnosti ter dostopnost javnega glasila vnaprej nezna- 
nemu krogu uporabnikov pod enakimi pogoji. 

Pojem informacija po tem zakonu je potrebno razumeti v naj- 
širšem pomenu besede, ki obsega tudi informacije s področja 
kulture, vzgoje in izobraževanja, športa, religije, gospodar- 
stva, znanosti itd. ter vključuje pojme podatki, sporočila, vesti, 
mnenja, trditve, obvestila; pisno besedilo, risbe, video in audi- 
ozapise. 

Z zakonom bi tudi posebej določili, da javna glasila po tem 
zakonu niso več (kot je veljalo doslej) npr. tovarniška glasila, 
glasila društev, političnih, cerkvenih in drugih organizacij, ki 
so namenjena tkim. ožji javnosti, t.j. vnaprej znanemu krogu 
bralcev, šolska glasila, namenjena mladostnikom, tisk in 
druge oblike objavljanja informacij (npr. razglasne radijske 
postaje), namenjene izključno oglaševanju proizvodov in sto- 
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ritev, poslovnemu komuniciranju (prospekti, letaki), izobraže- 
valnemu procesu (tim. interna T V), ipd. 

Za te vrste tiska oz. drugih oblik obveščanja zato ne bi veljale 
določbe, ki se nanašajo na obveznost priglasitve, imenovanje 
odgovornega urednika, oblikovanje časopisnega sveta itd, 
zadevala pa bi jih določba, ki se nanaša na obveznost objave 
določenih podatkov (impresum), kar bi omogočalo le identifi- 
kacijo izdajatelja. S tem zakonom tudi ne bi zajeli vseh drugih 
publikacij, ki jih ureja zakon o založništvu (knjige, zemljevidi, 
note, razglednice, itd.) 

2. Upoštevaje ureditev v mnogih evropskih državah, predlaga- 
telj v zakonu predpisuje odgovornost države Slovenije, (2. 
člen), da skrbi za razvoj tistih javnih glasil, ki so pomembna za 
uresničevanje pravice državljanov Slovenije do obveščenosti 
in za ohranjanje slovenske nacionalne identitete ter za razvoj 
tim. narodnostnih javnih glasil v Sloveniji oziroma sloven- 
skega narodnostnega tiska v zamejstvu. Gre za tista javna 
glasila, katerih cilj ni ustvarjanje profita, temveč zadovoljeva- 
nje potreb državljanov po informiranju o posameznih vpraša- 
njih, ki so pomembna za njihovo življenje in delo, pa tudi 
potreb določenih specifičnih skupin, kot npr. obveščanje glu- 
hih, slabovidnih oseb, idp.. Gre skratka za posebno skrb 
države za tkim. neprofitna javna glasila, ki na trgu ne morejo 
preživeti brez materialne pomoči države ter za sovlaganje 
države v tehnično infrastrukturo potrebno za izdajanje oz. 
oddajanje teh javnih glasil, kot to poznajo mnoge države. 

3. Z zakonom (3. člen) naj bi odpravili še veljavno prepoved 
ustanavljanja in izdajanja javnega glasila s strani posamez- 
nika - fizične osebe. Tako naj bi v načelu izenačili vse možne 
ustanovitelje in omogočili popolno svobodo ustanavljanja 
javnih glasil. Omejitve so potrebne le na področju radiodifu- 
zije, zaradi omejenih frekvenc in nujnosti izpolnjevanja vrste 
tehničnih pogojev, zato zakon določa, da se z oddajanjem 
radijskih in TV programov lahko ukvarja le pravna oseba, 
registrirana za to dejavnost (47. člen). 

Z zakonom bi odpravili dosedanjo prepoved financiranja jav- 
nih glasil iz tujih virov. Ohranili pa bi določene omejitve pravic 
tujih fizičnih in pravnih oseb: tako npr. tujec ne bi mogel 
ustanoviti svojega javnega glasila informativno-politične vse- 
bine, ki bi bilo namenjeno obveščanju državljanov oz. prebi- 
valcev Slovenije. Predlagatelju pa se ne zdi utemeljeno, da bi 
tuji fizični ali pravni osebi prepovedal ustanovitev javnega 
glasila, ki bi bilo npr. namenjeno obveščanju javnosti v okviru 
Delovne skupnosti Alpe-Jadran, obveščanju določenih 
gospodarskih, strokovnih, kulturnih, znanstvenih krogov tako 
v Republiki Sloveniji kot širše, v Evropi in bi izhajalo v tujem 
jeziku. 

Predlagatelj dopušča tuja vlaganja v podjetja oz. zavode jav- 
nega obveščanja do višine 49%, s čemer naj bi omejili nadzor 
tujca oz. njegov vpliv na poslovanje domače organizacije. 
Predlagatelj ocenjuje, da je takšna določba potrebna 
v obdobju, ko še ni drugega republiškega predpisa, ki bi 
celovito urejal ta vprašanja. 
Predlagatelj ni upošteval pripombe iz razprave, naj se dovoli 
tuja vlaganja le v tehnično bazo javnih glasil. Potrebno je 
namreč opozoriti na dejstvo, da je tehnična infrastruktura 
večinoma organizirana kot samostojno podjetje (tiskarna), 
kar pomeni, da bi s takšno določbo povsem preprečili tuja 
vlaganja v tiste časopisne organizacije oz. podjetja, ki nimajo 
več tiskarn v svojem sestavu. 

Kot možno obliko vlaganj tujega kapitala predvideva predla- 
gatelj tudi sofinanciranje posamezne vrste javnega glasila, ki 
ga ustanovi in izdaja domača fizična ali pravna oseba, do 
višine največ 49% sredstev, potrebnih za izdajanje oz. oddaja- 
nje posameznega javnega glasila. Predlagatelj meni, da je 
potrebno na tak način omogočiti realizacijo skupnih projek- 
tov širšega pomena (npr. EUROMASKE), s pomočjo tujega 
kapitala pa tudi razvoj in delovanje javnih glasil v sloven- 
skemu prostoru. 

Edini cilj vseh predvidenih omejitev glede tujih vlaganj pa je 
varovanje slovenske nacionalne identitete. 

4. Zakon (4. člen) določa obvezno vsebino akta oziroma 
pogodbe o ustanovitvi javnega glasila. Gre za tiste podatke, ki 
bi omogočali pristojnemu organu vodenje evidence javnih 
glasil v Republiki Sloveniji glede na vrsto ustanovitelja, zvrst 
in zasnovo javnega glasila, čas izdajanja, način financiranja in 
jezik, v katerem izhaja javno glasilo; cilj te evidence je pred- 
vsem statistične narave oz. spremljanje stanja na tem po- 
dročju. 

5. Z zakonom (5. člen) naj bi, skladno s svobodo tiska, 
bistveno poenostavili postopek ustanovitve javnega glasila. 
Sedanji režim predhodnega dovoljenja (registracije) pomeni 
nepotreben nadzor države in omejevanje svobode tiska, zato 
naj bi zakon predvidel le institut evidence javnih glasil. Obvez- 
nost ustanovitelja naj bi bila zgolj priglasitev javnega glasila 
organu, pristojnem za vodenje evidence ter sporočanje spre- 
memb predpisanih podatkov v določenem roku, zaradi zago- 
tavljanja ažurnosti in točnosti evidence. 

Zakon razlikuje ustanovitelja javnega glasila od izdajatelja, t. j. 
subjekta, ki se ukvarja z izdajanjem (ali oddajanjem) javnega 
glasila. Dejstvo je namreč, da je večina ustanoviteljev tiska 
prenesla izdajanje na že obstoječo organizacijo, registrirano 
za opravljanje časopisne dejavnosti. V tem primeru uredita 
ustanovitelj in izdajatelj medsebojne odnose s pogodbo 
(vprašanja v zvezi z zagotavljanjem materialnih, kadrovskih, 
tehničnih in drugih pogojev za izdajanje javnega glasila, vpra- 
šanja v zvezi z urejanjem javnega glasila). Ustanovitelj torej 
lahko sam izdaja javno glasilo, ustanovi lastno podjetje oz. 
zavod za opravljanje te dejavnosti ali poveri izdajanje oz. 
oddajanja javnega glasila drugi, za to dejavnost registrirani 
fizični ali pravni osebi (z izjemo RTV programov, katerih 
oddajanje ni mogoče poveriti fizični osebi). 

6. Zakon (8. člen) naj bi predvidel, kot pravilo, da ustanovitelj 
določi vsebinsko zasnovo, zagotovi finančne, materialne, 
kadrovske in druge pogoje za začetek dela in delovanje jav- 
nega glasila, imenuje in razrešuje odgovornega urednika ter 
člane časopisnega oz. programskega sveta. Glede na izho- 
dišče, naj zakon dopušča čim večjo svobodo ustanavljanja in 
urejanja javnega glasila se izrecno predvideva možnost, da 
lahko vse navedene pristojnosti (razen določanja vsebinske 
zasnove, kar je izključna pravica ustanovitelja oz. soustanovi- 
teljev), ustanovitelj s pogodbo prenese na izdajatelja, s čemer 
naj bi zagotovili predvsem večji interes izdajatelja za uspešno 
poslovanje javnega glasila. 

7. Zakon naj bi predpisal, da odgovornega urednika imenuje 
in razrešuje ustanovitelj javnega glasila s soglasjem (v varianti 
- mnenjem) novinarjev. Pri tem zakon ne določa instituci- 
onalne oblike organiziranosti novinarjev; to naj bi urejali akti 
ustanovitelja aH izdajatelja (zbori novinarjev, aktivi novinarjev, 
ipd.). 

V razpravi so bile prisotne zahteve, naj zakon postavi jasno 
distinkcijo med tkim. javnimi glasili v javni lasti in ostalimi 
javnimi glasili, pri čemer zakon ne bi smel posegati v pravice 
privatnih lastnikov javnih glasil. Pri tem je potrebno opozoriti 
tudi na stališče, da razlikovanje javnih glasil zgolj na lastnin- 
ski osnovi ni dovolj utemeljeno; upoštevati je potrebno zlasti 
interese javnosti, ki bi jih le-ta uveljavljela prek časopisnih oz. 
programskih svetov v vseh javnih glasilih, ne glede na last- 
nino. Upoštevaje stališče, naj zasebnemu lastniku zakon ne 
nalaga obveznosti oblikovanja teh svetov, prav tako pa ga naj 
zakon pri imenovanju odgovornega urednika ne zavezuje, da 
pridobi soglasje novinarjev, je v varianti predvidena rešitev, 
naj ta zakonska obveznost ne velja za javna glasila v zasebni 
lasti. 

8. Časopisni oz. programski sveti (9. člen), kot telesa za 
zagotavljanje vpliva javnosti na javna glasila, naj bi bila v prvi 
vrsti institucionalizirana oblika tkim civilne družbe, zato naj 
jih ne bi sestavljali državni funkcionarji in zaposleni pri usta- 
novitelju oz. izdajatelju. Naloga teh svetov naj bi bila obravna- 
vati uresničevanje vsebinske zasnove in uredniške politike, 
predloge in pripombe bralcev, poslušalcev in gledalcev, 
pobude novinarjev in urednikov, ter spoštovanje kodeksa 
novinarske etike. Ti sveti naj bi z močjo strokovnih in moral- 
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nih argumentov varovali spoštovanje splošno družbeno priz- 
nanih pravil na področju informiranja. 

Zakon (8. in 9. člen) posebno pozornost posveča uresničeva- 
nju pravic narodnosti in sicer zagotavlja italijanski oz. mad- 
žarski narodnostni skupnosti poseben vpliv na javna glasila 
narodnosti tudi v primeru, kadar samoupravna narodnostna 
skupnost ni ustanoviteljica javnega glasila: zakon predpisuje 
obvezno mnenje te skupnosti k vsebinski zasnovi in k imeno- 
vanju in razrešitvi odgovornega urednika ter zahteva, da je 
v časopisnem oz. programskem svetu javnega glasila za 
obveščanje italijanske oz. madžarske narodnosti najmanj 
polovica članov pripadnikov te narodnosti; v svetih nacional- 
nih RTV programov in tistih javnih glasil, ki izhajajo v sloven- 
skem jeziku na območjih, kjer poleg pripradnikov sloven- 
skega naroda živijo tudi pripadniki italijanske in madžarske 
narodnosti pa naj bi bil vsaj po en predstavnik narodnosti (16. 
člen). 

10. Zakon (11. člen) predvideva obvezno imenovanje odgovor- 
nega urednika in opredeljuje le njegove temeljne naloge, 
način imenovanja in pristojnosti morebitnega glavnega ured- 
nika pa naj bi določil ustanovitelj ali izdajatelj v svojem aktu 
(statut, razvid del in nalog, sistemizacija). 

11. Zakon (12., 13. in 14. člen) predvideva ustanovitev novinar- 
ske zbornice in častnega razsodišča v njenem okviru ter 
opredeljuje njune pristojnosti. Z zakonom naj bi poverili zbor- 
nici tudi določena javna pooblastila, in sicer: predpisovanje 
pogojev za opravljanje novinarskega dela ter izvajanje stro- 
kovnega izpita oz. podeljevanje novinarske licence za oprav- 
ljanje novinarskega dela. Ob tem je nujno posebej pojasniti, 
da licenca po tem zakonu ne pomeni dovoljenja za opravlja- 
nje novinarskega poklica, temveč le pridobitev določenih 
pravic oz. ugodnosti, ki bi jih uredili s kolektivno pogodbo za 
novinarje. Namen uveljavljanja instituta licence je v prvi vrsti 
zagotoviti ustrezno strokovnost in profesionalnost novinarjev, 
ki bi se preverjala s strokovnim izpitom, poleg predvidene 
(praviloma) visoke izobrazbe. 

V razpravah so bila močno prisotna tudi stališča, da je organi- 
ziranje novinarjev stvar novinarskih organizacij in ne zakona, 
zato je v osnutku predvideno črtanje določb o novinarski 
zbornici (alternativa). 

12. Zakon (15.-38. člen) v posebnem poglavju opredeljuje 
pravice, obveznosti in odgovornosti javnih glasil. 

Zakon (15. člen) naj bi opredelil načela, na katerih temelji 
delovanje javnega glasila, kot so svoboda novinarskega dela, 
avtonomnost novinarjev, nedotakljivost in varstvo človekove 
osebnosti in dostojanstva, spoštovanje kodeksa novinarske 
etike, osebna odgovornost novinarja, svoboden pretok infor- 
macij in odprtost javnih glasil za različna mnenja. 

Zakon tudi določa, da se cenzura informacij lahko uvede 
samo v neposredni vojni nevarnosti, v vojni ali izrednih raz- 
merah. 

Osrednje vprašanje vsakega demokratičnega sistema je, na 
kakšen način zagotoviti svobodo informiranja - t.j. pravico 
obveščati druge o svojih stališčih in pravico biti obveščen. 

Zakon zavezuje javna glasila, da na zahtevo pristojnega držav- 
nega organa brez odlašanja objavijo sporočilo, katerega 
namen je preprečiti ali odpraviti nevarnost za življenje in 
zdravje ljudi, njihovo premoženje in varnost države, pa tudi 
Preprečiti ali odpraviti nevarnost za živalski in rastlinski svet. 

Zakon določa, da imajo občani ter pravne osebe pravico 
v javnih glasilih zahtevati objavo odgovora, s katerim se 
bistveno dopolnijo dejstva in podatki iz objavljene informacije 
'er objavo popravka objavljene informacije, s katero je priza- 
deta njihova pravica ali interes. Zakon taksativno določa tudi 
Primere, v katerih odgovorni urednik lahko zavrne zahtevo za 
objavo odgovora in popravka. 

Vprašanju sodnega varstva je predlagatelj namenil posebno 

pozornost: po še veljavnem zakonu o javnem obveščanju se 
sodno varstvo pravice do popravka zagotavlja s tožbo pred 
temeljnim sodiščem, medtem ko se sodno varstvo pravice do 
objave mnenja in odgovora zagotavlja z zahtevo za varstvo te 
pravice pri sodišču, pristojnem za upravne spore (Vrhovnemu 
sodišču RS), v skladu s 66. členom zakona o upravnih sporih. 
Po mnenju predlagatelja ni utemeljenega razloga, da se 
v tkim. tiskovnih zadevah zagotavlja sodno varstvo na različne 
načine, temveč bi moralo biti predvideno za zagotavljanje 
ustavnih pravic in svoboščin enako sodno varstvo pravice do 
popravka in pravice do odgovora, s tožbo zoper odgovornega 
urednika pred pristojnim temeljnim sodiščem. 

Človekove pravice in svoboščine na področju javnega obveš- 
čanja so tudi predmet obravnave sveta za varstvo človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin (tkim. Bavconov svet), katerega 
stališča lahko bistveno prispevajo tudi k uveljavljanju pravice 
do obveščanja in obveščenosti oz. predstavljajo za prizade- 
tega pomembno moralno zadoščenje, zato zakon predvideva 
možnost, da prizadeti, v skladu z zakonom, s katerim so 
urejene pristojnosti tega organa, predlaga svetu, da obrav- 
nava kršitev pravice do obveščanja in obveščenosti, javno 
glasilo pa zakon zavezuje, da stališče sveta objavi (33. člen). 

Na predlog Društva novinarjev Slovenije, stališč strokovnja- 
kov s področja pravosodja ter nekaterih mnenj iz skupščinske 
razprave so iz osnutka zakona črtane določbe, ki se nanašajo 
na obveznost objave mnenj. V teh stališčih se poudarja, da je 
ta pravica državljana pomenila velik civilizacijski dosežek 
v pogojih enostrankarskega sistema in monolitnega informa- 
cijskega prostora, v pluralni družbi in na razvitem trgu infor- 
macij pa je takšna pravica oziroma dolžnost javnih glasil 
anahronizem; glasila bodo namreč za javnost pomembna 
mnenja prisiljena objavljati predvsem zaradi pritiska konku- 
rence. Ocenjeno je tudi, da je sodno varstvo po 66. členu 
zakona o upravnih sporih (pred Vrhovnim sodiščem) neu- 
strezno in neučinkovito; v tem postopku gre v prvi vrsti za 
presojo zakonitosti odločitve odgovornega urednika (sklad- 
nost s formalnim in materialnim zakonom) in sodba o odpravi 
takšnega akta praviloma nima neposrednega provnega 
učinka za tožnika, ker sodišče izvršitev sodbe nalaga organu, 
katerega akt je bil odpravljen (odgovornemu uredniku oz. 
svetu). Sodišče v upravnem sporu le izjemoma meritorno 
odloča o pravici (do objave mnenja ali odgovora) in nadome- 
sti odpravljeni akt, vendar le, če ima za to zanesljivo podlago 
in če narava stvari to dopušča. 

Z zakonom /34. člen/ naj bi predpisali obveznost državnih 
organov, drugih pravnih oseb in posameznikov, ki opravljajo 
javna pooblastila, da dajejo pravočasne, popolne in resnične 
informacije o vprašanjih s svojega delovnega področja, razen 
v primerih, ki jih določa zakon. Način zagotavljanja javnosti 
dela in način dajanja informacij za javnost naj bi uredili 
subjekti, ki so dolžni te informacije dajati, s svojimi akti. 

13. Osnutek /35. člen/ ureja tudi objavo ekonomsko-propa- 
gandnih sporočil, drugih oglasov in plačanih obvestil oziroma 
sponzoriranih oddaj. Ekonomsko-propagandna sporočila in 
drugi plačani oglasi oz. sponzorirane oddaje morajo biti jasno 
in vidno označeni kot oglasi oz. sponzorirane oddaje, za 
razliko od drugih neplačanih informacij oz. novinarskih spo- 
ročil. Obseg komercialnih sporočil naj bi določil ustanovitelj 
v vsebinski zasnovi. Omejitve obsega ekonomsko-propagand- 
nih sporočil v RTV programih pa naj bi predvidel že zakon in 
sicer največ 15% dnevnega programskega časa v nacionalnih, 
lokalnih in regionalnih programih. /Po podatkih, ki jih je 
zbralo ministrstvo /okt. 91/, nobena RTV organizacija v Slove- 
niji ne namenja več kot 15% programskega časa za oglase in 
druga plačana obvestila/. Program, ki bi presegel mejo 15% 
pa bi štel za komercialni program. /Konvencija Evropske 
skupnosti o televiziji brez meja sicer dopušča višjo zgornjo 
mejo oglasov, dovoljuje pa tudi strožje kriterije v nacionalni 
zakonodaji/. 

Zakon predvideva prepoved objave ekonomsko-propagand- 
nih sporočil, ki propagirajo pornografijo ali nasilje v tistih 
javnih glasilih, ki so namenjena mladini in otrokom. Ob tem 
velja opozoriti, da druge prepovedi reklamiranja v javnih gla- 
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šilih sedaj urejajo zvezni predpisi, z zakonom pa bi pooblastili 
Izvršni svet, da s podzakonskim aktom določi, katerih zdravju 
in okolju škodljivih proizvodov ni dovoljeno oglaševati. 

14. Med obveznosti javnih glasil sodi nadalje tudi objava 
določenih podatkov/37. člen/, kise nanašajo na ustanovitelja, 
izdajatelja oz. tiskarno in odgovornega urednika. Enkrat letno 
pa naj bi javna glasila seznanila organ, pristojen za področje 
informiranja /37. člen/ tudi s podatki o finančnem poslovanju 
ter osebah, ki imajo v lasti nad 10% kapitala, zaradi spremlja- 
nja stanja in možnosti predlaganja ukrepov, s katerimi bi 
preprečevali morebitne monopole na tem področju. 

15. Predlagatelj je upošteval pripombe iz razprave, da pose- 
ben zakon o radiodifuziji, poleg zakona o javnih glasilih, 
zakona o telekomunikacijah in zakona o RTV Slovenija, ni 
potreben; vprašanja, ki zadevajo nacionalne radijske in TV 
programe /javna glasila/, sodijo po svoji vsebini v zakon o jav- 
nih glasilih, vprašanja s področja RTV zvez /vključno s kabel- 
sko-razdelilnimi sistemi/ pa v predpise o telekomunikacijah. 
Tisti del problematike v zvezi z dodeljevanjem frekvenc za 
radiodifuzijo, kjer gre v prvi vrsti za vsebinska, programska in 
ne tehnično-tehnološka vprašanja, pa naj bi uredili s tem 
zakonom. 

Poglavje »Posebne določbe o radijskih in TV programih« 
pomeni bistveno novost v primerjavi z dosedanjo ureditvijo. 
Zakon predvideva, da Skupščina Republike Slovenije sprejme 
izhodišča za nacionalni radijski in TV program, v katerem naj 
bi opredelila temeljne cilje programa, kot so npr. ohranjanje 
nacionalne identitete, uresničevanje kulturne, vzgojne in izo- 
braževalne funkcije programa itd., število nacionalnih radij- 
skih in TV programov, trajanje programov /minimalno število 
ur dnevnega programa/, strukturo programa po vsebini 
/deleži informativnega, kulturnega, izobraževalnega, razve- 
drilnega programa, programa, namenjenega specifičnim sku- 
pinam prebivalstva Republike Slovenije - otrokom, mladini 
itd./; programske standarde kot so npr. programska neodvis- 
nost, objektivnost, mnenjski pluralizem, prepoved pornogra- 
fijskih vsebin, standardi, ki veljajo za objavljanje oglasov in 
sponzoriranih oddaj ter drugi standardi, ki jih vsebujejo pripo- 
ročila in konvencije Evropske skupnosti. Z izhodišči naj bi 
Skupščina opredelila tudi število frekvenc oz. mrež, ki so 
potrebne za oddajanje nacionalnega programa, kar je nujno 
tudi za to, da bo znano, koliko in katere frekvence so na 
razpolago »na trgu« za regionalne, lokalne ali komercialne 
programe. Obvezna sestavina izhodišč naj bi bili tudi tehnični 
standardi, ki zagotavljajo določeno kvaliteto slike in zvoka. 

Že s samim zakonom pa naj bi predpisali nekatere obvezne 
pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da lahko program pridobi 
»status« nacionalnega programa - sprejem programa mora 
biti zagotovljen na najmanj 90% ozemlja Republike Slovenije 
oziroma območja, kjer živijo pripadniki italijanske ali madžar- 
ske narodnosti /če gre za de) nacionalnega programa/, poleg 
tega pa mora program obsegati najmanj 40% lastne produk- 
cije informativnih, kulturnih in izobraževalnih vsebin, plačani 
oglasi pa največ 15% dnevnega programskega časa. Pro- 
grami, ki ne izpolnjujejo zakonskih pogojev ter ne ustrezajo 
izhodiščem, ki jih določi Skupščina, se ne morejo šteti za 
nacionalne programe in ne morejo pridobivati sredstev iz RTV 
naročnine. O skladnosti nacionalnega programa, ki ga 
ustvarja RTV Slovenija, z zakonom oz. skupščinskimi izho- 
dišči naj-bi odločala komisija za radiodifuzijo, h koncesijskim 
pogodbam med vlado in nosilcem dela nacionalnega pro- 
grama, ki ga ne ustvarja RTV Slovenija, pa naj bi komisija 
dajala mnenje /predvsem z vidika skladnosti z izhodišči ter 
smotrnosti in upravičenosti podeljevanja koncesije/. 

Zakon ohranja položaj RTV Slovenija kot javnega zavoda, ki je 
/poglavitni/ nosilec ustvarjanja nacionalnega programa in 
katerega status, poslovanje in vodenje naj bi tudi v prihodnje 
urejal poseben zakon, ne ohranja pa monopola RTV Slovenija 
pri ustvarjanju nacionalnih programov, saj dopušča, da se del 
nacionalnega programa ustvarja tudi izven RTV Slovenija, na 
podlagi koncesije, ki jo podeli vlada. Tako bi npr. lahko 
Podjetje za informiranje iz Murske Sobote ustvarjalo tisti del 
nacionalnega programa, ki je namenjen obveščanju madžar- 

ske narodnosti, če bo izpolnjevalo pogoje, predpisane z zako- 
nom, Izhodišči Skupščine Republike Slovenije ter koncesij- 
sko pogodbo, po drugi strani pa zakon dopušča RTV Slove- 
nija, da ustvarja tudi lastne komercialne programe. Po tem 
zakonu je RTV Slovenija odgovorna predvsem za ustvarjanje 
nacionalnih, lahko pa oblikuje tudi druge, komercialne, radij- 
ske in TV programe. Zakon ne predpisuje več njene zakonske 
obveznosti, da te programe tudi sama oddaja; vprašanje 
oddajanja RTV programov, financiranja in vzdrževanja oddaj- 
niško-pretvorniške mreže naj bi namreč uredili predpisi o tele- 
komunikacijah. Organizacijska ločitev produkcije programov 
od njihove distribucije je poznana v mnogih evropskih dr- 
žavah. 

Zakon še vedno ohranja RTV naročnino /ki jo poznajo skoraj 
vse evropske države/ kot poglavitni vir za financiranje produk- 
cije nacionalnih programov; poleg naročnine pa se sredstva 
za nacionalni program lahko pridobivajo z oglaševanjem, 
drugo dejavnostjo nosilca programa ter na drugi podlagi, 
določeni z zakonom ali pogodbo. ' 

Subjekti, ki bi, poleg RTV Slovenija, ustvarjali nacionalni 
program, bi imeli pravico participirati na RTV naročnini, 
v sorazmerju z deležem ustvarjenega programa. 

Zakon ohranja obveznost vsakega imetnika radijskega oz. TV 
sprejemnika, da plačuje naročnino javnemu zavodu - RTV 
Slovenija. Obveznost plačevanja naročnine bi zadevala samo 
tistega imetnika, ki lahko sprejema nacionalni radijski oz. TV 
program, ne pa tudi tistih, ki nacionalnega programa ne bi 
mogli sprejemati iz objektivnih razlogov /nepokritost ozemlja 
s signalom/. 

Glede na to, da naj bi bilo ustvarjanje nacionalnega programa 
javna služba, predlagatelj meni, da določanje višine RTV 
naročnine in njena delitev med nosilce nacionalnega pro- 
grama ne more biti v izključni pristojnosti RTV Slovenija, zato 
je v osnutku zakona predvideno, da Izvršni svet daje soglasje 
k predlogu RTV Slovenija o višini in delitvi RTV naročnine 
med nosilce nacionalnega programa. 

Z zakonom naj bi tudi v načelu opredelili regionalni oz. lokalni 
program, na podlagi naslednjih programskih kriterijev - da je 
v prvi vrsti namenjen obveščanju prelivalcev določeno regije 
oz. lokalne skupnosti o političnih, kulturnih, gospodarskih 
vprašanjih in obsega najmanj 30% teh vsebin ter največ 15% 
plačanih oglasov oz. obvestil v dnevnem programskem času. 
Programi, ki teh meril ne izpolnjujejo, se štejejo za komerci- 
alne programe. Praktične posledice opredelitve programa kot 
regionalnega oz. lokalnega naj bi bile predvsem možnost 
financiranja iz proračunov lokalnih skupnosti in prednost pri 
dodeljevanju frekvence. 

Z oddajanjem RTV programa /lastnega ali tujega/ se lahko 
ukvarjajo le pravne osebe, registrirane za to dejavnost /radi- 
odifuzne organizacije/, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. 
Zakon s tem odpravlja še veljavno omejitev, po kateri lahko 
radiodifuzno organizacijo ustanovi le družbena pravna oseba. 

Preden začnejo oddajati program, morajo te organizacije 
pridobiti frekvenco ter izpolniti druge pogoje, ki jih bodo 
določili predpisi o telekomunikacijah /za pridobitev dovolje- 
nja za radiodifuzno postajo/. 

Del kriterijev za pridobitev frekvence naj bi določili s tem 
zakonom; gre za kriterije, ki so vezani predvsem na vsebin- 
sko-programska vprašanja: zakon namreč predvideva, da bi 
v primeru, ko je več prosilcev za isto prosto frekvenco, imel 
prednost tisti, ki bi oddajal nacionalni oz. regionalni ali lokalni 
program, pred komercialnim programom; v primeru, ko na 
določenem območju že obstoji regionalni oz. lokalni pro- 
gram, pa bi imel prednost tisti, ki bi ustvarjal takšen program, 
ki bi pomenil vsebinsko obogatitev že obstoječega programa 
/npr. poslovni program, športni ali druge vrste komercialni 
program/. Drugi prednostni kriteriji, predvideni s tem zako- 
nom, so tudi obseg lastne produkcije, politična neodvisnost 
programa, pri odločanju pa bi komisija upoštevala tudi mne- 
nje organa lokalne skupnosti o utemeljenosti novega pro- 
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grama, stopnjo razvitosti radiodifuzije na določenem 
območju, število potencialnih uporabnikov, trajanje pro- 
grama in pripravljenost, da se frekvenca deli z drugo domačo 
radiodifuzno organizacijo /time-shaing/. 

Frekvenco naj bi dodeljevalo pristojno ministrstvo /ki ga bo 
določil zakon s področja telekomunikacij/, na predlog komi- 
sije Republike Slovenije za radiodifuzijo. Komisijo naj bi ime- 
novala republiška skupščina, od tega eno tretjino članov na 
predlog vlade, ostale pa neposredno, in sicer eno tretjino 
članov iz vrst uglednih strokovnjakov, tretjino pa izmed 
poslancev, pri čemer naj bi upoštevala zastopanost političnih 
strank in regij v parlamentu. Z ustanovitvijo takšne komisije 
skuša predlagatelj slediti predvsem Priporočilu Evropskega 
Sveta /1991/ o odgovornosti parlamenta za demokratično 
reformo radiodifuzije. Glede tehničnih možnosti in usklajeno- 
sti z mednarodnimi frekvenčnimi plani pa bi komisija morala 
pridobiti predhodno mnenje ministrstva za promet in zveze. 

16. Z zakonom naj bi tudi uredili vprašanja vnašanja in razšir- 
janja tujih javnih glasil in status tujih dopisnikov oz. dopisni- 
štev /51.-56. člen/, kar je bilo doslej v pristojnosti federacije 
in urejeno z zveznim zakonom o vnašanju in razširjanju tujih 
sredstev množičnega komuniciranja in o tuji informacijski 
dejavnosti v Jugoslaviji /razen določb, ki so prenehale veljati 
že na podlagi ustavnega zakona za izvedbo ustavnega 
amandmaja XVCI k Ustavi Republike Slovenije/. Tudi za ureja- 
nje teh vprašanj naj bi veljalo temeljno načelo svobode vnaša- 
nja in razširjanja tujih javnih glasil oz. svoboda delovanja, za 
razliko od dosedanje ureditve, ki je predpisovala različne 
režime dovoljenj. Zakon naj bi s tem tudi prispeval k uresniči- 
tvi zamisli o enotnem slovenskem kulturnem prostoru, saj za 
vnašanje in razširjanje tkim. zamejskega tiska ni več nobenih 
ovir/ob tem pa je potrebno spomniti, da se določbe zakona ne 
nanašajo na knjige in druge publikacije, ki jih ureja zakon 
o založništvu/. 

Tuja javna glasila bi lahko vnašale z namenom razširjanja 
/prodaje/ tako pravne kot fizične osebe, registrirane za takšno 
dejavnost, medtem ko bi lahko tuji tisk, namenjen za sejme, 
kulturne, znanstvene, gospodarske, športne in podobne prire- 
ditve v Republiki Sloveniji vnašali in razširjali na teh priredi- 
tvah tudi organizatorji prireditve in domače in tuje organiza- 
cije ki na prireditvah sodelujejo. 

Zakon ne predvideva nobenega predhodnega nadzora nad 
vsebino uvoženih javnih glasil, pač pa določa, da je za njihovo 
vsebino odgovoren uvoznik, oz. distributer, če uvoznik ni 
znan, to je domača pravna ali fizična oseba. Predvideno pa je 
črtanje določbe o odgovornosti za uvoz javnih glasil, če bo to 
vprašanje uredil nov kazenski zakon Republike Slovenije. 
!Alternativa 4. odstavka 52. člena/. 

Tudi neposredni, individualni oz. skupinski sprejem tujih 
radijskih in TV programov je praviloma prost in ni predmet 
regulacije s tem zakonom. Kadar pa gre za tuje RTV pro- 
grame, ki jih vključuje v svoje sporede RTV organizacija kot 
njihov sestavni del pa je za te programe odgovoren odgovorni 
urednik, ki je odgovoren za tisti program /javno glasilo/, ki je 
tujo oddajo /program/ emitiral. 

Zakon kot pravilo predpisuje, da se RTV programi oddajajo 
v slovenskem jeziku oz. s slovenskimi podnapisi, predvideva 
pa tudi možne izjeme, ko sme RTV organizacija oddajati 
program brez prevoda v slovenski jezik v primerih, kadar je to 
neizogibno potrebno zaradi aktualnosti, neposrednosti in 
avtentičnosti dogajanj in če iz objektivnih razlogov podna- 
slavljanje ni mogoče, kadar so posamezne oddaje namenjene 
pripadnikom drugih narodov in narodnosti v republiki Slove- 
niji ali tujim državljanom /npr. informacije, poročila za tuje 
turiste/ ter v drugih primerih, v skladu z mednarodnimi prav- 
nimi akti /gre za možnost programskega sodelovanja na pod- 
lagi bilateralnih sporazumov, konvencij in drugih mednarod- 
nih dokumentov na tem področju/. 

S tem zakonom naj bi uredili tudi status in delovanje predstav- 
nikov tujih javnih glasil. Pogoj za začetek delovanja tujih 
dopisništev in stalnih tujih dopisnikov naj bi bil vpis v register, 
ki naj bi ga vodil pristojni upravni organ. S podzakonskim 
aktom naj bi ta organ tudi predpisal način vodenja registra, 
postopek za vpis in izbris tujega dopisništva in stalnega 
tujega dopisnika v registru, vsebino izkaznice ter pogoje za 
pridobitev statusa sodelavcev in začasnih dopisnikov. 

Delovanje predstavnikov tujih javnih glasil naj bi bilo čimbolj 
neovirano; zakon sicer predvideva, da se obvesti pristojni 
organ o informativno-dokumentarnih projektih, ki se snemajo 
na podlagi scenarija ali sinopsisa /36. člen/, pri čemer pa ne 
gre za nadzor, temveč v prvi vrsti za pomoč pristojnega 
organa pri realizaciji projekta. 

Za snemanje aktualnih dogodkov /reportaž/, ki se snemajo 
brez scenarija ali sinopsisa, prijava oziroma obvestilo ni 
potrebno. 

Glede na razpravo v Skupščini Republike Slovenije je v alter- 
nativi tega člena predvidena rešitev, da za snemanje ni 
potrebno dovoljenje, niti prijava, razen v primerih, določenih 
z zakonom o obrambi in zaščiti. Ta zakon /79. člen/ namreč 
predpisuje dovoljenje republiškega organa, pristojnega za 
informiranje, kadar gre za snemanje na območjih, na katerih 
je iz obrambnih razlogov prosto gibanje tujcev omejeno. 

17. V poglavju kazenske določbe so predvidene denarne 
kazni za prekrške, ki jih stori pravna ali fizična oseba. 

18. Zakon ne rešuje lastninskih razmerij v obstoječih časopis- 
nih in RTV organizacijah oz. podjetjih, temveč prepušča ure- 
ditev teh vprašanj predpisom, ki bodo veljali za lastninjenje 
OZD, podjetij z družbenim kapitalom oz. za zavode. Predlaga- 
telj namreč ocenjuje, da ni utemeljenih razlogov za specifično 
ureditev teh vprašanj na področju javnega obveščanja. 

Zakon predvideva, da RTV Slovenija nadaljuje z delom kot 
javni zavod, če ne bo z zakonom o telekomunikacijah dolo- 
čeno, da se del dejavnosti /oddajniki in zveze/ organizira kot 
samostojno javno podjetje. Takšna rešitev bi seveda terjala 
tudi spremembo zakona o RTV Slovenija kot ustanovitvenega 
akta tega zavoda. 

POPRAVEK 

V 31. številki Poročevalca, izšla je 17. decembra lani, smo 
naredili v naslovih nekaj napak. Pravilna naslova sta: 

- Predlog za izdajo zakona o trajnem prenehanju izkorišča- 
nja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rud- 
niku urana Žirovski vrh z osnutkom zakona - ESA 504 in 
- Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o obrambi in zaščiti s predlogom zakona - ESA 507 
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Predlog zakona o PLAČAH DELAVCEV V JAVNIH 
VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH - ESA 428 

PREDLOG ZAKONA o plačah delavcev v javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 144. seji 
12/1-1992 določil besedilo: 

PREDLOGA ZAKONA O PLAČAH DELAVCEV V JAVNIH 
VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266. in 167. člena poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začas- 
nega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 

Izvrsni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 
- prof. dr. Peter VENCELJ, član Izvršnega sveta in mini- 
ster za šolstvo in šport, 
- Ivan BITENC, svetovalec Izvršnega sveta v ministrstvu 
za šolstvo in šport. 

Predlog zakona o plačah delavcev v javnih vzgojnoizobraže- 
valnih zavodih bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor 
občin in Zbor združenega dela ter Zakonodajno-pravna komi- 
sija. Obravnaval ga bo tudi Odbor za vzgojo, izobraževanje in 
telesno kulturo kot matično delovno telo. 

I. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 

S tem zakonom se opredelijo osnove za določitev obsega 
sredstev za plače in druge prejemke delavcev, ki opravljajo 
vzgojno-izobraževalno in drugo delo v javnih vzgojno-izobra- 
ževalnih zavodih, razen v vrtcih (v nadaljevanju: zavodi) 
v okviru dejavnosti, ki se financira iz projavnosti, ki se finan- 
cira iz proračunskih sredstev, osnove in merila za določitev 
plače in drugih prejemkov delavcev v zavodih ter uredi zbira- 
nje in varstvo osebnih podatkov o delavcih. 

II. PLAČE 
2. člen 

Obseg sredstev za plače v zavodih se določi na podlagi 
osnove za določitev plače, vrst in števila delovnih mest, 
v okviru katerih delavci opravljajo delo v zavodih, koeficien- 
tov, določenih za delovna mesta, odstotkov oziroma koefici- 
entov za povečanje osnovnih plač na podlagi meril, določenih 
s tem zakonom, odstotkov za vrednotenje delovne dobe 
delavcev in nadomestil plač. 

3. člen 

Za določitev plač se kot osnova uporabi izhodiščna mesečna 
plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjena 
s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki jo 
ugotovi Vlada Republike Slovenije. 

4. člen 

Osnovna plača delavca se določi tako, da se osnova za obra- 
čun plače iz prejšnjega člena pomnoži s koeficientom, dolo- 
čenim za vrsto delovnega mesta, na katero je delavec razpo- 
rejen. 

Plača delavca se določi tako, da se k njegovi osnovni plači 
prištejejo dodatki v skladu z merili, opredeljenimi v tem za- 
konu. 

5. člen 

Koeficienti za določitev osnovne plače za polni delovni čas za 

vrste tipičnih delovnih mest v zavodih se določijo v razponu 
od 1,00 do 5,00 in sicer: 

VRSTE TIPIČNIH DELOVNIH MEST Stopnja Koeficient 
izobrazbe 

- redni profesor, VIII 5,00 
- izredni profesor, VIII 4,60 
- docent, VIII 4,10 
- tajnik univerze, VII 4,10 
- tajnik visokošolskega zavoda, VII 3,90 
- višji predavatelj, VII/2 3,60 
- tajnik višješolskega zavoda, VII 3,60 
- asistent, VII/2 3,20 
- predavatelj, lektor, VII 3,20 
- učitelj, vzgojitelj, VII 3,10 
- asistent, strokovni sodelavec, 

knjižničar, VII 3,00 
- učitelj, vzgojitelj, VI 2,65 
- računovodja, VI 2,60 
- knjižničar, strokovni sodelavec, 

laborant, VI 2,50 
- učitelj, vzgojitelj, V 2,30 
- računovodja, V 2,25 
- administrativni referent, V 2,20 
- tehnik-vzdrževalec opreme, V 2,15 
- strokovni sodelavec, laborant, V 2,06 

administrator, 
- učitelj, inštruktor, tehnični delavec, IV 1,70 
- administrator, kuhar, IV 1,60 
- administrator, tehnični delavec, III 1,30 
- tehnični delavec, 

kuharski pomočnik, II 1,20 
- vratar, pralec, II 1,10 
- čistilec. I 1,00 

6. člen 

Pedagoškemu in drugemu strokovnemu delavcu z magisteri- 
jem oziroma z doktoratom znanosti, ki ni pogoj za opravljanje 
del na delovnem mestu, na katerega je razporejen, se h koefi- 
cientu za določitev osnovne plače prišteje koeficient: 
- 0,20 za pridobljeni magisterij, 
- 0,50 za pridobljeni doktorat znanosti. 
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7. člen 

Delavcu, imenovanemu na funkcijo se h koeficientu za določi- 
tev osnovne plače prišteje koeficient: 
- 1,20 rektorju, 
- 0,70 dekanu, 
- 1,10 ravnatelju, 
- 0,70 prorektorju, 
- 0,60 prodekanu, 
- 0,50 pomočniku ravnatelja, 
- 0,30 vodji organizacijske enote. 

V primeru, da delavec iz prejšnjega odstavka ni razporejen na 
določeno delovno mesto iz 5. člena tega zakona, se osnovna 
plača določi na podlagi upoštevanja pogojev, ki jih delavec 
izpolnjuje za delo na ustreznem delovnem mestu v zavodu. 

če delavec iz prvega odstavka tega člena izpolnjuje pogoje za 
delo na več delovnih mestih v zavodu za katera so določeni 
različni koeficienti, se za določitev osnovne plače upošteva 
najvišji koeficient med koeficienti za ustrezna delovna mesta. 

8. člen 

Pedagoškemu delavcu v osnovnem in srednjem šolstvu, ki 
v skladu s predpisi o napredovanju pridobi naziv, se h koefici- 
entu za določitev osnovne plače prišteje koeficient: 
- 0,25 za napredovanje v naziv mentor, 
- 0,40 za napredovanje v naziv svetovalec in 
- 0,70 za napredovanje v naziv svetnik. 

V naziv mentor in svetovalec napredujejo tudi drugi strokovni 
delavci v osnovnem in srednjem šolstvu, ki sodelujejo pri 
izvajanju vzgojnoizobraževalnega dela. 

Delavec iz prejšnjega odstavka ima pravico do povečane 
osnovne plače po merilih iz prvega odstavka tega člena. 

Podrobnejše določbe o napredovanju drugih strokovnih 
delavcev predpiše minister za šolstvo in šport. 

11. člen 

Delavcu se k osnovni plači prišteje: 

- 30% za delo preko polnega delovnega časa, 
- 30% za delo v nočnem času, 
- 50% za delo v nedeljo in na dan, ki je z zakonorrt določen 
kot dela prosti dan. 

Osnova za izračun dodatka za delo v času, določenem v prejš- 
njem odstavku, je osnovna plača, oziroma plača, do katere je 
delavec upravičen za opravljanje dežurstva. 

12. člen 

Učne ure, ki jih učitelj opravi v obsegu do z zakonom dolo- 
čene zgornje meje ur neposrednega vzgojnoizobraževalnega 
dela v okviru polnega delovnega časa, se vrednotijo kot učne 
ure, opravljene med polnim delovnim časom. 

13. člen 

Delovna doba se vrednoti tako, da se osnovna plača delavca 
v mesečnem znesku poveča za 0,5% za vsako izpolnjeno leto 
delovne dobe, vendar največ za 20%. Delavkam se osnovna 
plača za vsako izpolnjeno leto dela po petindvajsetem letu 
delovne dobe poveča za 0,75%. 

14. člen 

Delavcu, ki nima pedagoško-andragoške izobrazbe, določene 
z zakonom, pripada 95 % osnovne plače za delovno mesto, na 
katero je razporejen. 

Delavcu, ki nima strokovne izobrazbe, določene z zakonom, 
vzgojnoizobraževalnim programom ali splošnim aktom za 
delovno mesto, na katero je razporejen, pripada 90% osnovne 
plače, določene za to delovno mesto. 

Delavcu, ki ne izpolnjuje obeh pogojev iz prejšnjih odstavkov, 
pripada 85% osnovne plače, določene za delovno mesto, na 
katero je razporejen. 

9. člen 

Osnovna plača se poveča: 

1. Učitelju, ki v osnovni šoli oziroma zavodu za usposabljanje 
otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju uči v oddelkih ali 
v skupinah in sicer: 
- kombiniranih iz dveh razredov za 10%, 
- kombiniranih iz treh oziroma več razredov za 15%; 

2. Pedagoškemu in drugemu strokovnemu delavcu, ki oprav- 
lja delo z otroci: 
- z lažjo motnjo v duševnem razvoju, z motnjami vida, sluha 
in govora ter z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju za 
10%, 
- z motnjami vedenja in osebnosti za 15%, 
- z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju ter z več 
motnjami 20%; 

3. Učitelju v bolnišničnem oddelku za 10%; 

4. Učitelju, ki uči v šoli v težje dostopnem kraju, ki nima 
povezave z drugimi kraji z javnim prevoznim sredstvom za 
10%; 

5. Učitelju v šoli z učnim jezikom narodne skupnosti za 10%; 

6. Učitelju v dvojezični šoli za 15%. 
Minister za šolstvo in šport določi zavode iz četrte točke 
prejšnjega odstavka. 

10. člen 

Delavcu pripada za opravljanje dežurstev v domu za učence 
60% osnovne plače. 

15. člen 

Delavcu pripravniku pripada med pripravništvom 70% 
osnovne plače, določene za vrsto delovnega mesta, za katero 
se pripravnik usposablja. 

III. NADOMESTILA PLAČ TER DRUGI PREJEMKI 
IN POVRAČILA 

>16. člen 

Delavec ima v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo pra- 
vico do nadomestila plače za čas odsotnosti z dela, kadar 
postane njegovo delo v zavodu začasno ali trajno nepotrebno, 
do drugih prejemkov, ki izhajajo iz dela in do povračil za 
stroške, nastale v zvezi z opravljanjem dela. 

17. člen 

Nadomestilo plače za čas opravičene odsotnosti z dela znaša 
100% plače, ki jo je delavec prejel zadnji mesec, brez dodat- 
kov na podlagi meril, opredeljenih v 11. členu tega zakona. 

Nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni in 
poškodbe izven dela znaša 90 % plače, ki jo je delavec prejel 
zadnji mesec, brez dodatkov na podlagi meril, opredeljenih 
v 11. členu tega zakona. 

18. člen 

Delavcu, kateremu zavod ne more več zagotoviti dela in mu 
v skladu z zakonom preneha delovno razmerje, pripada 
odpravnina v višini polo-vice njegove povprečne plače v zad- 
njih treh mesecih, zmanjšane za prispevke in davke , za vsako 
leto dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih, če je bil v vzgoji in 
izobraževanju zaposlen najmanj 2 leti. 

poročevalec 15 



19. člen 

Delavcu se nadomestijo stroški za prehrano med delom 
v višini, ki jo določi Vlada Republike Slovenije, vendar naj- 
manj 10% povprečne mesečne plače, izplačane na delavca 
v gospodarstvu Republike Slovenije za pretekle tri mesece. 

IV. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
O DELAVCIH 

20. člen 

Ministrstvo za šolstvo in šport zbira osebne podatke o delav- 
cih, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno in drugo delo v zavo- 
dih zaradi ugotavljanja obsega dela in zaradi obračunavanja 
plač ter drugih prejemkov delavcem. 

Osebni podatki o delavcih, zbrani za namene iz prejšnjega 
odstavka, se lahko uporabljajo tudi za ugotavljanje izpolnje- 
vanja kadrovskih pogojev. 

21. člen 

Ministrstvo za šolstvo in šport vodi zbirko osebnih podatkov 
kot evidenco kadrov, ki jo vzpostavi na podlagi enotne meto- 
dologije za zbiranje, obdelavo in uporabo osebnih podatkov 
o zaposlenih delavcih v vzgoji in izobraževanju. 

Enotno metodologijo iz prejšnjega odstavka predpiše Ministr- 
stvo za šolstvo in šport. 

22. člen 

Evidenca kadrov obsega naslednje osebne podatke o: 
- imenu in priimku ( za delavke tudi dekliški priimek), 
- spolu in rojstvu, 
- enotni matični številki občana, 
- prebivališču (stalnem in začasnem), 
- izobrazbi delavca in usposobljenosti za delo ter o poklicu, 
- delovnem mestu, na katero je delavec razporejen, 
- vrsti delovnega razmerja (določen, nedoločen čas), 
- trajanju delovnega časa delavca, 
- delovni obremenitvi, 
- doseženem nazivu, 
- delovni dobi. 

Za pravilnost in pravočasnost posredovanja osebnih podat- 
kov iz prejšnjega odstavka je odgovoren poslovodni organ 
zavoda. 

23. člen 

Osebni podatki, zbrani v evidencah kadrov, se smejo uporab- 
ljati pri izpolnjevanju nalog Ministrstva za šolstvo in šport, 
opredeljenih v 20. členu tega zakona. 

Drugemu upravnemu organu oziroma drugi organizaciji se 
smejo dati osebni podatki, če so za njihovo uporabo pooblaš- 
čeni z zakonom. 

Pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki upo- 
rabljati in objavljati tako, da identiteta posameznika ni raz- 
vidna. 

24. člen 

Osebne podatke, ki jih Ministrstvo za šolstvo in šport v skladu 
s predpisi ni dolžno hraniti daljši čas, uniči po izpolnitvi 
namena, zaradi katerega so bili zbrani. 

Vpogled v arhiv osebnih podatkov je mogoč le ob soglasju 
ministra za šolstvo in šport. 

25. člen 

Določila v zvezi z vodenjem, uporabo in shranjevanjem zbirke 
osebnih podatkov se uporabljajo tudi za uporabo in shranje- 
vanje dokumentacije, na podlagi katere so bili zbrani osebni 
podatki. 

V. KAZENSKE, PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

26. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 7.000 tolarjev (SLT) se kaznuje 
odgovorna oseba zavoda, če da Ministrstvu za šolstvo in šport 
nepravilne podatke in obvestila o zaposlenih delavcih 
v zavodu (22. člen). 

27. člen 

Najkasneje v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona določi 
minister za šolstvo in šport zavode iz četrte točke prvega 
odstavka 9. člena in predpiše enotno metodologijo za zbira- 
nje, obdelavo in uporabo osebnih podatkov o zaposlenih 
delavcih v vzgoji in izobraževanju iz 21. člena tega zakona. 

Minister za šolstvo in šport predpiše podrobnejše določbe 
o napredovanju delavcev v skladu z drugim odstavkom 8. 
člena tega zakona v izvršilnem predpisu o napredovanju 
pedagoških delavcev. 

28. člen 

V prehodnem obdobju, do zaključka postopka dajanja sogla- 
sij k sistemizacijam delovnih mest zavodov, se plače delav- 
cem v zavodih ugotavljajo in izplačujejo kot akontacije 
v skladu z osnovami in merili, opredeljenimi v tem zakonu. 

29. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

PRIKAZ RAZLIK V OSNOVI 
ZA PLAČE DELAVCEV V ŠOLSTVU 
IN DRŽAVNI UPRAVI 

1. Osnova za plače (BOD) v šolstvu je bila v zadnjih treh 
mesecih preteklega leta, po uveljavitvi Kolektivne pogodbe za 
negospodarstvo, realizirana v naslednji višini: 
oktober 8.002 SLT 
november 9.225 SLT 
december 11.586 SLT 

2. Osnova za plače (BOD) v državnih organih pa je bila 
v istem obdobju realizirana v višini: 
oktober 7.806 SLT 
november 9.026 SLT 
december 10.616 SLT 

V mesecu decembru je bila osnova za plače v državni upravi 
korigirana za mesec november do višine 10.616 SLT. Razlika 
do že izplačane osnove v novembru je tako znašala 1.587 SLT. 
Skupaj 12.203 (deflacionirano z rastjo cen na drobno za 
mesec december) pa 10.401 SLT). 
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OBRAZLOŽITEV 

UVOD 

Skupščina Republike Slovenije je v Zboru združenega dela, 
Zboru občin in v Družbenopolitičnem zboru obravnavala 
Osnutek Zakona o plačah in drugih prejemkih delavcev v jav- 
nih vzgojno-izobraževalnih zavodih, na seji dne, 11. 12. 1991. 
Osnutek zakona je bil v vseh zborih sprejet. Na tej osnovi so 
zbori naložili Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije, 
ral pripravi predlog zakona in pri tem prouči ter ustrezno 
upošteva pripombe, predloge in mnenja delovnih teles Skupš- 
čine Republike Slovenije ter delegatov na sejah zborov. 
p'i pripravi zakona je bil predlagatelj vezan na ureditev plač 
delavcev v državnih organih v Zakonu o delavcih v državnih- 
organih, na določila kolektivne pogodbe za negospodarske 
dejavnosti in na uskladitve višine koeficientov za posamezna 
tipična dela med posameznimi družbenimi dejavnostmi. 

Ob pripravi predloga zakona je predlagatelj proučil pripombe, 
stališča, predloge in sklepe, dane oziroma sprejete na sejah 
zborov, delovnih teles skupščine in klubih delegatov. Prav 
teko je proučil pripombe in predloge vzgojnoizobraževalnih 
zavodov, njihovih skupnosti in sindikalnih organizacij. 

UPOŠTEVANA MNENJA, PRIPOMBE IN PREDLOGI 

Pri pripravi predloga zakona je predlagatelj upošteval nasled- 
nje pripombe, predloge in mnenja: 
~ V naslovu zakona je črtal besede: »in drugih prejemkov«; 

~~ V 1. členu je dodal besedilo »razen v vrtcih« in s tem jasneje 
opredelil obseg veljavnosti zakona. Dejavnost vrtcev in s tem 
tudi vprašanje plač sodi na področje zdravstvene oziroma 
socialne varnosti, zato v tem zakonu ni zaobseženo. Pri tem je 
Potrebno ponovno poudariti, da velja enako tudi za tiste 
delavce v zavodih za usposabljanje otrok z motnjami v raz- v°iu, ki nudijo otrokom v zavodih zdravstveno in drugo nego 
,er za njih skrbijo v času, ko se ne izvaja program usposablja- 
nja otrok. 

Predlagatelj je na koncu člena dodal tudi besedilo, ki pove, da Se tem zakonom ureja tudi zbiranje in varstvo osebnih podat- 
kov o delavcih; 

~ V 3. členu je natančneje opredelil osnovo za določitev 
osnovne plače v skladu s kolektivno pogodbo za negospodar- 
ske dejavnosti in sicer tako, da je v besedilu za besedami 
"izhodiščna mesečna plača« dodal besede »za prvi tarifni 
razred«; 

~ V 4. členu je v prvem odstavku preciziral, da se za določitev 
osnovne plače delavca uporabi osnova za obračun plač »iz 3. 
člena tega zakona in v drugem odstavku opredelil vse »koefi- 
ciente in odstotke«, ki se prištejejo k osnovni plači posamez- 
nega delavca, kot dodatke k osnovni plači; 

~ V 5. členu je kot tipična delovna mesta v zavodih opredelil 
tudi delovno mesto tajnika univerze, tajnika visokošolskega 
zavoda in tajnika višješolskega zavoda, in določil koeficiente 
za ta delovna mesta. 

~ V novem 6. členu je kot stimulacijo določil dodatek za 
Pridobljeni magisterij oziroma za pridobljeni doktorat znano- 
sti za pedagoške in druge strokovne delavce, ki delajo na 
delovnih mestih, za katera se ne zahteva magisterij oziroma 
doktorat znanosti; 

" 7. členu je povečal dodatek za opravljanje dela pomočnika 
ravnatelja in sicer iz koeficienta 0.40 na koeficient 0.50 ter za 
opravljanje dela vodje organizacijske enote iz koeficieta 0.20 na koeficient 0.30. 

^ drugem odstavku člena je predlagatelj dodatno opredelil, 
kako se določi osnovna plača za delavce, ki opravljajo dela 
" okviru posamezne funkcije iz tega člena, v primeru, kadar 

niso istočasno razporejeni tudi na določeno delovno mesto iz 
5. člena tega zakona. 

V navedenem primeru, se za določitev osnovne plače delavca 
uporabi koeficient določen za tisto delovno mesto v okviru 
katerega bi delavec lahko delal ob upoštevanju pogojev, ki jih 
izpolnjuje. 

Kadar izpolnjuje delavec pogoje za opravljanje dela na več 
delovnih mestih, za katera so določeni različni koeficienti, se 
za določitev osnovne plače upošteva najvišji koeficient. 

- V 8. členu je možnost napredovanja v naziva mentor in 
svetovalec določena tudi za druge strokovne delavce, ki sode- 
lujejo pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela. 

Precizneje je opredeljeno tudi, da imajo možnost napredova- 
nja v nazive pedagoški in drugi strokovni delavci v osnovnem 
in srednjem šolstvu. Določilo ureja napredovanje za peda- 
goge, psihologe, socialne delavce, specialne pedagoge, knjiž- 
ničarje, laborante in inštruktorje. 

- V 9. členu je predlagatelj poleg že opredeljenega dodatka 
določil še dodatke k osnovnim plačam pedagoškim in drugim 
strokovnim delavcem za opravljanje dela v drugih specifičnih 
pogojih dela. Pri tem je v skladu s predlogi in pripombami 
določil dodatek za delo pedagoških oziroma drugih strokov- 
nih delavcev v zavodih za usposabljanje otrok z motnjami 
v razvoju, za delo v oddelkih oziroma skupinah, ki so kombini- 
rani iz dveh, treh ali več razredov, za delo v bolnišničnih 
oddelkih, za delo učiteljev v šolah z učnim jezikom narodne 
skupnosti in v dvojezičnih šolah. 

- V 12. členu je predlagatelj glede na pripombe črtal drugi 
odstavek z utemeljitvijo, da je vprašanje dela preko polnega 
delovnega časa urejeno v drugih predpisih, ki veljajo tudi za 
področje vzgoje in izobraževanja. 

- V 13. členu je opravil redakcijski popravek in sicer tako, da 
je izraz »delovne izkušnje« nadomestil z ustreznejšim izrazom 
»delovna doba«. 

- V novem 14. členu je predlagatelj uredil vsebino prejšnjega 
26. člena, ki je določal zmanjšanje plače za delavce, ki nimajo 
ustrezne stopnje strokovne izobrazbe. Sedanja ureditev se 
nanaša na delavce, ki ne izpolnjujejo enega izmed pogojev, 
določenega z zakonom, vzgojno-zobraževalnim programom 
ali splošnim aktov in v skladu z zakonom sklenejo delovno 
razmerje v zavodu. 

Posebej je potrebno poudariti, da določilo ne velja za delavce, 
ki nimajo ustrezne stopnje strokovne izobrazbe v skladu 
s področnim zakonom, pa jim ta posebej priznava izpolnjeva- 
nje pogojev za vzgojno-izobraževalno delo. 

Predlagatelj je besedilo člena oblikoval v skladu s pripom- 
bami in predlogi in sicer tako, da je določil manjšo osnovno 
plačo tudi za manjkajočo pedagoško andragoško izobrazbo 
in za neustrezno smer strokovne izobrazbe. Za manjkajočo 
pedagoško andragoško izobrazbo je določil znižanja osnovne 
plače za 5%, za manjkajočo stopnjo strokovne izobrazbe 
oziroma za neustrezno smer 10% in ža neizpolnjevanje večih 
pogojev za delo na delovnem mestu, na katerega je delavec 
razporejen, 15%. 

- V 16. členu je besede »v skladu z zakonom in kolektivno 
pogodbo« postavil na začetek odstavka. S slednjim je še bolj 
poudaril, da ima delavec pravice do posameznih prejemkov 
v primerih in za čas, kijih določata zakon o delovnih razmerjih 
oziroma drugi zakon in kolektivna pogodba ter hkrati, da se 
za določitev prejemkov uporabi osnova, določena v navede- 
nih predpisih. 

- V 18. členu je predlagatelj na podlagi predlogov delegatov, 
ki jih je motilo besedilo »delavcu, ki mu zaradi nujnih opera- 
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tivnih razlogov, ki je sicer že dikcije zakona o delovnih 
razmerjih, nadomestil z besedilom »delavcu, kateremu zavod 
ne more več zagotoviti dela in mu-. S tem se pomen določbe 
ne spreminja. 

- S spremembo 19. člena želi predlagatelj v skladu z mož- 
nostmi proračuna delavcem zagotoviti večji znesek za povra- 
čilo stroškov za prehrano med delom, kot je opredeljeno 
v kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti. V primeru, 
da to ne bo mogoče, pa je Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije, ki odloča o dejanski višini zneska, dodatno zavezal 
k zagotovitvi zneska povračila vsaj v višini, ki jo kot spodnjo 
mejo določa kolektivna pogodba. 

- V skladu s pripombo je skrajšan naslov IV. poglavja in sicer 
»zbiranje in varstvo osebnih podatkov« in v 20. členu v dru- 
gem odstavku posebej opredeljena možnost, da se lahko 
osebni podatki o delavcih uporabijo tudi za ugotavljanje 
izpolnjevanja kadrovskih pogojev. 

- V 22. členu je dodatno določil odgovornost poslovodnega 
organa zavoda za pravilnost in pravočasnost posredovanja 
osebnih podatkov. 

- V zvezi s shranjevanjem podatkov o delavcih je predlagatelj 
24. člen oblikoval tako, da z določilom zagotavlja hrambo 
podatkov toliko časa, kot ga za posamezne podatke določajo 
ustrezni predpisi. Hkrati pa je s tem zagotovil tudi, da se 
podatki po izpolnitvi namena, zaradi katerega so bili zbrani, 
takoj uničijo. 

- V V. poglavju je dodal še kazensko določbo za prekršek 
dajanja nepravilnih podatkov in obvestil ter določil kazen za 
odgovorno osebo. Določba se bo izvajala v skladu z zakonom 
o prekrških. ;Ž8 .rrZ navedenimi spremembami posameznih 
določb osnutka zakona je predlagatelj poskušal v čim večji 
meri upoštevati strokovno utemeljene pripombe in predloge. 

MNEJA IN PREDLOGI, KI JIH NI BILO MOGOČE 
UPOŠTEVATI 

Kljub temeljiti proučitvi vseh predlogov in kompleksnemu 
razjasnjevanju posameznih vprašanj, ki izhajajo iz pripomb, 
pa predlagatelj pri oblikovanju predloga zakona ni mogel 
upoštevati vseh predlogov in pripomb. 

Predloga, da se povečajo razmerja med koeficienti za tipična 
delovna mesta in da se poveča koeficient za delovno mesto 
izrednega profesorja, predlagatelj ni mogel upoštevati. Pri 
določitvi koeficientov je bil vezan na uskladitev razponov med 
koeficienti v negospodarskih dejavnostih in na razmerja med 
plačami, ki so uveljavljena na področju državne uprave, ki pa 
so zaradi izredno nizke realizirana osnove v primerjavi z raz- 
merji v gospodarstvu, resnično majhna. Tako je bilo v osnovi 
opredeljeno, da najvišje razmerje za delo na področju šolstva 
s funkcijskim dodatkom v šolstvu ne sme preseči razmerij za 
opravljanje najpomembnejše funkcije v državi. Navišje raz- 
merje je v državni upravi opredeljeno v višini 6.5 koeficienta 
za delo predsednika predsedstva in predsednika ustavnega 
sodišča, 6.1 pa za predsednika vrhovnega sodišča. Koeficient 
za opredelitev plače rektorja univerze po predlogu znaša 6.2. 
Višje koeficiente bo zato mogoče uveljaviti ob eventuelni 
spremembi razmerij v državni upravi, višje plače pa s poveča- 
njem osnove za njihovo določitev. 

V primeru, da bi v skladu s predlogom za delovno mesto 
izrednega profesorja določili koeficient 5,8, bi koeficient ize- 
načili s koeficientom za funkcijo ministra, kar bi posledično 
onemogočilo nadalnjo gradacijo plač v višjem in visokem 
šolstvu z določanjem funkcijskih dodatkov (za funkcije rek- 
torja, prorektorja, dekana in prodekana). 

Iz enakega razloga, kot je naveden v prejšnjem odstavku in 
z dodatno utemeljitvijo, da je poklic učitelja in vzgojitelja 
nosilni poklic v šolstvu, predlagatelj tudi ni mogel upoštevati 
predloga, da se koeficienti za delovna mesta učitelja, vzgojite- 
lja in drugega strokovnega delavca izenačijo na koeficientu 
3.10. Učitelji delajo v primerjavi z drugimi strokovnimi delavci 

v težjih pogojih dela, saj je njihovo delo vezano na velike 
skupine otrok, za razvoj in znanje katerih so v šolskem okviru 
tudi v največji meri odgovorni. 

Predloga, da se v zakonu opredelijo koeficienti še za nekatera 
druga delovna mesta (kot naprimer, šofer, vodja kuhinje), W 
so bila do sedaj sistemizirana v šolskih aktih, je predlagatelj 
upošteval delno z utemeljitvijo, da so v zakonu navedene le 
vrste tipičnih delovnih mest v zavodih. Koeficiente za eventu- 
elna druga delovna mesta pa bo mogoče opredeliti na podlagi 
primerljivosti posameznega delovnega mesta z ustrezno vrsto 
tipičnega delovnega mesta. 
V zvezi s predlogom, da se v 7. členu med dodatke za opravlja- 
nje posamezne funkcije v zavodu dodata še dodatka za pred- 
stojnika oddelka in za predstojnika inštituta v oddelku, je 
predlagatelj upošteval določitev organizacije zavodov ' 
v zakonu o zavodih in v zakonu o orga - nizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja. Vsebina predloga, ki se nanaša na 
specifiko področja višjega in visokega šolstva bo vsebinsko 
zajeta in razdelana v spremembah in dopolnitvah normativov 
in standardov za to področje. 
Predlog v zvezi z višino dodatka k osnovni plači za učitelje 
v dvojezičnih šolah in v šolah z učnim jezikom narodne 
skupnosti je bilo mogoče upoštevati v obsegu, v kakršnem je 
mogoče še utemeljevati razlike v obsegu priprav za nepo- 
sredno vzgojno-izobraževalno delo učiteljev. Dodatek 10% 
k osnovni plači za učitelja v šoli z učnim jezikom narodne i 
skupnosti je namreč ekvivalenten trem učnim uram in doda- 
tek 15% za učitelje v dvojezičnih šolah, štirim učnim uram. 

V zvezi s vprašanjem, kakšna je zgornja meja neposrednega ; 
vzgojno-izobraževalnega dela za učitelja,je potrebno pove- 
dati, da to določata 195. člen zakona o usmerjenem izobraže- 
vanju in 108. člen zakona o osnovni šoli. V osnovni šoli je za 
učitelje zgornja meja neposrednega vzgojno-izobraževalnega 
dela, v okviru polnega delovnega časa, 25 ur na teden in za 
učitelja v srednjem šolstvu 23 ur na teden. 

Izpostavljeno je bilo vprašanje v zvezi s predlagano ureditvijo 
plačila za opravljanje dežurstva in v zvezi z določitvijo osnove 
za plačilo dela, opravljenega v nočnem času, v nedeljo in na 
dan, ki je z zakonom določen kot dela prosti dan ter v času 
preko polnega delovnega časa. 

Pojasniti je potrebno, da določilo 10. člena zakona ureja 
hkrati vprašanje dežurstva v šolstvu in vprašanje določitve 
osnove za opravljeno dežurstvo. Dežurstvo se na področju 
vzgoje in izobraževanja opravlja le v domovih za učence. 

Določilo 11. člena pa ureja višino dodatka za delo, opravljeno 
v času, ki je za delavca manj ugoden in osnovo za izračun 
dodatka. Osnova za izračun dodatka je osnovna plača, ki jO i 
zakon opredeljuje v 4. členu oziroma plača, ki delavcu pri- ; 
pada za opravljanje dežurstva in je določena v 10. členu. Ka< 
pomeni, da se za izračun plače za opravljeno dežurstvo v noč- 
nem času, na dela prosti dan in v času preko polnega delov- 
nega časa, uporabi kot osnova 60% osnovne plače, ki se 
poveča za ustrezni odstotek dodatka. 

Izraženi so bili tudi pomisleki o višjem odstotku za vsako leto ; 
dela delavkam, po petindvajsetem letu delovne dobe. 

Ponujena rešitev je uveljavljena že za delavke, zaposlene 
v državnih organih in s kolektivno pogodbo za negospodar- 
ske dejavnosti za delavke, zaposlene v teh dejavnostih. Zaradi 
navedenega, je predlagatelj predlagano rešitev ohranil tudi 
v predlogu zakona. 

V zvezi s vprašanje, ali so do povračila stroškov za prehrano 
med delom upravičeni tudi delavci, zaposleni z manj kol 
polovičnim časom, je potrebno povedati, da to vprašanje 
ureja že kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti. Ta 
izrecno določa, da so do povračila upravičeni tudi delavci, M 
delajo s polovičnim delovnim časom, ne pa tudi delavci, W' 
delajo s krajšim delovnim časom od polovičnega delovnega 
časa. Zakon se v tem delu v 16. členu sklicuje na kolektivno 
pogodbo. 
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Ponovnega predloga, da se enotna matična številka občana 
črta iz podatkov evidence kadrov, predlagatelj tudi pri obliko- 
vanju predloga; zakona ni mogel upoštevati. Enotna matična 
številka služi v informacijskem sistemu le kot šifra za poeno- 
stavljeno identifikacijo delavcev v zavodih. V šolstvu namreč 
učitelji v večjem obsegu dopolnjujejo svojo delovno obvez- 
nost na drugih šolah. Enotna matična številka v računalniški 
obdelavi pomeni šifro, s pomočjo katere se v takem primeru 
izračuna plača posameznika iz dveh naslovov. Namesto te bi 
lahko sicer uporabili obsežnejšo šifro, ki bi bila sestavljena iz 
na primer: imena, priimka, rojstnih podatkov ipd., s čimer bi 
v precejšnji meri obremenili računalniško obdelavo podatkov, 
možnost zlorabe podatkov pa ne bi bila nič večja in nič 
manjša. Predlagatelj pa bo s tem zakonom in z drugimi 
predpisi za področje varstva osebnih podatkov vsekakor 
vezan, da zbrane podatke ustrezno zavaruje pred zlorabami. 
Predlagatelj je ob ponovni proučitvi možnosti opustitve 
enotne matične številke kot šifre pri obdelavi podatkov upo- 
števal tudi dejstvo, da se je ta ob enakih pomislekih, kot so bili 
izraženi pri tem zakonu, ohranila tudi v predlogu zakona za 
področje zdravstva. 

V zvezi s preostalimi določili o zbiranju in varstvu osebnih 
Podatkov pa predlagatelj ponovno poudarja, da je pri njiho- 
vem oblikovanju v celoti, v skladu s priporočili pristojnega 
ministrstva, upošteval okvire zakona o varstvu osebnih po- 
datkov. 

V zvezi s 26. členom osnutka zakona (sedanji 14. člen), ki je 
določal, odbitek od osnovne plače delavcu, ki nima ustrezne 
stopnje strokovne izobrazbe za opravljanje dela na delovnem 
mestu, na katerega je razporejen , so bili na eni strani podani 
predlogi, da se določi odbitek tudi za neustrezno smer in za 
manjkajočo pedagoško andragoško izobrazbo in na drugi 
strani izraženi pomisleki k tej določbi. 

Predlagatelj je v novem 14. členu po proučitvi dodatnih pred- 
logov oblikoval predlog rešitve tako, da se osnovna plača 
zmanjša delavcem, ki v skladu z zakonom, vzgojno-izobraže- 
valnim programom ali splošnim aktom nimajo ustrezne stop- 
nje, oziroma smeri strokovne izobrazbe in delavcem, ki 
nimajo pedagoško-andragoške izobrazbe. 

Pri tem je potrebno posebej poudariti, da želi predlagatelj 
vprašanje izpolnjevanja pogojev delavcev za delo v vzgoji in 
izobraževanju urediti z drugimi mehanizmi, ki jih ima na 
podlagi posameznih določil področnih zakonov že na razpo- 
lago. Vendar pa zaradi zagotovitve kontinuiranega izvajanja 
vzgojno-izobraževalnih programov v zvezi s tem vprašanjem 
v tem trenutku ne more izvesti rigoroznih ukrepov. Potrebno 
je opozoriti, da je zaradi, na eni strani subjektivnih razlogov 
posameznih šol, na drugi strani pa objektivnega razloga, 
pomanjkanja ustreznih kadrov, stanje v zvezi z izpolnjevanjem 
kadrovskih pogojev delavcev v vzgoji in izobraževanju zelo 
neustrezno.Relativno precejšen del delavcev nima dokon- 
čane ustrezne stopnje strokovne izobrazbe (učijo kot absol- 
venti posamezne višje ali visoke šole) ali ustrezne smeri, ki jo 
zahteva vzgojno-izobraževalni program. V šolstvu pa delajo 
tudi delavci, ki nimajo pedagoško-andragoške izobrazbe, pa 
jo lahko v skladu z zakonom pridobijo najkasneje v treh letih 
po pričetku dela v vzgojno-izobraževalni organizaciji. 

Opozoriti je potrebno, da bodo delavci, ki ne bodo izpolnjevali 
vseh predpisanih pogojev za delo na delavnem mestu, na 

katerega bodo razporejeni, verjetno v določeni meri v zavodih 
stalno prisotni, saj to omogoča splošna delovna pravna zako- 
nodaja. Ta namreč omogoča sklenitev delovnega razmerja 
s kandidatom,ki ne izpolnjuje pogojev, določenih v razpisu in 
sicer v primeru, ko med prijavljenimi kandidati ni kandidata,ki 
bi izpolnjeval vse predpisane pogoje. V tem primeru je 
mogoče s kandidatom skleniti delovno razmerje za določen 
čas in sicer najdlje za eno leto. 

Ob upoštevanju opisanega stanja predlagatelj meni, da lahko 
poleg zastavljenega programa za uskladitev dejanskega sta- 
nja glede izpolnjevanja kadrovskih pogojev v šolah z zakon- 
skimi pogoji v prehodnem času sankcionira neizpolnjevanje 
pogojev le z navedeno rešitvijo. Hkrati s tem pa prispeva 
k hitrejši rešitvi navedenega problema, saj bodo delavci sti- 
mulirani, da si čim prej pridobe ustrezno izobrazbo. 

REŠITVE, KI ODSTOPAJO OD OSNUTKA ZAKONA 

Opozoriti je potrebno tudi na rešitve, ki so v predlogu zakona 
na novo opredeljene. 

V 6. členu je na podlagi utemeljenih predlogov predlagatelj 
kot stimulacijo opredelil vrednotenje magisterija in doktorata 
znanosti in sicer v primerih, kadar pridobitev magisterija 
oziroma doktorata znanosti ni pogoj za delo na določenem 
delovnem mestu. Podobno določilo je bilo ponujeno že 
v delovnem gradivu za osnutek zakona, vendar je bilo 
v postopku usklajevanja besedila umaknjeno. Eden glavnih 
pomislekov je bil, da bi pravica, ki izhaja iz določila pomenila 
širitev pravic, ki izhajajo iz dela. Predlagatelj je vprašanje 
tovrstnega dodatka na podlagi predlogov, danih v razpravah 
, ponovno proučil in ugotovil, da dodatek glede na število 
pedagoških in drugih strokovnih delavcev, ki so si pridobili 
enega izmed naslovov, ki ni pogoj za opravljanje dela na 
delovnem mestu, na katerega so razporejeni, finančno ne bi 
pomenil večje obremenitve. V nasprotnem primeru, pa bi bil 
dodatek povsem upravičen zaradi učinka, ki ga lahko ima 
v šolstvu. 

V osnovnem šolstvu in še zlasti v srednjem šolstvu bi morali 
biti delavci z magisterijem in tudi z doktoratom še posebej 
zaželeni, saj bodo zaradi svojih dodatnih znanj lahko na 
podlagi izkušenj v praksi kreativno sodelovali tudi pri obliko- 
vanju ureditve na posameznih področjih šolstva. 
Glede na navedeno predlagatelj meni, da je določilo 6. člena 
potrebno ohraniti v zakonu. 

Dodatno je opredelil tudi dodatke za specifične oziroma težje 
pogoje dela v zavodih za usposabljanje otrok z motnjami 
v razvoju, v oddelkih kombiniranih iz dveh a!i%eč razredov, 
v bolnišničnih oddelkih, v šolah z učnim jezikom narodne 
skupnosti in v dvojezičnih šolah. 

VIV. poglavju je v zvezi z rešitvami lokalne samouprave ve novi 
Ustavi Republike Slovenije skrčil pooblastilo za zbiranje oseb- 
nih podatkov o delavcih na Ministrstvo za šolstvo in šport. 

Dodatno je v 22. členu opredelil poslovodni organ zavoda, kot 
osebo, ki je odgovorna za pravilnost in pravočasnost posre- 
dovanja osebnih podatkov in v 26. členu določil dajanje 
nepravilnih podatkov in obvestil kot prekršek ter določil 
kazen zanj. 
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Osnutek zakona o REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATOV - ESA 438 

OSNUTEK ZAKONA o reprezentativnosti sindikatov 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 140. seji 
19/12-1991 določil besedilo: 

OSNUTKA ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI SINDI- 
KATOV, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Republike Slove- 
nije 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 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 
Jožica PUHAR, članica Izvršnega sveta in ministrica za 
delo, 
Nataša BELOPAVLOVIČ, namestnica ministrice za delo 
Za a RAKOVEC-BITENC, podsekretarka v Ministrstvu za 
delo. 

Osnutek zakona o reprezentativnosti sindikatov bodo obrav- 
navali Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega 
dela ter Zakonodajno-pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi 
Odbor za delo, zaposlovanje in socialno politiko kot matično 
delovno telo. 

POVZETEK 

Osnutek Zakona o reprezentativnosti sindikatov določa 
način pridobitve lastnosti pravne osebe in deponiranje 
statutov sindikalnih organizacij ter pogoje in merila za 
določitev reprezentativnosti sindikatov. 
Sindikati postanejo pravne osebe z dnem izdaje odločbe 
o deponiranju statuta oziroma drugega temeljnega akta 
pri pristojnem občinskem oziroma republiškem uprav- 
nem organu, glede na območje na katerem delujejo. 
Pristojni upravni organ vodi evidenco deponiranih statu- 
tov oziroma drugih temeljnih aktov sindikatov. 

Z zakonom določena merila za določitev reprezentativ- 
nosti sindikatov so: demokratičnost, kontinuirano delo- 
vanje, neodvisnost od države in delodajalca in finančna 
neodvisnost ter določeno število članstva. 
Naloge reprezentativnih sindikatov so: sklepanje kolek- 
tivnih pogodb s splošno veljavnostjo, sodelovanje 
v organih, ki odločajo o ekonomski in socialni varnosti 
delavcev ter predlaganje kandidatov za organe upravlja- 
nja, v skladu s posebnimi predpisi. 
Reprezentativni sindikati delujejo na območju republike 
ali občine, v panogi, dejavnosti, poklicu ali organizaciji in 
se določijo z odločbo republiškega upravnega organa, 
pristojnega za delo ali delodajalca. 

1. člen 
Ta zakon^loloča način pridobitve lastnosti pravne osebe in 

reprezentativnosti sindikatov. 

I. PRIDOBITEV PRAVNE OSEBE 

2. člen 
Sindikat postane pravna oseba z dnem izdaje odločbe o depo- 
niranju statuta oziroma drugega temeljnega akta. 

Statute oziroma temeljne akte sindikatov za območje občine 
in za podjetja, zavode in druge organizacije in delodajalce (v 
nadaljnjem besedilu: organizacije) ter za občinske organe 
deponirajo občinski upravni organi, pristojni za področje 
dela. Statute oziroma temeljne akte sindikatov za območje 
republike oziroma za več občin, panog, dejavnosti in poklicev 
ter republiških organov deponira republiški upravni organ, 
pristojen za delo. 

3. člen 
Pristojni upravni organ deponira statute ali druge temeljne 
akte tistih sindikalnih organizacij, ki so opredeljene kot neod- 
visne sindikalne organizacije, v katere se delavci prostovoljno 
združujejo, da bi varovali in izboljšali svoj družbeni, ekonom- 
ski in socialni položaj ter pravice na podlagi dela in iz delov- 
nega razmerja. 

4. člen 
Ime, kratica imena in znak sindikata se morajo jasno razliko- 
vati od imen, kratic imen in znakov drugih sindikatov, ki imajo 
že deponirane svoje akte. 

5. člen 
Deponiranje statuta ali drugega temeljnega akta zahteva poo- 
blaščena oseba sindikata. Zahtevi za deponiranje morata biti 
priložena zapisnik z ustanovitvenega sestanka in akt, kate- 
rega deponiranje je zahtevano. 

Pristojni upravni organ izda odločbo o deponiranju najkas- 
neje v osmih dneh po prejemu zahteve. 

6. člen 
Pristojni upravni organ vodi evidenco deponiranih statutov 
oziroma drugih temeljnih aktov sindikatov. 

Republiški upravni organ, pristojen za delo, predpiše način 
vodenja evidence iz prejšnjega odstavka. 

II. PRIDOBITEV REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATOV 

7. člen 
Reprezentativni so tisti sindikati, ki: 
- so demokratični in uresničujejo svobodo učlanjevanja 
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v sindikate, njihovega delovanja in uresničevanja članskih 
pravic in obveznosti, 
- najmanj šest mesecev neprekinjeno delujejo, 
- so neodvisni od države in delodajalcev, 
- se financirajo pretežno iz članarine in drugih lastnih virov, 
- imajo določeno število članov v skladu z določili tega 
zakona. 

8. člen 
Reprezentativni sindikati sklepajo kolektivne pogodbe 
s splošno veljavnostjo in sodelujejo z organi, ki odločajo 
o vprašanjih ekonomske in socialne varnosti delavcev ter 
predlagajo kandidate delavcev, ki sodelujejo pri upravljanju, 
v skladu s posebnimi predpisi. 

9. člen 
Ob pogojih iz 7. člena tega zakona se kot reprezentativne 
določijo zveze ali konfederacije sindikatov za območje repu- 
blike, v katere se povezujejo člani iz različnih panog, dejavno- 
sti ali poklicev in v katere je včlanjenih najmanj 10% delavcev 
iz posamezne panoge, dejavnosti ali poklica. 

10. člen 
V panogi, dejavnosti, občini ali organizaciji so reprezentativni 
sindikati, ki so združeni v zvezo ali konfederacijo sindikatov in 
so reprezentativni na območju republike. 

Reprezentativen je tudi tisti sindikat v panogi, dejavnosti, 
poklicu, občini ali organizaciji, ki ni včlanjen v zvezo ali 

konfederacijo iz prejšnjega odstavka, če izpolnjuje pogoje iz 
7. člena tega zakona in v katerega je včlanjenih najmanj 15% 
delavcev posamezne panoge, dejavnosti, poklica, občine ali 
organizacije. 

11. člen 
Reprezentativni sindikati se na podlagi pogojev, določenih 
s tem zakonom, določijo z odločbo, ki jo izda republiški 
upravni organ, pristojen za delo. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sprejme odločitev 
o reprezentativnosti sindikata v organizaciji, ki ni včlanjen 
v zvezo ali konfederacijo, ob izpolnjevanju pogojev iz tega 
zakona delodajalec. 

Za uveljavljanje pravic iz prejšnjega odstavka je zagotovljeno 
sodno varstvo v postopku pri sodišču, pristojnem za spore iz 
delovnih razmerij. 

III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

12. člen 
V 30 dneh po uveljavitvi tega zakona republiški upravni organ, 
pristojen za delo predpiše način vodenja evidence iz drugega 
odstavka 6. člena tega zakona. 

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

OBRAZLOŽITEV 

I. UVOD 

Zbor občin, Zbor združenega dela in Družbenopolitični zbor 
Skupščine Republike Slovenije so na sejah dne 12. in 26. 
septembra in 3. oktobra 1991 sprejeli predlog za izdajo 
zakona o reprezentativnosti sindikatov. Izvršnemu svetu 
Skupščine Republike Slovenije so naložili, da pripravi osnu- 
tek zakona, pri čemer naj ustrezno upošteva pripombe, pred- 
loge in mnenja zborov in delovnih teles skupščine in sindi- 
katov. 

II. PRIPOMBE, PREDLOGI IN MNENJA 

Pripombe, predlogi in mnenja delovnih teles in zborov Skupš- 
čine Republike Slovenije so bila dana k členom osnutka 
zakona, ki je bil predložen hkrati s predlogom za izdajo 
zakona. V predloženem osnutku so zato konkretne pripombe, 
predlogi in mnenja, dana v predhodnih razpravah, v Odboru 
za delo, zaposlovanje in socialno politiko, Komisiji za notra- 
njo politiko in Zakonodajno-pravni komisiji ter v zborih 
Skupščine Republike Slovenije že ustrezno upoštevana. 

Dane pripombe, predlogi in mnenja so se nanašala predvsem 
na določitev pogojev za pridobitev reprezentativnosti sindika- 
tov, opredelitev »najbolj reprezentativnih« sindikatov ter ravni 
reprezentativnosti. Navedene pripombe iz razprave so upošte- 
vanje v predloženem osnutku zakona. Pogoji za pridobitev 
reprezentativnosti so dopolnjeni in natančneje opredeljeni, 
pojem reprezentativnosti sindikata po svoji vsebini ustreza 
pojmu »največje reprezentativnosti«, ravni delovanja repre- 
zentativnosti sindikata pa so smiselno vključene v besedilo 
10. člena osnutka zakona, sicer pa so kot poseben institut 
črtane. 

III. POGLAVITNE REŠITVE 

Zakon o reprezentativnosti sindikatov temelji na konvenciji 
Mednarodne organizacije dela o sindikalnih svoboščinah in 
varstvu sindikalnih pravic ter upošteva tudi nekatera izho- 

dišča in rešitve oziroma ureditev v nekaterih zahodnoevrop- 
skih državah (Francija, Italija). 

Zakon je pripravljen na podlagi potreb in zahtev po urejanju te 
materije s strani države in izhaja iz temeljne opredelitve, naj 
zakonsko urejanje obsega zgolj vprašanja vključevanja sindi- 
katov v obravnavanje zadev, ki so v pristojnosti države in 
delodajalcev, njihovo razreševanje pa se pokriva z interesi in 
delovanjem sindikatov na posameznih področjih. 

Zakon v ničemer ne posega v vprašanja organiziranja, včla- 
njevanja, povezovanja in delovanja sindikatov, t. j. v njihovo 
akcijsko in organizacijsko svobodo. 

V prvem poglavju osnutek zakona določa način pridobitve 
lastnosti pravne osebe. 

Statute oziroma temeljne akte sindikatov za območje občine 
ter za podjetja, zavode in druge organizacije in delodajalce ter 
občinske državne organe deponira občinskih upravni organ, 
ki ga določi občina. Za območje republike, občine, panoge 
oziroma dejavnosti ali poklice ter za državne organe na ravni 
republike, deponira statute oziroma temeljne akte republiški 
upravni organ, pristojen za delo. Pristojni upravni organ vodi 
evidenco deponiranih statutov oziroma drugih temeljnih 
aktov sindikatov in izda odločbo o deponiranju v osmih dneh 
po prejemu zahteve sindikata. 

Drugo poglavje osnutka ureja pridobitev reprezentativnosti 
sindikata. Reprezentativnost sindikatov se določi na podlagi 
pogojev, ki so taksativno našteti v zakonu. Reprezentativni so 
tisti sindikati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
- demokratičnosti in uresničevanja svobode včlanjevanja 
v sindikate, njihovega delovanja in uresničevanja članskih 
pravic in obveznosti, 
- šestmesečnega neprekinjenega delovanja, 
- neodvisnosti od države in delodajalcev, 
- financiranja pretežno iz članarine in drugih lastnih virov, 
- imajo določeno število članov v skladu s tem zakonom. 
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Ti pogoji za reprezentativnost sindikatov se upoštevajo komu- 
lativno. 

Zakon v 8. členu določa pravice oziroma pristojnosti repre- 
zentativnih sindikatov, ki jih le-ti uresničujejo oziroma uve- 
ljavljajo v panogi oziroma dejavnosti ali v podjetju, v katerem 
delujejo ali na območju republike, kjer sodelujejo s skupščino 
oziroma njenimi delovnimi telesi ali z vlado, prek pristojnega 
resorja, kadar gre za reprezentativne sindikate na ravni repu- 
blike. Pravice oziroma pristojnosti reprezentativnih sindikatov 
določajo posebni predpisi. 

Pogoj za reprezentativnost na območju celotne republike je, 
ob izpolnjevanju pogojev iz 7. člena tega zakona, povezovanje 
sindikatov iz različnih panog oziroma dejavnosti ali poklicev 
v zvezo ali konfederacijo, delovanje na območju vse republike 
in določeno število članov (10% delavcev) iz posamezne 
panoge, dejavnosti ali poklica. 

V panogi, dejavnosti, organizaciji ali občini so reprezentativni 
sindikati, ki so združeni v zvezo ali konfederacijo sindikatov in 
so reprezentativni na območju vse republike. Poleg teh so na 
teh ravneh reprezentativni tudi drugi sindikati, ki izpolnjujejo 
vse pogoje, določene s 7. členom zakona in v katerih je 
včlanjenih najmanj 15% delavcev v panogi, dejavnosti ali 
občini. 

Odločbe o reprezentativnosti sindikatov v republiki, panogi, 
dejavnosti in občini v skladu s tem zakonom izdaja republiški 
upravni organ, pristojen za delo. Zoper tako odločbo je 
možno sprožiti upravni spor. Izjemoma odloči o reprezentativ- 
nosti sindikata v organizaciji, če ta ni včlanjen v zvezo ali 
konfederacijo in pod pogojem, da izpolnjuje vse pogoje za 
določitev reprezentativnosti po tem zakonu, delodajalec. 
Zoper tako odločitev delodajalca je zagotovljeno sodno var- 
stvo. 

V prehodnih in končnih določbah določa zakon 30-dnevni rok 
od uveljavitve zakona v katerem republiški upravni organ, 
pristojen za delo predpiše način vodenja evidence sindikatov, 
ki so zahtevali deponiranje statuta oziroma drugega temelj- 
nega akta. 

Zqkon predvideva začetek veljavnosti osmi dan po objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije. Gre torej za običajen 
uveljavitveni rok. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 
Z uveljavitvijo zakona ne bodo nastale posledice za proračune 
družbenopolitičnih skupnosti. Izvajanje zakona ne bo zahte- 
valo večjih strokovnih in administrativnih opravil, tako da 
bodo upravni organi že s sedanjo zasedbo in sredstvi opravili 
naloge v zvezi z vodenjem postopkov deponiranja statutov 
sindikatov organizacij, ter določanjem reprezentativnosti sin- 
dikatov. 

t 
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Predlog USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE ^ S/? (DODATEK) 

Dne 19.12. 1991 je Komisija Skupščine Republike Slovenije 
*a ustavna vprašanja na svoji 41. seji opravila zadnjo redak- 
cijo predloga ustave Republike Slovenije in predloga ustav- 
nega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije, objav- 
ljena v Poročevalcu Skupščine Republike Slovenije, št. 30, 
* dne 12.12.1991. Komisija je, upoštevajoč mnenja strokov- 
njakov z različnih področij, navedeni besedili pravno-stro- 
Kovno in jezikovno redakcijsko izpopolnila, nekatere člene 
pa je tudi delno vsebinsko dogradila. Spremenjena določila 
členov predloga ustave in ustavnega zakona za njeno 

kedt)0' kot so navedena v nadaljevanju, so sestavni del obeh predlogov ter se z njimi nadomestijo določila členov, ki 
sp z istim oštevilčenjem objavljena v Poročevalcu Skupš- 
čine Republike Slovenije, z dne 12. 12. 1991, štev. 30, kar 
velja tudi za razlago. 

Zaradi preglednosti besedila, so redakcijske in druge spre- 
membe ter dopolnila označena s podčrtaji, vsebinske novo- 
sti, glede na besedili predlogov iz Poročevalca, pa so pose- 
bej obrazložene. Na mestih, kjer so iz redakcijskih razlogov 
črtane posamezne besede ali besedne zveze, je to ozna- 
čeno s črto. Vse spremembe in dopolnila je komisija spre- 
jela soglasno, pri določitvi besedila 55. člena pa se en član 
Komisije glede novo oblikovane določbe ni želel opredeliti. 

USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
(predlog) 

5. člen 
Država na svojem ozemlju varuje človekove pravice in 
temeljne svoboščine. Varuje in zagotavlja pravice avtohtone 
italijanske in madžarske narodne skupnosti. Skrbi za avtoh- 
tone slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, za 
slovenske izseljence in zdomce, ter pospešuje njihove stike 
2 domovino. Skrbi za ohranjanje naravnega bogastva in kul- 
turne dediščine ter ustvarja možnosti za skladen civilizacijski 
in kulturni razvoj Slovenije. 

Slovenci brez slovenskega državljanstva lahko uživajo v Slo- 
yeniji posebne pravice in ugodnosti. Vrsto in obseg teh pravic 
in ugodnosti določa zakon. 

Razlaga: Ustavna komisija je sprejela stališče, da avtohtono 
'talijansko in madžarsko narodno manjšino, v skladu z dose- 
danjo ustavno terminologijo, poimenuje kot avtohtono itali- 
jansko in madžarsko narodno skupnost. V skladu s tem se 
izraz »manjšina« nadomesti z izrazom »skupnost« tudi v dolo- 
čilih 11., 64. in 80. člena. 

8. člen 
Zakoni in drugi predpisi morajo biti v skladu s splošno veljav- 
nimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogod- 
bami, ki obvezujejo Slovenijo. Ratificirane in objavljene med- 
narodne pogodbe se uporabljajo neposredno. 

Razlaga: Dodatek je redakcijske narave, kajti le tiste medna- 
rodne pogodbe, ki so ratificirane s strani države in kot takšne 
objavljene, se uporabljajo neposredno. 

11.člen 
Uradni jezik v Sloveniji je slovenščina. Na območjih občin, 
v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, je 
uradni jezik tudi italijanščina ali madžarščina. 

31. člen 
(prepoved ponovnega sojenja o isti stvari) 

Nihče ne sme biti ponovno obsojen ali kaznovan zaradi kazni- 
vega dejanja, za katero je bil kazenski postopek zoper njega 
Pravnomočno ustavljen ali je bila obtožba zoper njega prav- 
nomočno zavrnjena, ali je bil s pravnomočno sodbo oproščen 
ali obsojen. 

42. člen 
(pravica do zbiranja in združevanja) 

Zagotovljena je pravica do mirnega zbiranja in javnih zboro- 
vanj. 
Vsakdo ima pravico, da se svobodno združuje z drugimi. 
Zakonske omejitve teh pravic so dopustne, če to zahteva 
varnost države ali javna varnost ter varstvo pred širjenjem 
nalezljivih bolezni. 
Poklicni pripadniki obrambnih sM in policije ne morejo biti 
člani političnih strank. 

50. člen 
(pravica do socialne varnosti) 

Državljani imajo pod pogoji, določenimi z zakonom, pravico 
do socialne varnosti. 
Država ureja obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in 
drugo socialno zavarovanje ter skrbi za njihovo delovanje. 

Vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja je zagotovljeno 
posebno varstvo v skladu z zakonom. 

Razlaga: Dodatni odstavek je ustavna komisija uvrstila v ta 
člen, da bi v tem specifičnem primeru zagotovila poudarjeno 
ustavno podlago za varstvo pridobljenih pravic, kot to sicer na 
splošno določa drugi odstavek 155. člena. 

55. člen 
(svobodno odločanje o rojstvih otrok) 

Odločanje o rojstvih svojih otrok je svobodno. 
Država zagotavlja možnosti za uresničevanje te svoboščine in 
ustvarja razmere, ki omogočajo starsem, da se odločajo za 
rojstva svojih otrok" 

Razlaga: Ob določitvi besedila 55. člena, sprejema ustavna 
komisija naslednjo razlago njegovih določil: 
Cilj načrtovanja družine je obogatitev in ne omejevanje člove- 
škega življenja. Načrtovanje družine pomaga ustvarjati raz- 
mere, v katerih posamezniki lahko'izkoristijo vse svoje mož- 
nosti. Starši morajo vedeti, kako načrtovati družino. Imeti 
morajo sredstva za načrtovanje svojih družin, in možnost, da 
sami odločajo, koliko otrok in kdaj jih bodo imeli. 

Svoboščina iz 55. člena zajema tudi pravico človeka do ugo- 
tavljanja in zdravljenja zmanjšane plodnosti, do preprečeva- 
nja zanositve, kar obsega kontracepcijo in sterilizacijo, ter 
pravico žensk do umetne prekinitve nosečnosti. Država zago- 
tavlja dostopnost zdravstvenih in drugih storitev^a uresniče- 
vanje teh pravic. 

V skladu s 15. členom je uresničevanje te temeljne svoboščine 
človeka zagotovljeno neposredno na podlagi ustave. To svo- 
boščino je mogoče omejiti samo kadar bi pomenila poseg 
v pravice drugih ljudi. Zagotovljeno je sodno varstvo te svo- 
boščine, ki je ni dopustno omejevati z izgovorom, da je ta 
ustava ne prizrtava ali da jo priznava v manjši meri. Ob tem je 
zagotovljeno tej svoboščini, v skladu s 160. členom,'v primeru 
njenega omejevanja ter po predhodno izčrpanem rednem 
pravnem varstvu, tudi varstvo pred ustavnim sodiščem. 

60. člen 
(pravice iz ustvarjalnosti) 

Zagotovljeno je varstvo avtorskih in drugih pravic, ki izvirajo 
iz umetniške, znanstvene, raziskovalne in izumiteljske dejav- 
nosti. 

64. člen 
(posebne pravice avtohtone italijanske in madžarske 

narodne skupnosti v Sloveniji) 
Avtohtoni italijanski in madžarski narodi skupnosti ter njunim 
pripadnikom je zagotovljena pravica, da svobodno uporab- 
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Ijajo svoje narodne simbole in da za onranjanje svoje narodne 
identitete ustanavljajo organizacije, razvijajo gospodarske, 
kulturne in znstvenoraziskovalne dejavnosti ter dejavnosti na 
področju javnega obveščanja in založništva. V skladu z zako- 
nom imata ti narodni skupnosti in njuni pripadniki pravico do 
vzgoje in izobraževanja v svojem jeziku ter do oblikovanja in 
razvijanja te vzgoje in izobraževanja. Zakon določa območja, 
na katerih je dvojezično šolstvo obvezno. Narodnima skupno- 
stima in njunim pripadnikom je zagotovljena pravica, da 
gojijo odnose s svojima matičnima narodoma in njunima 
državama. Država gmotno in moralno podpira uveljavljanje 
teh pravic. 

Na območjih, kjer ti skupnosti živita, ustanovijo njuni pripad- 
niki za uresničevanje svojih pravic svoje samoupravne skup- 
nosti. Na njihov predlog lahko država pooblasti samoupravne 
narodne skupnosti za opravljanje določenih nalog iz državne 
pristojnosti ter zagotavlja sredstva za njihovo uresničevanje. 

Narodni skupnosti sta neposredno zastopani v predstavniških 
organih lokalne samouprave in v državnem zboru. 

Zakon ureja položaj in način uresničevanja pravic italijanske 
oziroma madžarske narodne skupnosti na območjih, kjer 
živita, obveznosti samoupravnih lokalnih skupnosti za uresni- 
čevanje teh pravic, ter tiste pravice, ki jih pripadniki teh 
narodnih skupnosti uresničujejo tudi zunaj teh območij. Pra- 
vice obeh narodnih skupnosti ter njunih pripadnikov so zago- 
tovljene ne glede na število pripadnikov teh skupnosti. 

Zakoni, drugi predpisi in splošni akti, ki zadevajo uresničeva- 
nje v ustavi določenih pravic in položaja zgolj narodnih skup- 
nosti, ne morejo biti sprejeti brez soglasja predstavnikov 
narodnih skupnosti. 

Razlaga: V soglasju s predstavniki obeh narodnih skupnosti 
je ustavna komisija delno spremenila drugi in tretji stavek 
prvega odstavka, s čimer je dosežena večja jasnost besedila. 

68. člen 
(lastninska pravica tujcev) 

Tujci lahko pridobivajo lastninsko pravico na nepremičninah 
pod pogoji, ki jih določa zakon. 

Na zemljiščih tujci ne morejo pridobiti lastninske pravice, 
razen z dedovanjem ob pogoju vzajemnosti. 

69. člen 
(razlastitev) 

Lastninska pravica na nepremičnini se lahko v javno korist 
odvzame ali omeji proti nadomestilu v naravi ali proti odškod- 
nini pod pogoji, ki jih določa zakon. 

70. člen 
(javno dobro in naravna bogastva) 

Na javnem dobru se lahko pridobi posebna pravica uporabe 
pocf pogoji, ki jih določa zakon. 

Zakon določa pogoje, pod katerimi se smejo izkoriščati 
naravna bogastva. * 

Zakon lahko določi, da smejo naravna bogastva izkoriščati 
tudi tuje osebe, in določi pogoje za izkoriščanje. 

72. člen 
(zdravo življenjsko okolje) 

Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega življenj- 
skega okolja. 

država skrbi za zdravo življenjsko okolje. V ta namen zakon 
določa pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in dru- 
gih dejavnosti. 

Zakon določa, ob katerih pogojih in v kakšnem obsegu je 
povzročitelj škode v življenjskem okolju dolžan poravnati 
škodo. 
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Varstvo živali pred mučenjem ureja zakon. 

Razlaga: Ustavna komisija je kot nov četrti odstavek vnesla 
določilo, ki ga je že vsebovalo delovno besedilo predloga 
ustave. 

75. člen 
(soodločanje) 

Delavci sodelujejo pri upravljanju v gospodarskih organizaci- 
jah in zavodih na način in pod pogoji, ki jih določa zakon. 

Razlaga: Besedilo je ustrezno vsebinsko dopolnjeno. 

80. člen 
(sestava in volitve) 

Državni zbor sestavljajo poslanci državljanov Slovenije i" 
šteje 90 poslancev. 

Poslanci se volijo s splošnim, enakim, neposrednim in tajnim 
glasovanjem. 

V državni zbor se vedno izvoli po en poslanec italijanske in 
madžarske narodne skupnosti. 

Volilni sistem ureja zakon, ki ga sprejme državni zbor z dvo- 
tretjinsko večino glasov vseh poslancev. 

82. člen 
(poslanci) 

Poslanci so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na 
kakršnakoli navodila. 

Zakon določa, kdo ne sme biti izvoljen za poslanca, ter nez- 
družljivost funkcije poslanca z drugimi funkcijami in dejav; 
nostmi. 

Državni zbor potrdi poslanske mandate. Proti odločitvi držav- 
nega zbora je v skladu z zakonom mogoča pritožba na 
ustavno sodišče. 

83. člen 
(poslanska imuniteta) 

Poslanec državnega zbora ni kazensko odgovoren za mnenje 
ali glas, ki ga je izrekel na sejah državnega zbora ali njegovih 
delovnih teles. 

Poslanec ne sme biti priprt niti se zoper njega, če se sklicuje 
na imuniteto, ne sme začeti kazenski postopek brez dovolje- 
nja državnega zbora, razen če je bil zaloten pri kaznivem 
dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad pet let. 

Državni zbor lahko prizna imuniteto tudi poslancu, ki se nanjo 
ni skliceval ali ki je bil zaloten pri kaznivem dejanju iz prejš- 
njega odstavka. 

90. člen 
(zakonodajni referendum) 

Državni zbor lahko o vprašanjih, ki se urejajo z zakonom, 
razpiše  referendum. Državni zbor je vezan na izid 
referenduma. 

Državni zbor lahko razpiše _ referendum iz prejšnjega ; 
odstavka na svojo pobudo, mora pa ga razpisati, če to zahteva 
najmanj tretjina poslancev, državni svet ali štirideset tisoč 
volilcev. 

Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi državljani, K' 
imajo volilno pravico. 

Predlog je na referendumu sprejet. Če zanj glasuje večina 
volilcev, ki so glasovali. 

Referendum se ureja z zakonom, ki ga sprejme državni zbor 
z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev. 

Razlaga: V prvih dveh odstavkih je izpuščena beseda »pred- 
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hodni«, s tem je prepuščeno zakonu, da določi ali bo zakono- 
dajni referendum predhodni ali poznejši (t. j. potrditveni). 

92. člen 
(vojno in izredno stanje) 

Izredno stanje se razglasi, kadar velika in splošna nevarnost 
ogroža obstoj države. O razglasitvi vojnega ali izrednega 
stanja, nujnih ukrepih in njihovi odpravi odloča na predlog 
vlade državni zbor. 

Državni zbor odloči o uporabi obrambnih sil. 

Kadar se državni zbor ne more sestati, odloča o zadevah iz 
prvega in drugega odstavka predsednik republike. Odločitve 
mora dati v potrditev državnemu zboru takoj, ko se ta sestane. 

100. člen 
(nezdružljivost funkcije in imuniteta) 

član državnega sveta ne sme biti hkrati poslanec v državnem 
zboru. 

člani državnega sveta uživajo enako imuniteto kakor 
poslanci. O imuniteti odloča državni svet. 

121. člen 
(naloge upravnih organov) 

Naloge uprave opravljajo neposredno ministrstva. 

2 zakonom lahko samoupravne skupnosti, podjetja in 
druge organizacije ter posamezniki dobijo javno pooblastilo 
za opravljanje nekaterih funkcij državne uprave. 

123. člen 
(dolžnost sodelovanja pri obrambi države) 

Obramba države je za državljane obvezna v mejah in na način, 
ki ga določa zakon. 

Državljanom, ki zaradi svojih religioznih, filozofskih ali huma- 
nitarnih nazorov niso pripravljeni sodelovati pri opravljanju 
.vojaških obveznosti, je treba omogočiti, da sodelujejo pri 
obrambi države na drug način. 

132. člen 
(prenehanje in odvzem sodniške funkcije) 

Sodniku preneha sodniška funkcija, če nastopijo razlogi, ki 
jih določa zakon. 

če sodnik pri opravljanju sodniške funkcije krši ustavo ali 
huje krši zakon, lahko državni zbor na predlog sodnega 
sveta sodnika razreši. 

V primeru naklepno storjenega kaznivega dejanja z zlorabo 
sodne funkcije, ugotovljenega s pravnomočno sodno 
odločbo, državni zbor sodnika razreši. 

134. člen 
(imuniteta sodnika) 

Nikogar, ki sodeluje pri sojenju, ni mogoče klicati na odgovor- 
nost za mnenje, ki ga je dal pri odločanju v sodišču. 

Sodnik ne sme biti priprt, niti ne sme biti brez dovoljenja 
državnega zbora zoper njega začet kazenski postopek, če je 
osumljen kaznivega dejanja pri opravljanju sodniške funkcije. 

140. člen 
(delovno področje samoupravnih lokalnih skupnosti) 

V pristojnost občine spadajo lokalne zadeve , ki jih 
občina lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce 
občine. 

Po predhodnem soglasju občine ali širše samoupravne 
lokalne skupnosti lahko država z zakonom prenese na občino 
ali širšo samoupravno lokalno skupnost opravljanje posamez- 
nih nalog iz državne pristojnosti, če za to zagotovi tudi sred- 
stva. 
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V zadevah, ki jih je na organe lokalne skupnosti prenesla 
država, opravljajo državni organi tudi nadzor nad primer- 
nostjo in strokovnostjo njihovega dela. 

141. člen 
(mestna občina) 

Mesto lahko dobi po postopku in ob pogojih, ki jih določa 
zakon, status mestne občine. 

Mestna občina opravlja kot svoje tudi z zakonom določene 
naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest. 

Razlaga: Črta se tretji odstavek, ki se glasi: »Mesto Ljubljana 
ima poseben položaj, ki ga določa zakon.« To določilo je 
nepotrebno, saj izhaja poseben status Ljubljane kot glavnega 
mesta države že iz določbe 10. člena. Poseben položaj se 
lahko z zakonom določi že na podlagi drugega odstavka 141. 
člena za sleherno mesto, pri čemer bo to določilo prišlo 
posebej v poštev za večja mesta kot je na primer Maribor. 

149. člen 
(Krediti v breme države) 

Krediti v breme države in poroštvo države za kredite so dovo- 
ljeni le na podlagi zakona'  

Razlaga: Črta se besedilo drugega stavka, ki se glasi: »Krediti 
se lahko najemajo le za izredne izdatke proračuna.« Zbiranje 
sredstev z najemanjem kreditov je tako omogočeno tudi v pri- 
merih pokrivanja rednih izdatkov proračuna, seveda le na 
podlagi in v okviru zakona. 

150. člen 
(računsko sodišče) 

Računsko sodišče je najvišji organ kontrole državnih raču- 
nov, državnega proračuna in celotne javne porabe  
Ureditev in pristojnosti računskega sodišča določa zakon. 

Računsko sodišče je pri svojem delu neodvisno in vezano na 
ustavo in zakon. 

Razlaga: Črta se del besedila prvega odstavka, ki se glasi: »ki 
jo financira država, ter javne porabe v lokalnih skupnostih.« 
Celotno dosedanje besedilo bi bilo namreč mogoče razlagati 
tako, kot da je poraba v nekaterih skladih izvzeta od kontrole 
računskega sodišča. 

156. člen 
(postopek za oceno ustavnosti) 

Če sodišče pri odločanju meni, da je zakon, ki bi ga moralo 
uporabiti, protiustaven, mora postopek prekiniti in začeti 
postopek pred ustavnim sodiščem. Postopek pred sodiščem 
se nadaljuje po odločitvi ustavnega sodišča. 

172. člen t 

Ta ustava začne veljati z razglasitvijo. 

USTAVNI ZAKON ZA IZVEDBO 
USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE 
(predlog) 

2. člen 
Skupščina Republike Slovenije nadaljuje delo do prve seje 
državnega zbora. 

Prve volitve v državni izbor in državni svet se opravijo najkas- 
neje eno leto po sprejemu te ustave. 

Do konstituiranja državnega zbora in državnega sveta spreje- 
majo zbori Skupščine Republike Slovenije zakone in druge 
akte na način in po postopku, določenem z ustavo Republike 
Slovenije iz leta 1974 in z njenimi spremembami ter dopolnili. 
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Zakone, ki urejajo volilni sistem, sprejemajo zbori z dvotretjin- 
sko večino glasov vseh poslancev. Če zakoni, ki urejajo volilni 
sistem ne bi bili sprejeti v roku, ki bi omogočil izvedbo volitev 
v skladu z drugimi odstavkonvtega člena, se smiselno uporafi- 
fjajo dolo(55e veljavnih predpisov o volitvah 

Razlaga: Dopolnitev četrtega odstavka je potrebena, da omo- 
goči izvedbo volitev v primeru, če volilna zakonodaja ne bi 
bila sprejeta pravočasno. 

4. člen 
Izvršni svet Republike Slovenije nadaljuje delo kot vlada, po 
določbah te ustave, razen določbe 117. člena ustave. 

Razlaga: Dopolnilo določa, da deluje izvršilna veja državne 
oblasti že po določilih nove ustave, razen določbe 117. člena 
ustave, ki obravnava vprašanja zaupnice - glasovanja o zaup- 
nici lahko namreč pripelje do razpustitve parlamenta in raz- L 
pisa novih volitev, kar pa ni sprejemljivo pred sprejetjem nove 
volilne zakonodaje. _ 

11. člen U 
i/ 

Ta ustavni zakon začne veliati z razglasitvijo. 

Razlaga: Ta člen je logični sklepni del ustavnega zakona, zato " 
pomeni zgolj redakcijsko dopolnitev. k 

»I 
Pi 

PROTESTNA IZJAVA 
Komisije za notranjo politiko v zvezi z napadom na poslanca Liberalno demokratske 
stranke Mileta Šetinca 

Komisija Skupščine R Slovenije za notranjo politiko je na seji, 
dne 17. 12. 1991, pod točko »Razno« v okviru pobud in 
predlogov, ki jih dajejo delegati na seji komisije, v zvezi 
z napadom na poslanca Liberalno demokratske stranke 
Mileta Šetinca, sprejela naslednjo protestno izjavo: 
Komisija Skupščine R Slovenije odločno obsoja napad na 
4 

poslanca Liberalno demokratske stranke Mileta Šetinca, saj 
pomeni taka oblika nasilja tudi neposreden napad na demo- 
kracijo in svobodo v R Sloveniji. Komisija se zato odločno 
zavzema, da je potrebno dosledno spoštovanje človekovih 
pravic in svoboščin, ki temeljijo na spoštovanju razlik, tole- 
ranci in upiranju vsakršni obliki nasilja. 
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VPRAŠANJA DELEGATOV 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 
L. 

L?_nri so ®'a sredstva od protivrednosti za deponi- 
devizna sredstva v Beogradu? rana 

P'1 STANKO BUSER, poslanec v Družbenopolitičnem zboru 
r '• 12. 199^ postavil naslednje delegatsko vprašanje: 

Dren so bi|a vložena dinarska sredstva, ki jih je Slovenija 
J lela kot protivrednost za deponirana devizna sredstva 
' "eogradu? 

Je/Z°['en sem b''' da so ta denarna sredstva in večina 
lila'2" sreds,ev, ^i niso bila deponirana v Beogradu, pora- nekatera naša slovenska podjetja in banke. 

»ohn"1 od9°vor tudi na drugi del mojega vprašanja, to je 
#iia u"811' seznam podjetij in bank, ki so ta sredstva upora- 

k^ni svet Skupščine Republike Slovenije v zvezi z zastavlje- 
vPrašanjem daje nasledgji odgovor: 

flerf'3"'6 kred',a iz primarne emisije, ki so ga banke dobile ob 
bra iq ran'u deviznih sredstev občanov v NBJ, to je do okto- 
in p! zna^a na dan 31. 12. 1990 skupaj 22.193.000,00 din na dan 7. 10. 1991 21.810.000,00 din. 

nihl0Se')ni "kvidnostni kredit zaradi neto zmanjšanja deviz- 
ObNedstev °bčanov pri bankah od 1. januarja 1991 so banke le pri NBJ (preko Narodne banke Slovenije): 

• 3i neto zmanjšanje od 1. 1. do v. '-5.1991 (koriščeno konec junija) a neto zmanjšanje v juniju 30% 
< manišanja (koriščeno v avgustu) a neto zmanjšanje v juliju 50% 
L rT>anjšanja (koriščeno v septembru) a neto zmanjšanje v avgustu 50% 
fckun1an^ania (koriščeno v oktobru) b~J^ijosebni likvidnostni krediti din  
bp^e.S0 ta kredit lahko koristile le likvidnostno, če so imele 
le|ju 'en dodatni pogoj - blagajniške zapise v svojem port- 

3. Pn 
|(re.

0 Monetarni osamosvojitvi so banke posebni likvidnostni 

4.428 mio din 

348 mio din 

382 mio din 

195 mio din 
5.353 mio 

"v^skladu z denarno politiko Banke Slovenije, ki jo je 
"svet Banke Slovenije, vrnile dne 4. novembra 1991 
>b sočasnem zmanjšanju stopnje obvezne rezerve za 

bbve","" na vpogled z 20% na 7% in ob ukinitvi vpisovanja 

celot 
tat) »1 °k sočasnem zmanjšanju stopnje obvezne rezerve za 
flkVfiS • na vP°9'ed 2 20% na eznih blagajniških zapisov. 

t-Vezi z zahtevo po predložitvi poimenskega seznama 
fbća 'n t5ank 0 uP°ral3' nedeponiranih deviznih sredstev m0Q n°v pa Izvršni svet pojasnjuje, da takega seznama ni 
bi|a ,e Predložiti. V skladu z veljavno devizno zakonodajo so 
Lk '

a kot tudi druga razpoložljiva devizna sredstva predmet 
Pa in prodaje med subjekti na deviznem trgu. 

hlj^avnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
le odgovor pripravilo Ministrstvo za finance. 

vj^lovanju s čeki 

LAMPRET, poslanec v Družbenopolitičnem zboru,je 
stvu

ada,ievaniu 25. seje, dne 3. 10. 1991, postavil Ministr- 
r«tn fa "nance in Ljubljanski banki d.d. vprašanje, v kate- >e opozoril, da način opravljanja določenih bančnih 

storitev, kot ga uporablja Ljubljanska banka d.d., konkretno 
način izdajanja in uporabe čekov, zavira upoštevanje pripo- 
ročila Izvršnega sveta o pospeševanju brezgotovinskega 
poslovanja. 

Na postavljeno vprašanje odgovarjamo naslednje: 

Ministrstvo za finance ne predpisuje in ne nadzoruje načinov, 
kako posamezna poslovna banka opravlja storitve, s katerimi 
služi svoj dohodek, zato opisanih primerov, ki so v okviru 
s predpisi dovoljenega poslovanja, tudi ne bo sanckioniralo 
niti svetovalo posamezni poslovni banki, kako naj opravlja 
svoje delo. Kot organ, ki v izvršilni oblasti skrbi za politiko 
z denarnega in finančnega področja, pa je že pripravilo in še 
pripravlja ukrepe, s katerim bodo poslovne banke postavljene 
v konkurenčno pkolje. 

Merila in postopke za sanacijo bank je Izvršni svet predložil 
Skupščini Republike Slovenije z zakonom o predsanaciji, 
sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in jih je Skupščina Repu- 
blike Slovenije s sprejemom zakona odobrila. Banka Slove- 
nije se pripravlja za pričetek postopka sanacije. Ustanovljena 
je tudi že Agencija Republike Slovenije za sanacijo bank in 
imenovano njeno vodstvo. Bančne portfelje pa je treba očistiti 
tudi s pomočjo države; Izvršni svet je Skupščini Republike 
Slovenije že predložil osnutek zakona o spremembi deviznih 
depozitov v dolg Republike Slovenije, predložil pa bo tudi 
zakon o zagotavljanju sredstev republike Agenciji za sanacijo 
bank skupaj z načeli in pogoji, po katerih naj se ta sredstva 
uporabijo za odkup kontaminiranih plasmajev. Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije meni, da bodo poslovne 
banke s tem osvobojene zunanjih vzrokov za neuspešno 
poslovanje in bodo ustvarjeni pogoji, da si deponenti izbirajo 
najustreznejšo bančno hišo. Tiste poslovne banke, ki ne bodo 
sposobne sanirati notranjih razlogov neuspešnega poslova- 
nja, pa bodo šle v stečaj ali likvidacijo. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je mnenje pripravilo Ministr- 
stvo za finance. 

Zakaj ni urejen pravni status Karitasa? 

JANEZ LAMPRET, poslanec v Družbenopolitičnem zboru 
Skupščine Republike Slovenijeje na nadaljevanju 28. seje, 
dne 10. 12. 1991, postavil naslednje vprašanje: 

Zakaj še do danes ni urejen pravni status dobrodelne orga- 
nizacije KARITAS, ki aktivno deluje na območju Republike 
Slovenije že več kot leto in je nudila ogromno materialno 
pomoč žrtvam lanske katastrofalne poplave na Slovenskem 
in sedaj beguncem iz Hrvaške in ogroženim na kriznem 
območju Hrvaške? 

Obrazložitev vprašanja: 
Mednarodna dobrodelna organizacija KARITAS deluje v 120 
državah sveta. Pod bivšim režimom je bilo njeno delovanje 
prepovedano na ozemlju Slovenije, medtem ko je v sosednji 
Hrvaški povsem normalno delovala. 
Slovenska KARITAS deluje v okviru škofije in po župnijah 
širom Slovenije. Delo KARITAS je izredno oteženo, ker do 
danes še ni registrirana niti ena KARITAS. Vse vloge za 
registracijo so bile zavrnjene iz razloga, da za registracijo ni 
pravne osnove. 

Pred dnevi je bilo v italijanskem Gradežu srečanje predstav- 
nikov organizacij KARITAS dežel ALPE-JADRAN. Predstav- 
niki teh ne morejo verjeti, da Slovenija še do danes zakon- 
sko ni uredila pravnega položaja dobrodelne organizacije 
KARITAS, ki ima pri svojem dobrodelnem in humanem 
poslanstvu včasih prav nepremagljive težave! 
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O problemu KARITAS v Sloveniji sem že postavil nekaj 
poslanskih vprašanj, zato še prosim, da se izčrpno pojasni, 
kje so dejansko ovire za ureditev njenega pravnega sta- 
tusa.« 

Na postavljeno vprašanje Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije odgovarja naslednje: 

Dobrodelne organizacije KARITAS ni mogoče registrirati po 
določbah Zakona o društvih (Ur. I. SRS, št. 37/74 in 42/86), ker 
za pridobitev statusa društva ne izpolnjuje predpisanih pogo- 
jev. Pri združevanju občanov v društva gre za prostovoljno 
združevanje, kjer si člani sami določijo namen, cilje in naloge 
in s tem področje svojega delovanja in določijo namen, cilje in 
naloge in s tem področje svojega delovanja in so v tem okviru 
popolnoma samostojni. Organizacija KARITAS pa deluje 
v okviru verske organizacije, saj je njena dobrodelna dejav- 
nost sestavni del dejavnosti verske skupnosti, zato zanjo 
veljajo določbe Zakona o pravnem položaju verskih skupnosti 
(Ur. I. SRS, št. 15/76 in 42/86 ter Ur. I. RS, št. 22/91). Po četrtem 
odstavku 5. člena zakona o pravnem položaju verskih skupno- 
sti je bilo v okviru verskih skupnosti prepovedano organizirati 
ali opravljati dejavnosti, ki jih ustava in zakon opredeljujeta 
kot dejavnosti posebnega družbenega pomena, ali ustanav- 
ljati organizme za takšne dejavnosti. Ker je organiziranje 
različnih oblik humanitarne pomoči ena od dejavnosti social- 
nega skrbstva, ki je v zakonu opredeljena kot dejavnost 
posebnega družbenega pomena, je v okviru verskih skupnosti 
ni bilo mogoče opravljati. Z zakonom o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o pravnem položaju verskih skupnosti je bila 
sporna določba zakona črtana, s tem pa so bile odpravljene 
formalne ovire za delovanje KARITAS v okviru verskih skup- 
nosti. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je mnenje pripravilo Ministr- 
stvo za notranje zadeve v sodelovanju z Ministrstvom za 
pravosodje in upravo. 

O lastništvu gradbenih parcel v zazidalnih 
območjih mest 

JANEZ LAMPRET, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
na nadaljevanju 27. seje tega zbora, 30. oktobra 1991, glede 
gradbenih parcel v zazidalnih območjih mest, ki so postala 
družbena lastnina in so bila oddana za gradnjo individualnih 
stanovanjskih hiš, s tem da so lastniki hiš do njih pridobili le 
pravico do uporabe in ne lastninske pravice, postavil vpra- 
šanji: 

- Kdaj in na kakšen način bodo uporabniki teh parcel dobili 
te parcele v last in posest? 
— Ali jih bodo dobili v last in posest neodplačno, saj so za 
pridobitev pravice uporabe dejansko plačali polno vrednost 
parcele? 

Vprašanji se nanašata na lastninjenje zemljišč družbene last- 
nine v mestih in naseljih mestnega značaja, ki so bila podržav- 
ljena oziroma podružbljena na podlagi različnih predpisov. 

Lastninjenje stavbnih zemljišč v mestih in naseljih mestnega 
značaja, ki so bila podržavljena na podlagi zakona o naciona- 
lizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč (Ur. I. FLRJ, št. 
52/58) in na podlagi drugih predpisov, ki jih zakon o denaci- 
onalizaciji našteva v 3. členu, bo deloma uredil ta zakon. 
Vendar pa bodo v smislu določil 31. in 32. člena zakona 
o denacionalizaciji lastninsko pravico na podružbljenih stavb- 
nih zemljiščih dobili prejšnji lastniki podržavljenega premože- 
nja le, če so ta zemljišča ostala nezazidana in do uveljavitve 
zakona niso bila oddana za gradnjo drugemu in če je na 
zemljišču zgrajen objekt v lasti upravičenca (t. j. prejšnjega 
lastnika zemljišča). 

Podržavljena zazidana stavbna zemljišča, ki so bila v skladu 
s predpisi oddana za gradnjo investitorjem, ki so na njih 
zgradili objekte, se po določbi odstavka 32. člena zakona 
o denacionalizaciji ne bodo vračala prejšnjim lastnikom. 

Pravni režim glede družbenih stavbnih zemljišč in pogoj'' 
način podružbljanja teh zemljišč ureja zakon o stavbnih' 
ljiščih. V pripravi je zakon o urejanju prostora, ki je že v* 
predloga za izdajo zakona. Ta zakon bo uredil pogoje in1® 
lastninjenja družbenih stavbnih zemljišč, razen tistih, ^ 
bila podružbljena z zakonom o nacionalizaciji naje15 

zgradb in gradbenih zemljišč. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravil"" 
strstvo za pravosodje in upravo po predhodnem posvejf 
nju in s soglasjem Ministrstva za varstvo okolja in uni' 
prostora. 

O zagotavljanju pravic vojaškim zavarovane^ 

DARJA LAVTIŽAR-BEBLER, poslanka v Družbenopoliti'' 
zboru, je na seji, 28. avgusta 1991, postavila vpras,' 
o zagotavljanju pravic vojaškim zavarovancem po f 
Jugoslovanske armade iz Slovenije, Izvršni svet Skup'' 
Republike Slovenije odgovarja naslednje: 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je 14. nove® 
1991 sprejel odlok o zagotavljanju zdravstvenega varstva 
jemnikom vojaških pokojnin in njihovim družinskim ^ 
(Ur. I. RS, št. 27/91-1). 

Republika Slovenija s tem odlokom od 1. novembra 199^ 
zagotavlja zdravstveno varstvo prejemnikom vojaških P? 
nin, ki so upravičenci po odloku Izvršnega sveta SkuPi 
Republike Slovenije o izplačevanju vojaških pokojnin N 
RS, št. 2/91-1). Ta pravica je zagotovljena tudi njihovim 
skim članom. 

Zgornjim upravičencem je zagotovljeno zdravstveno v3; 
v enakem obsegu in pod enakimi pogoji ter na način, K1 

za zavarovance Republike Slovenije. 

Zdravstvene izkaznice izdaja tem osebam Republiška ul>j 
za zdravstveno varstvo na podlagi prijave v zdravstvenoj 
rovanje, ki jo posreduje Skupnost pokojninskega in in1 
skega zavarovanja oziroma sklepa te skupnosti o izplačeV 

pokojnine. Sredstva za zdravstveno varstvo za novem" 
december 1991 zagotavlja proračun Republike Slovenk 

Zdravstveno varstvo se upravičencem zagotavlja na 
tega odloka do ureditve v zakonu. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike 5 
nije je mnenje pripravilo Ministrstvo za obrambo. 

V čigavi pristojnosti je varovanje osebni 
datkov? 
 A 

METKA MENCIN, poslanka v Družbenopolitičnem 
postavila naslednje delegatsko vprašanje: 

Aprila 1991. je skupščina sprejela zakon o dopolnitvi 
o varstvu osebnih podatkov in z njim podaljšala rok,v j 
rem je treba vodenje in vzdrževanje uradnih evide") 
zbiranje, obdelavo, shranjevanje, posredovanje in upy 
v njih vsebovanih osebnih podatkov uskladiti s tem 'j 
nom hkrati s sprejetjem novih ali s spremembo velM 
zakonov. Ta rok je 31. december 1991 in sprašujem p/'* J 
ministrstvo oz. vlado, kako daleč je ta proces usklajuj 
ki bi moral biti končan v 14-ih dneh, oz. kako bo za9° ' 
spoštovanje zakonskih rokov. 

Da bi po nepotrebnem ne prihajalo do nesporazumom \ 

rđ 
28 poroč^] 



uiem Izvršni svet, v čigavi pristojnosti je dejansko varova- 
nje osebnih podatkov. Spomladi so namreč zakon o dopolni- 
li zakona o varstvu osebnih podatkov pripravili v ministr- 
s,vu oz. sekretariatu za informiranje, po zakonu o organiza- c,ji in delovnem področju republiške uprave, ki je bil sprejet 
junija, pa zaščita osebnih podatkov in inšpekcijsko nadzor- 
stvo v zvezi s tem sodi v ministrstvo za znanost in tehnolo- 
9'jo. 

Ministrstvo za znanost in tehnologijo posredovalo naslednji 
odgovor: 

Na delegatsko vprašanje, ki smo ga prejeli dne 18. 12. 1991, vam sporočamo naslednje: 

I. 
°d uveljavitve Zakona o organizaciji in delovnem področju 
rePubliške uprave v mesecu juniju 1991, so naloge v zvezi 1 Varstvom osebnih podatkov prešle v pristojnost Ministrstva 
*a znanost in tehnologijo. 

Ministrstvo za znanost in tehnologijo je nadaljevalo z delom na tem področju in v tem mesecu pripravilo informacijo 
° uresničevanju 41. člena Zakona o varstvu osebnih podat- 
kov, ki bo obravnavana na vladi in iz katere izhajajo naslednje 
sPlošne ugotovitve: 

za uskladitev resorne zakonodaje glede zbiranja in upo- rabe osebnih podatkov izteče 31/12 - 1991. 

»o tega roka, bo večina resorjev (zlasti notranje zadeve, 
obramba, socialno varstvo, javne finance, ipd.) zbiranje in 
uPorabo osebnih podatkov uskladila z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov. Ministrstvo za znanost in tehnologijo pa si 
J6 Prizadevalo, da bi bila (in tudi so bila) pri tem upoštevana 
'udi vsa priporočila Sveta Evrope. 

področjih, kjer ne bo sprejeta resorna zakonodaja (npr. 
y zdravstvu) se bo skladno s 4. členom Ustavnega zakona za 
'^edbo Temeljne Ustavne listine uporabljala zvezna zakono- 
daja (npr. zvezni zakon o evidencah na področju dela, zdrav- 
iva in še nekateri). 

Ministrstvo za znanost in tehnologijo bo po priznanju Slove- 
nje predlagalo v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi, zlasti 
2 Ministrstvom za zunanje zadeve, ustanovitev ustreznega 
0r9ana ali službe za dajanje meddržavne pomoči na področju 
Jfarstva osebnih podatkov. K temu nas zavezuje Konvencija 
Sveta Evrope o varstvu posameznikov z vidika avtomatske 
obdelave podatkov. 

sprejetju nove Ustave pa bomo dobili tudi nove podlage za 
sPecializiranega varuha človekovih pravic za področje varstva 
osebnih podatkov. 

^ratka stanje na področju varstva osebnih podatkov ure- 
lanio, pri čemer je potrebno opozoriti, da bodo nekatere 
rešitve na nekaterih področjih začasne narave - namenjene nuini uskladitvi z Zakonom o varstvu osebnih podatkov 

uporabljale pa se bodo do sprejetja posameznih zakonov 
v resorjih, kjer so ti zakoni še v skupščinskem postopku. 

0 usodi Prešernovega gledališča v Kranju 

Jone PERŠAK, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je na 
Ministrstvo za kulturo vprašal ali namerava to kakorkoli 
Podpreti delovanje Prešernovega gledališča in mu poma- 
gati iz finančnih težav oziroma kako namerava položaj tega 
9'edališča obravnavati v prihodnje? 

Ministrstvo za kulturo mu je odgovorilo: 

^ešernovo gledališče v Kranju je kulturna ustanova, ki ji 
Sredstva za redno dejavnost zagotavlja ustanovitelj - Občina 
^ranj. Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije pa s svojimi 

subvencijskimi deleži omogoča Prešernovemu gledališču 
izvedbo posameznih programskih akcij, zlasti Tedna sloven- 
ske drame in posameznih uprizoritev. Sicer pa obravnava 
Ministrstvo za kulturo dejavnost Prešernovega gledališča po 
enakih kriterijih, ki veljajo za ostala gledališča, tako pri sub- 
vencioniranju gostovanj po Sloveniji, udeležbi na gledaliških 
festivalih ter na področju mednarodne kulturne izmenjave 
(Prešernovo gledališče je bilo v letošnjem letu gostitelj gleda- 
liške skupine iz Minska in se bo tudi samo udeležilo gledali- 
škega festivala v Minsku - oboje s pomočjo sredstev Ministr- 
stva za kulturo). 

Ministrstvo za kulturo pa ne more posegati v ustanoviteljske 
pravice in obveznosti Občine Kranj, ki je še vnaprej priprav- 
ljena omogočati redno dejavnost gledališča, zato se tudi ne 
more vpletati v nesporazume v zvezi z višino financiranja 
redne dejavnosti, ki jih je potrebno razreševati na relaciji 
gledališče - ustanovitelj. 

Kaj bo s Tehničnim remontnim zavodom v Bre- 
gani? 

FRANC PIPAN, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je na 
28. seji tega zbora, 20. novembra 1991, vprašal kaj name- 
rava vlada storiti s Tehničnim remontnim zavodom Bre- 
gana? 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije odgovarja v zvezi 
s Tehnično remontnim zavodom Bregana naslednje: 
Najprej bo treba opraviti najnujnejša vzdrževalna dela na 
objektu. V zavod je vrnjena tudi zastarela računalniška 
oprema, ki je bila v letalski bazi Cerklje. Obenem je treba 
izvršiti dela, da bo možno zagotavljati delen remont vojaških 
vozil. 

Pripravlja se tudi projekt za preusmeritev prostorskih zmoglji- 
vosti Tehnično remontnega zavoda Bregana za možne alter- 
nativne dejavnosti v javnem sektorju. Vsem delavcem prejš- 
njega Tehnično remontnega zavoda Bregana je zagotovljena 
socialna varnost, s tem da so pristojni organi Republike 
Hrvaške že organizirali te delavce, ki so državljani Republike 
Hrvaške, v svoji lastni namenski proizvodnji. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je odgovor pripravilo Ministrstvo za obrambo. 

O (ne)odgovornosti za stanje v slovenskih goz- 
dovih 

MARJAN PODOBNIK, poslanec v Družbenopolitičnem 
zboru, je 20. 11. 1991 postavil naslednje vprašanje: 

V zvezi z dogajanji ob sprejemanju zakona o gozdovih 
postavljam delegatsko vprašanje in kdo je pristojen, odgo- 
voren in plačan za ugotavljanje in sankcioniranje nepravil- 
nosti, ki se po nekaterih navedbah v večjem obsegu doga- 
jajo v slovenskih gozdovih. 

V številnih medijih, predvsem pa v zadnji oddaji TV Tednik 
se je ob tej temi na zelo neobjektiven način diskreditiralo 
delo in ugled slovenskih kmetov, kar verjetno sodi že v vpra- 
šanje kodeksa novinarske etike. 

Opozarjam, da se v Sloveniji proračunsko financira šte- 
vilčno gozdarsko in inšpekcijsko službo. Nekorektno je 
odgovornost zaradi neaktivnosti pristojnih služb valiti na 
druge. 

Na vprašanje v zvezi z ugotavljanjem in sankcioniranjem 
nepravilnosti, ki se dogajajo v slovenskih gozdovih, ki ga je 
delegat Marjan Podobnik dal na 28. seji družbenopolitičnega 
zbora Skupščine Republike Slovenije 20. novembra 1991, 
odgovarjamo naslednje: 
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Ne moremo mimo dejstva, da dogajanja v gozdovih kažejo 
trende, ki lahko zbujajo skrb za njihovo bodočnost. Niso tako 
problematični pokazatelji v absolutnih številkah, kot je pro- 
blematična vsebina, ki izhaja iz številk: po podatkih je bilo do 
23. 10. 1991 234.291 m3 nedovoljenih posegov. To je 24% vse 
posekane količine. 52 % neodkazanega drevja je posekano 
strokovno nesprejemljivo. Gibanje kaže tendenco porasta. 
Povprečno na nedovoljen način posekano drevo meri 0,86 m3, 
kar kaže, da gre pri teh posekih za izrazito pridobitništvo, ki 
lahko načne trajnost gozdov. Medtem ko se je povečalo 
zanimanje za sečnjo, pa se ni v enakem sorazmerju povečalo 
tudi zanimanje za vlaganja v gozdove. Lastniki so kljub sofi- 
nanciranju izvedli le 30% nujnih vlaganj v svojih gozdovih, kar 
je le 15% od vlaganj, ki bi bila potrebna. 

Za gospodarjenje z zasebnimi gozdovi so pravnoformalno še 
vedno odgovorni delavci in združeni kmetje; gozdna gospo- 
darstva so še vedno organizirana po zakonu o združenem 
delu. 

Nadzor nad tem, kako gozdnogospodarske organizacije, 
druge pravne osebe, civilnopravne osebe ter občani uresniču- 
jejo določbe zakona o gozdovih in na njegovi podlagi izdane 
predpise, opravljajo organi občinske in republiške gozdarske 
inšekcije. Po sistemizaciji naj bi te naloge izvajalo 19 inšpek- 
torjev, trenutno pa je zaposlenih samo 12. Gozdarska inšpek- 
cija da predlog za uvedbo postopka o prekršku. 

Pooblaščeni delavci gozdnogospodarskih organizacij po 81. 
členu zakona o gozdovih usklajujejo izvajanje potrebnih ukre- 
pov v gozdovih in so dolžni registrirati nepravilnosti, ki se 
dogajajo v gozdovih po 49., 51. in 54. členu zakona o goz- 
dovih. 

Število predlogov za uvedbo postopka o prekršku se je v pri- 
merjavi z lanskimi devetimi meseci povečalo za 87%, število 
prijav v zadnem trimesečju (julij, avgust, september) pa v pri- 
merjavi z enakim lanskim obdobjem kar za 406%. 

Znano je, da je zaradi izrazito političnih razlogov že v letu 
1990 začel razpadati sistem gospodarjenja z gozdovi, ki ga 
odreja zakon o gozdovih. Še bolj jasno pa je postalo z začet- 
kom leta 1991, da bodo popoln zlom doživela določila zakona 
o gozdovih, ki urejajo promet z lesom in s tem tudi sistem 
financiranja za vsa vlaganja v gozdove. Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije se je tega zavedal in je pravočasno pri- 
pravil spremembe in dopolnitve zakona o gozdovih. Ob tem 
pa je predlagal tudi sofinanciranje gozdarske službe za 
zasebne gozdove, sofinanciranje najnujnejših gozdnogojitve- 
nih del v zasebnih gozdovih in sofinanciranje vzdrževanja 
gozdnih cest v zasebnih gozdovih. Za vsa ta dela naj bi bilo iz 
proračuna v letu 1991 namenjenih 290,219.000 SLT (gozdar- 
ska služba v zasebnih gozdovih 185,645.000 SLT, sofinancira- 
nje vzdrževanja cest v zasebnih gozdovih 37,000.000 SLT). 
S sprejemom proračuna je bila preprečena anarhija v zaseb- 
nih gozdovih, ki bi se kazala predvsem v neocenljivem razde- 
janju na gozdnih cestah, v propadanju mladovja na posekanih 
površinah in v izgubi vsakršnega stika med lastniki gozda in 
gozdarsko službo. To pa bi bile gotovo posledice, ki jih tudi 
določila novega zakona o gozdovih ne bi mogla v kratkem 
času opraviti. . 

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

O potnih stroških poslancev 

ŽARO PREGELJ, poslanec v Družbenopolitičnem zboruje 
vodstvo Skupščine RS, generalnega sekretarja g. Hermana, 
prosil za pojasnilo v zvezi s povračilom potnih stroškov za 
prevoz na delo poklicnim funkcionarjem in delavcem Skupš- 
čine RS. 

Spodaj podpisani poslanci ugotavljajo, da se potni stroški 
ne poračunavajo v realni vrednosti, ker se obračunavajo le 
v višini, ki je določena na podlagi junijskih cen javnih pre- 
vozov. 
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Od takrat pa do danes so cene javnih prevozov narastle i' 
za več kot 40%, svoje pa je opravila tudi inflacija. Razlika 
med realno vrednostjo, ki jo poslanec oz. delavec iz boli 
oddaljenih krajev Slovenije mora plačati za prevoz na delo 
v Skupščino RS in vrednostjo, ki jo dobi povrnjeno, znaša 
lahko na mesec tudi več tisoč SLT, kar postavlja takega 
koristnika v neenakopravnem položaj z ostalimi poslanci, K' 
stanujejo v Ljubljani oziroma svoje funkcije niso profesiona- 

lizirali. 

Predlagajo, da se ta problem reši vsaj na enak način kot s® 
je reševalo do junija letos. 

Genaralni sekretar Skupščine Republike Slovenije jim ie 

posredoval naslednji odgovor: 

Delegat Družbenopolitičnega zbora Žaro Pregelj je, s skupin" 
poslancev, postavil na nadaljevanje 27. seje zbora, dne 6.H 
1991, delegatsko vprašanje, ki se nanaša na povračilo potnih 
stroškov za prevoz na delo poklicnim funkcionarjem in delav ( 
cem Skupščine Republike Slovenije. 

Zakon o funkcionarjih v državnih organih v 18. členu določa; 
da ima funkcionar pravico do povračil za stroške, ki jih ima pri 

opravljanju funkcije v skladu z zakonom, ki ureja ta vprašanja 
za delavce v državnih organih. 

71. člen zakona o delavcih v državnih organih določa, da 
imajo delavci pravico do nadomestil in povračil določenih 
materialnih stroškov, med drugim tudi za prevoz na delo i" 
z dela. Višino nadomestil določa, na podlagi navedenega 
zakona, Izvršni svet. 

Izvršni svet je doslej občasno urejal višino vseh nadomesti' 
s sklepi. Doslej smo se pri izplačevanju nadomestila za prevoz 
na deio in z dela ravnali po sklepu, ki ga je Izvršni svet spreje' 
na seji 10. junija 1991 (Uradni list RS, št. 24/91). V točki 9./' ie 

določeno, da se priznava povračilo stroškov za prevoz delav- 
cev na delo in z dela mesečno v višini stroškov za prev°z 

z javnimi prevoznimi sredstvi na dan 1. junija 1991. V sklad" 
s tem sklepom smo ta povračila vse doslej tudi izplačevali 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na seji 31 
oktobra 1991 sprejel nov sklep (Uradni list RS, št. 22/91 z dn® 
6. novembra 1991), s katerim določa, da se povračilo strošk0* 
za prevoz delavcev na delo in z dela izplačuje mesečno v viši111 

stroškov za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi. To pome'1'' 
da višina teh stroškov ni več vezana na določen datum, amP3" 
se tekočg prilagaja višini dejanskih stroškov. 

Navedeni sklep Izvršnega sveta se uporablja od 1. novemb'3 

1991, kar pomeni, da bomo, začenši z novembrom 199!' 
izplačevali nadomestila za prevoz na delo in z dela funkC'l 
onarjem in delavcem skupščine v višini dejanskih stroškov | 

Koliko SLT je v obtoku? 

JOŽE SMOLE, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, J' 
guvernerju narodne banke naslovil vprašanje o tem ali I' 
točna informacija, da je v Republiki Sloveniji v obtok* 
znatno več tolarjev kot je bilo pred zamenjavo dinarjev? 

Guverner Narodne banke dr. France Arhar mu je odgovori'- 

Količino tolarjev v obtoku (M1) sestavljajo vpogledni depo*'"; 
v tolarjih pri bankah in tolarska gotovina v obtoku. 

Po stanju 31/10-1991, ko je bila zaključena menjava dinarji 
v tolarje, je bilo v obtoku: 

- vpoglednih depozitov v bankah 27.360 mio SLT, vključuj0' 
depozite države, 
- tolarske gotovine 7.797 mio SLT. 

Ti podatki se globalno skladajo s podatki o vpoglednih din^ 
skih depozitih, ki so bili zamenjani v tolarje in s preliminarni 
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Podatki o dinarski gotovini, ki je bila zamenjana v tolarje. 
Dokončno štetje zamenjane dinarske gotovine se sicer še 
opravlja, vendar bistvenih odstopanj ni. Seveda pa so na 
stanje vpoglednih depozitov in tolarske gotovine dne 31/10- 
'991 vplivale tudi že denarne transakcije po monetarni osa- 
mosvojitvi. 

!* obvestila Sveta banke za javnost z dne 30. oktobra 1991, ki 
je bilo objavljeno v sobotni prilogi Dela, pa je razvidno, da je 
bila pred 8. oktobrom bančna likvidnost bistveno prevelika, 
zaradi česar je Svet banke takoj sprejel ustrezne restriktivne 
ukrepe. 

O politiki obrestnih mer poslovnih bank 

ZVONE ŽAGAR, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
13. 11. 1991, postavil vprašanje, v katerem ugotavlja, da je 
obrestna mera poslovnih bank na depozite prenizka in spra- 
šuje Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ali se čuti 
Pristojnega za korigiranje tega primera. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije odgovarja na- 
slednje: 

Menimo, da je delegat Zvone Žagar identificiral eno od pojav- 
nih oblik, ki kaže na potrebo po sprejemu celovitih ukrepov za 
sanacijo bank. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije se 
problema zaveda in je z drugimi oblastnimi institucijami sood- 
govoren za odpravo stanja ki povzroča visoko razliko med 
pasivnimi in aktivnimi obrestmi bank in z njo škodo gospodar- 
stvu in varčevanju. 

Merila in postopke za sanacijo bank je Izvršni svet predložil 
Skupščini Republike Slovenije z zakonom o predsanaciji, 
sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in jih je Skupščina Repu- 
blike Slovenije z sprejemom zakona odobrila. Banka Slove- 
nije se pripravlja za pričetek postopka sanacije. Ustanovljena 
je tudi že Agencija Republike Slovenije za sanacijo bank in 
imenovano njeno vodstvo. Bančne portfelje pa je treba očistiti 
tudi s pomočjo države; Izvršni svet je Skupščini Republike 
Slovenije že predložil osnutek zakona o spremembi deviznih 
depozitov v dolg Republike Slovenije, predložil pa bo tudi 
zakon o zagotavljanju sredstev Republike Agenciji za sanacijo 
bank skupaj z načeli in pogoji, po katerih naj se ta sredstva 
uporabijo za odkup kontaminiranih plasmajev. Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije meni, da bodo poslovne 
banke s tem osvobojene zunanjih vzrokov za neuspešno 
poslovanje in bodo ustvarjeni pogoji, da si deponenti izbirajo 
najustreznejšo bančno hišo. Tiste poslovne banke, ki ne bodo 
sposobne sanirati notranjih razlogov neuspešnega poslova- 
nja, pa bodo šle v stečaj ali likvidacijo. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je mnenje pripravilo Ministr- 
stvo za finance. 

O terjatvah slovenskega elektrogospodarstva 

■VAN TOMŠE, poslanec v Družbenopolitičnem zboru in 
FRANCI FELTRIN, poslanec v Zboru občin, sta postavila 
naslednje delegatsko vprašanje: 
Do konca septembra 1991 je Slovensko elektrogospodar- 
stvo zabeležilo za 108 milijonov DEM odprtih terjatev, in 
sicer: 

~ distribucijski odjemalci dolgujejo za: 
~ tok 1.222,7 milj. SLT 
- prispevke 277,5 milj. SLT 
- neposredni odjemalci ELES dolgujejo za: 
~ tok 1.724,2 milj. SLT 
- prispevke 205,6 milj. SLT 
Skupaj 3.434,0 milj. SLT 
V zvezi s tem sprašujemo: 

1. koliki so skupaj neplačani zneski za elektr. energijo? 

2. kaj bo storila vlada, da bo izterjala neplačano električno 
energijo in zagotovila sprotno plačevanje energije ter tako 
omogočila ekološko sanacijo termoelektrarn? 

3. kako bo vlada zaščitila gospodinjstva, da ne bodo prev- 
zela breme Industrije, ki ne plačuje električne energije? 

4. kolikšen je dolg Republike Hrvaške za dobavljeno elek- 
trično energijo iz NE Krško? Kakšne so garancije Republike 
Hrvaške, da bo plačala električno energijo iz NE Krško? 

Izvršni svet daje na postavljena delegatska vprašanja nasled- 
nje odgovore: 

1. Od elektrogospodarskih podjetij dobavljajo električne ener- 
gije uporabnikom naslednja podjetja: 
- Javna podjetja za prenos električne energije 
- Javna podjetja za distribucijo električne energije, Elektro 
Ljubljana 
- Javna podjetja za distribucijo električne energije, Elektro 
Celje 
- Javna podjetja za distribucijo električne energije, elektro 
Gorenjska 
- Javna podjetja za distribucijo električne energije, Elektro 
Maribor 
- Javna podjetja za distribucijo električne energije, Elektro 
Primorska 
Terjatve za neplačano dobavljeno električno energijo po 
navedenih podjetjih znašajo: 
Javna podjetja za prenos 
električne energije 1.909.996.016,10 SLT 
Javno podjetje - Elektro Celje 272.528.296,00 SLT 
Javno podjetje - Elektro Maribor 226.671.913,00 SLT 
Javno podjetje - Elektro Primorska 156.822.757,00 SLT 
Javno podjetje - Elektro Gorenjska 84.537.183,00 SLT 
Javno podjetje - Elektro Ljubljana 338.022.972,00 SLT 
Skupaj 2.988.579.136,10 SLT 
Skupen znesek za neplačano električne energije znaša na dan 
31. 10. 1991 že 2.988.579.136,10 SLT in ne vključuje obresti. 
Terjatve za neplačani prispevek od dobavljene električne 
energije znašajo: 
- do distribucijskih uporabnikov 252.001.605,00 SLT 
- do neposrednih uporabnikov 181.722.645,00 SLT 
Skupaj 433.724.250,00 SLT 
Skupna terjatev za neplačani prispevek od dobavljene elek- 
trične energije brez obresti znaša na dan 31. 10. 1991 
433.724.250,00 SLT. 

2. V skladu z dogovorom med Izvršnim svetom Skupščine 
Republike Slovenije in podjetjem TGA Kidričevo je pri Eko- 
nomskem inštitutu v Ljubljani v zaključni fazi izdelava študije, 
na podlagi katere bo z ozirom na izgubo, glede na neplačano 
porabljeno električno energijo, določen oziroma ugotovljen 
obseg proizvodnje v podjetju. Na podlagi ugotovitev iz študije 
bo določen tudi način poravnave zapadlih obveznosti in pa 
način plačevanja energije v prihodnje. Študija bo predvidoma 
izdelana do konca meseca novembra tega leta. 
V okviru Slovenskih železarn izdeluje novo vodstvo v okviru 
predloga za finančno rekonstrukcijo slovenskih železarn tudi 
predlog za sanacijo zapadlih neplačanih obveznosti porab- 
ljene energije. Predlog je v zaključni fazi izdelave in bo obrav- 
navan na seji Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
skupaj z analizo prihodnjih tržnih možnosti slovenskih žele- 
zarn tudi ob upoštevanju porabe obsega električne energije. 
Novo vodstvo je glede sedanje porabe in plačevanja elek- 
trične energije že sprejelo določene ukrepe, ki se nanašajo 
zlasti na to, da je poraba električne energije anticipirana 
v procentih, da se v okviru vseh treh železarn usklajuje, da je 
prvenstveno vezana na čas, ko sistem ni najbolj obremenjen. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovertije bo lahko pripravil 
predlog sanacije neplačanih obveznosti za velike porabnike, 
za ostali del, pa bo izterjava zapadlih obveznosti morala biti 
opravljena po redni poti. 

» 
3. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je že zaščitil 
uporabnike električne energije pri zadnjem predlogu za pove- 
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čanje cen električne energije v mesecu avgustu letošnjega 
leta. Takratni predlog javnih podjetij za distribucijo električne 
energije in prenos električne energije je bil variantni in sicer: 
- povečanje za 28% ob predpostavki da vsi uporabniki redno 
plačujejo dobavljeno električno energijo; 
- povečanje za 40% ob predpostavki, da neplačevanje elek- 
trične energije ostane na ravni prvih devetih mesecih letoš- 
njega leta. 
- Izvršni svet se je odločno zavzel proti prevzemanju bremen 
neplačnikov na breme rednih plačnikov za električno ener- 
gijo. 

Dobavitelji električne energije v nobenem primeru ne morejo 
samovoljno spreminjati tarifnih postavk in tarifnega sistema, 
ker je to v pristojnosti Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije. 

Po sedaj veljavnem tarifnem sistemu so gospodinjski odje- 
malci vključeni med odjemalce na nizki napetosti. Njihova 
cena je za 6% nižja od povprečja odjemalcev na nizki napeto- 
sti. To pomeni, da se za gospodinjske odjemalce poleg ostalih 
vidikov še vedno upošteva socialni vidik, vendar pavšalno. 

4. Garancije za plačilo električne energije s trani hrvatske 
elektroprivrede izhajajo iz sprejetih aktov: 
- Sporazum o izgradnji dveh nuklearnih elektrarn z dne 27. 
10. 1970, ki sta ga sprejela Izvršni svet Sabora SR Hrvaške in 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije (NN 1/71 in Ur. I. št. 44/ 
70); 
- Pogodba o združevanju sredstev zaradi skupne izgradnje 
in eksploatacije NE Krško od 22. 3. 1974. Aneks k tej pogodbi 
iz dne 16. 4. 1982; 
- Samoupravni sporazum o ureditvi medsebojnih pravic in 
obveznosti ustanoviteljev in NE Krško od 16. 4. 1982 (tako 
imenovani tripartitni sporazum), ki so jih sprejeli ustanovitelji. 

Na osnovi veljavnega gospodarskega načrta NE Krško znaša 
dolg Hrvaškega elektrogospodarstva za dobavljeno električno 
energijo in razpoložljivo moč, fakturirano za obdobje od 1. 1. 
do 30. 10. 1991 že 504.176.146,90 din. 

Dobava električne energije je v pogajanjih z Republiko Hrva- 
ško uvrščena na blagovno listo v okviru katere se bo obravna- 
vala dobava posebno pomembnega blaga. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je odgovor pripravilo Ministrstvo za energetiko. 

ZBOR OBČIN 

O zakonski ureditvi in o popisu premoženjskega 
stanja za profesionalne politike 

Dr. CVETO GRADIŠAR, poslanec v Zboru občin,je postavil 
naslednje delegatsko vprašanje in predlog: 

»Pripravile naj bi se zakonske podlage in popis profesional- 
nih politikov glede premoženjskega stanja in podjetniške 
istočasne dejavnosti v času opravljanja svoje funkcije.« 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije odgovarja na 
navedeno vprašanje naslednje: 

Ministrstvo za pravosodje in upravo ter Ministrstvo za zakono- 
dajo sta že pred časom začela proučevati to problematiko in 
zbirati podatke o ureditvi teh vprašanj v zakonodaji drugih 
držav. 
Glede na več v zadnjem času danih pobud in predlogov ter 
aktualnost te problematike bo Ministrstvo za pravosodje in 
upravo v sodelovanju z drugimi resorji, ki lahko prispevajo 
k rešitvam, začelo pripravljati zakon, ki naj bi uredil to vpra- 
šanje. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je pripravilo odgovor Ministrstvo za pravosodje in 
upravo. 
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O ukrepih vlade na področju cen kmetijskih pri- 
del kov :S 

SLAVKO DRAGOVAN, poslanec v Zboru občin, je postavil 
naslednje vprašanje: ali bo vlada ukrepala na področju cen " 
kmetijskih pridelkov (govejega mesa, svinjskega mesa in 
drugih proizvodov)? ^ 
Dobil je naslednji odgovor: 

V skladu z zakonom o cenah se cene pretežnega dela izdelkov jI 
in storitev oblikujejo prosto glede na ponudbo in povpraševa- r 
nje. To velja tudi za cene kmetijskih pridelkov in živil. 

r 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je v 5. členu 
zakona o cenah pooblaščen, da lahko določi cene posamez- ™ 
nih izdelkov, če nastanejo motnje pri preskrbi ali gibanju cen P 
oziroma zaradi monopolnega obnašanja podjetij na trgu. To 
pooblastilo je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije upo- . 
rabil ob sprejemu odloka o določitvi najvišjih cen v začetku | 
julija letos, ko je za mesec dni določil najvišjo raven cen 
konzumnega mleka, pomembnejših mlečnih izdelkov, sve- c 

žega mesa, moke in kruha, jedilnega olja in sladkorja. Odlok 
je prenehal veljati konec julija, ko je bilo ugotovljeno, da so ' 
razmere, zaradi katerih je bil odlok sprejet, odpravljene. 
Z namenom zagotovitve pregleda nad cenami moke in kruha 
je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije v začetku avgu- ' 
sta sprejel odlok o načinu oblikovanja cen pšenice, moke in * 
kruha, s katerim so določena razmerja, ki so jih proizvajalci '• 
dolžni upoštevati pri oblikovanju drobnoprodajnih cen. Spre- 
membe cen moke in kruha določa Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije z določitvijo cene pšenice, ki je podlaga . 
za oblikovanje drobnoprodajnih cen moke in kruha. Po tem ? 
odloku znaša najvišja drobnoprodajna cena kruha 36 tolarjev 
za kilogram, najvišja cena bele pšenične moke pa 21 tolarjev 
za kilogram. Te cene veljajo od 1. oktobra letos. 
Minister za trgovino je prav tako 1. avgusta sprejel odredbo P 
o načinu oblikovanja cen konzumnega pasteriziranega in . 
konzumnega pasteriziranega homogeniziranega mleka, , 
s katero je določil razmerje med povprečno odkupno ceno, ki 
jo mesečno ugotovi odbor za mleko, imenovan na podlagi 
zakona o ukrepih za zagotavljanje prireje, predelave in oskrbe / 
z mlekom in mlečnimi izdelki, in drobnoprodajno ceno mleka. 
Na tej podlagi izračunana drobnoprodajna cena mleka j 
v papirnati embalaži je od 1. novembra 21,40 tolarja za liter. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije meni, da sta kruh ^ 
in mleko najpomembnejši osnovni živili, zato se je tudi odlo- F 
čil, da se te cene nadzorovano spreminjajo. L 
Ministrstvo za trgovino preko organov tržne inšpekcije teden- L 
sko spremlja preskrbo in gibanje cen najpomembnejših živil, l 
kot so poleg mleka, moke in kruha še sladkor in jedilno olje. L 
Poleg tega je dogovorjen tudi s proizvajalci teh živil, da se ob L 
vsaki spremembi cen predhodno posvetujejo s pristojnimi !0 
republiškimi organi. Cene sladkorja in olja ohranjamo na L 
nespremenjeni ravni tudi s pomočjo sproščanja republiških ^ 
blagovnih rezerv. k 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije proučuje razmere ^ 
na področju cen mesa. Če se ne bodo umirile, bo interveniral 
z uvozom svežega mesa po konkurenčnih cenah in s tem 
poskušal umiriti razmere na trgu živine in mesa, ki so nastale 
ob prekinitvi oziroma zmanjšanju blagovnih tokov z drugimi j( 
republikami, predvsem s Hrvaško, ki je bila do tedaj ,a 
pomembna dobaviteljica živine za našo republiko. Če ta ukrep lo 
ne bo učinkovit, ni izključen tudi sprejem ukrepa določitve ^ 
cen oziroma določitve razmerij med odkupnimi cenami živine 
in drobnoprodajnimi cenami svežega mesa. L 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je odgovor pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdar- ^ 
stvo in prehrano. 

I 
   l< 
O izplačevanju pokojnin uveljavljenih v drugi"1 h 
republikah 

AURELIO JURIJ, poslanec v Zboru občin, je z delegatskim 
vprašanjem zahteval pojasnila v zvezi z razreševanjem pro- 
blematike izplačevanja pokojnin, ki so jih upravičencem I 
 P, 

poročevalk 



tat Prebivališčem v Republiki Sloveniji dolžni izplače- ' n°silci zavarovanja iz drugih republik oziroma vojaških Ko|nin. S tem je povezano tudi vprašanje zdravstvenega 
■ 'arovanja upravičencev do navedenih pokojnin. 

[^Jegatskemu vprašanju daje Izvršni svet naslednje pojas- 

Republiki Slovenije po ocenah Skupnosti pokojninskega 
nvalidskega zavarovanja stalno prebiva preko 3000 upravi- 

rcey do dajatev iz pokojninskega in invalidskega zavarova- 
len hi S0 do'*ni izplačevati nosilci zavarovanja iz drugih j=PUblik bivše Jugoslavije. Od tega števila je približno polo- 

a upravičencev do dajatev iz Republike Hrvatske, velik 
irb^ '3a 'e <U(^' uPravi^encev do pokojnine iz Republike 
aK' Pose':)no Pfi izplačevanju pokojnin iz Srbije je priha- 
Orp f Zaos,ar|kov že od preteklega leta. V septembru 1991, , e! ®e pred ustavitvijo plačilnega prometa z Republiko Slo- 

JQ. je bilo izplačevanje srbskih pokojnin ustavljeno. 

jjJP^ftovedi plačilnega prometa ostalih republik z republiko 
L,v®nijo, to je po 21. oktobru 1991, pa se je izplačevanje 

Kojnin in drugih dajatev iz socialnega zavarovanja, ki so jih 
S|lci zavarovanja iz drugih republik dolžni izplačevati upra- 

,®ncem 
stavilo. 

s stalnim prebivališčem v Sloveniji, popolnoma 

^Ino rešitev socialne varnosti prizadetim upokojencev je 
<no doseči le v dogovoru z drugimi republikami. Glede na 

3"ne razmere ni pričakovati, da bo takšne sporazumne 
| ,Ve možno doseči v krajšem času. Zato je nujno sprejeti 

'koročne ukrepe, s katerimi bo Republika Slovenija držav- 
in drugim osebam s stalnim prebivališčem v republiki, 

°9očila eksistenco v času, v katerem ne bodo prejemali 
0^°inine ali drugih dajatev iz drugih republik. 

I i 'afasno rešitev je Izvršni svet sprejel poseben odlok 
ret? evaniu akontacij pokojnin, ki so jih osebe s stalnim 

,D|vališčem v Republiki Sloveniji uveljavile v drugih republi- 
qi SFRJ (Ur. I. RS, št. 26/91), po katerem bo Skupnost 

°ininskega in invalidskega zavarovanja Slovenije navede- 
upravičencem od 1. novembra 1991 dalje izplačevala 

Racije pokojnin. 
f^enak način je z odlokom Izvršnega sveta od 1. 11. 1991 
0|j®po tudi izplačevanje pokojnin, ki so jih upravičenci pri- 
iv la podlagi posebnih predpisov 

i ,'^skem zavarovanju vojaških zavaro 
o pokojninskem in 

? —rvo,,, zavarovanju vojaških zavarovancev. 
~neske pokojnin za čas pred 21. oktobrom 1991, ki do 

|fn
a'še niso bili izplačani upravičencem s stalnim prebivališ- 
v Republiki Sloveniji, je na podlagi prepovedi plačilnega 

J**?, ki so jo predpisali zvezni organi, zadržala Poštna 
J"lnica Beograd, ki ji je bilo poverjeno izplačevanje teh 

I °Jnin. 
^Plačevanju zneskov vojaških in medrepubliških pokojnin 
,ePtember in oktober 1991 je bil pripravljen med Skup- 

w10 Pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije in 
jbv hranilnico Beograd dogovor o medsebojnem pobotu 
l^iosti Poštne hranilnice Beograd do vojaških upokojen- 
ih"1 drugih upokojencev v Republiki Sloveniji in obveznosti 
1% rt°S'i pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slove- |l upokojencev v drugih republikah (razen Hrvaške, a'ero je že sklenjen poseben dogovor). Na podlagi tega 
°9ov, 
S 

Ora bodo navedene obveznosti v kratkem poravnane, 
jlo'" Podlagi odloka Izvršnega sveta Skupščine Republike 
!5r.t

enije (Ur. I. RS, št. 27/91) je zagotovljeno zdravstveno 
ijL v° vojaškim upokojencem, ki so upravičeni do akontacij 
L°'nin. in njihovim družinskim članom. Enako bi veljalo 1 ^ upokojence s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so 

wi|j pokojnine v drugih republikah in so upravičeni do 
oh akontacij. \j6°

ravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
le i 

k*"— h\,r. 

'e odgovor pripravilo Ministrstvo za delo. 

5» reševati problematiko narkomanije? 

'ELLA FLEGO in VOJKA ŠTULAR, poslanki v Zboru 
i li^'n> sta Ministrstvu za zdravstvo, družino in socialno poli- 

Vnr 
,er Ministrstvu za šolstvo in šport naslovili naslednje 

asanje: 

K 

Ministrstvi sprašujeva, kako sta se lotili reševanja pereče 
problematike zasvojenosti, zlasti narkomanije med mla- 
dimi? 

Na ta problem naju opozarjajo številni starši, zdravniki in 
prosvetni delavci. Naše obalno področje je še posebej izpo- 
stavljeno, podatki so zaskrbljujoči. 

Nekatere države, kjer je ta problem še bolj pereč, kot je pri 
nas, se s tem problemom intenzivno ukvarjajo, zlasti na 
preventivni ravni. Pri njih je tudi sprejeta celostna zakono- 
daja. 

Zavedava se, da je problem težko rešljiv, vendar ga moramo 
pričeti reševati čimprej. 

Dobili sta naslednji odgovor: 

Delegatki Isabella Flego in Vojka Štular sta postavili vprašanje 
o načinu reševanja problema narkomanije med mladimi. 
Iz različnih strani prihaja vedno več neuradnih opozoril 
o porastu narkomanije in alkoholizma med mladimi (celo 
osnovnošolci in srednješolci), zato je Ministrstvo za šolstvo in 
šport v povezavi z drugimi pristojnimi organi začelo širšo 
akcijo s ciljem ustaviti naraščajoči val narkomanije in alkoho- 
lizma. 

V naslednjih mesecih bodo potekale naslednje aktivnosti: 

1. Preventivna vzgoja mladih (v šolah, preko medijev); šolo 
moramo približati mladim v smislu večjega razumevanja nji- 
hovih osebnih problemov in stisk ter s tem v zvezi razbreme- 
niti določene programe; 

2. Pri šolskih dejavnostih nameniti več prostora interesnim 
dejavnostim (s tem pa so povezana tudi večja finančna sred- 
stva); 

3. Osveščanje odraslih (staršev in drugih) o vzrokih in posle- 
dicah narkomanije in alkoholizma preko medijev na različnih 
posvetih, razstavah idr.; 

4. Priprava pobud za spremembo oz. dopolnitev ustrezne 
zakonodaje in sankcioniranje prekrškov; * 
5. Zagotavljanje tesne povezave in skupnega ukrepanja vseh 
pristojnih organov v republiki in občini v smislu organizira- 
nega razreševanja problemov narkomanije in alkoholizma; 

6. Krepiti je treba splošno družbeno težnjo po večjem zapo- 
slovanju mladih po končanem izobraževanju. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravilo Mini- 
strstvo za šolstvo in šport. 

Vprašanja ob ukinitvi oddelka milice Muta 

ERVIN KOKOŠINEK, poslanec v Zboru občin, je postavil 
naslednje delegatsko vprašanje: 

Glede na različne informacije o ukinitvi oddelka milice Muta 
je svet krajevne skupnosti Muta obravnaval to predmetno 
zadevo in sprejel določena stališča. 

Zanima nas kakšni razlogi so narekovali razmišljanje o uki- 
nitvi oddelka. V kolikor je dejansko, da bi prišlo do ukinitve, 
menimo, da to ne bi bilo dobro glede na veliksot krajevne 
skupnosti Muta oziroma celotnega območja, katerega 
pokriva ta oddelek. Znano je, da krajevna skupnost Muta 
zajema naselja: Gortino, Mlake, Pernice, Branik, Podlipje in 
kraj zg. in sp. Muto. Po obstoječih podatkih je v krajevni 
skupnosti za okoli 3.600 prebivalcev, kar predstavlja eno 
izmed največjih krajevnih skupnosti v občini Radlje. Poleg 
tega je potrebno vedeti, da ta oddelek pokriva tudi področje 
krajevne skupnosti Vuzenica, ki ni bistveno manjši po šte- 
vilu prebivalcev. 
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Poudariti moramo, da je, po obstoječih podatkih, priselje- 
nost prebivalstva v krajevni skupnosti Muta največje 
v občini Radlje ob Dravi v zadnjih letih. Hkrati je potrebno 
imeti v vidu industrijski bazen v KS Muta in Vuzenica in 
možnost njegovega razvoja prav na področju krajevne 
skjpnosti Muta. 

Omenimo naj še obmejno področje in dolžino državne meje, 
ki poteka po ozemlju krajevne skupnosti Muta. Podatki, 
s katerim pa operirajo organi za notranje zadeve (prekrški, 
kriminali itd.), so zbrani pri vas in vsekakor niso spodbudni 
za naše področje. 

Vse navedeno kaže, da bi bilo potrebno skupaj z organi 
krajevne skupnosti Muta širše razmisliti o zapiranju tega 
oddelka. Svet krajevne skupnosti je, dne 19. 1. 1991, raz- 
pravljal o podani tematiki in sprejel zaključek, da je 
potrebno pristojnim posredovati mnenje krajevne skupnosti 
Muta in vztrajati na tem, da se oddelek milice na Muti ne 
zapre oziroma ukine. 

Prosimo, da naše ugotovitve, ki jih lahko še dodatno podkre- 
pimo, vzamete pri obravnavanju podane problematike na 
znanje, posredujeta notranjim organom in nas obvestite. 
Na navedeno delegatsko vprašanje je Ministstvo za notranje 
zadeve pripravilo naslednji odgovor: 

Realizacija nalog za osamosvojitev Republike Slovenije zah- 
teva od slovenske milice tudi določene spremembe v orga- 
niziranosti milice, ki zajemajo reorganizacijo ali ukinitev 
posameznih enot milice v notranjosti Slovenije kot tudi na 
območjih, kjer poteka državna meja. Bistveni namen ukrepov 
je racionalizacija dela milice in prilagoditev dejanskim potre- 
bam in možnostim. Glede na to, da mora milica za samostojno 
Republiko Slovenijo izvajati v celoti naloge varovanja državne 
meje, so ukrepi v zvezi z reorganizacijo enot milice v obmej-- 

nih območjih predvideni predvsem v ta namen, pri čemer pa 
je še vedno v ospredju splošna varnostna situacija. 

Posamezne enote milice ne bodo reorganizirane ali ukinjene 
brez mnenja prizadetih (občin, krajevnih skupnosti) in bo do 
posameznih organizacijskih sprememb enot milice prihajalo 
le na podlagi ocene, da to bistveno ne vpliva na poslabšanje 
varnostne situacije. 

Glede na navedeno je tudi predvidena ukinitev oddelka milice 
Muta kot enote v sestavu postaje milice Radlje ob Dravi. 
Ugotovitve Inšpektorata milice UNZ Slovenj Gradec kažejo, da 
se že sedaj delo na tem oddelku opravlja le v obliki dežurstva 
delavcev, ki se vsakodnevno razporejajo iz PM Radlje ob 
Dravi. Samo ukinitev tega odddelka narekujejo tudi statistični 
podatki o kršitvah javnega reda in mira; podatki s katerimi 
razpolagamo nam kažejo viden upad navedenih kršitev 
v obdobju od leta 1988 do vključeno prvih devet mesecev leta 
1991 (v letu 1988 129 prekrškov zoper javni red in mir; v letu 
1991 49 teh prekrškov), medtem ko nam podatkio o kršitvah 

cestno prometnin prekrškov kažejo le rahel porast (leta ' 
271 cestno prometnih prekrškov, leta 1991 277 teh prekrs" 
Sama ukinitev oddelka milice Muta pomeni slovenski po» 
tudi privarčevanih 8760 delovnih ur. Z ukinitvijo tega oo* 
bo ob ustrezni organiazciji dela na varnostnem okoliš" 
v obliki patruljnega dela kot dela nalog v okviru varo«* 
državne meje zagotovljena tudi neposredna prisotnost d«' 
cev milice na tem območju. Za potrebe občanov pa 
potrebi zagotovljena prisotnost delavcev milice v določ^ 
času, t. j. med 7. in 15. uro, Takšen način dela pa se pra'1" 
izvaja že od marca letošnjega leta. 

O urejanju območij mejnih kontrolnih točk 
-H 

119. H-l JANEZ ŽAMPA, poslanec v Zboru občin, je dne 
postavil delegatsko vprašanje o tem, na kakšni poj 
bodo vodeni postopki za legalizacijo mejnih kontrolnih) 
posebej še objektov, ki neposredno ne služilo d'2 
službi. 

Ministrstvo za notranje zadeve v zvezi z navedenim vp' 
njem o celostnem urejanju območij mejnih prehodov 
odgovor, ki je usklajen z Ministrstvom za varstvo oW 
urejanje prostora Republike Slovenije: 

Ministrstvo za varstvo okolja in urejanja prostora bo v dej 
bru 1991 predložilo Izvršnemu svetu Skupščine ReP11 

Slovenije spremembe in dopolnitve prostorskih sestavi'1 

goročnega plana Republike Slovenije. Zaradi novih ftink 
so z osamosvojitvijo Republike Slovenije prešle v njen® 
stojnost, bo v dolgoročni plan Republike Slovenije vklju® 
novo, republiško obvezno izhodišče o mejnih pre"j 
Skladno z republiškim planom, ki bo vseboval obvezna j 
dišča, bodo dopolnjene tudi prostorske sestavine 
nih in srednjeročnih občinskih planov. Obvezna izh<n 
bodo obravnavana skozi programske zasnove za "re| 
mejnih prehodov predvidoma v januarju in februarju 19 

Strokovna gradiva za dopolnitev občinskih planov b° j 
nam poslala Republiška uprava za ceste v sodelovanju T- j 
strstom za notranje zadeve. Skozi obvezno obravnai 
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoro^i 
srednjeročnih planskih aktov občin, bo zagotovljena ceioj 
ureditev mejnih prehodov tako glede njihove namenske j 
kot glede organizacije dejavnosti v prostoru. 

Zavedamo se, da je zaradi hitrega organiziranja novid H 
prehodov na meji z Republiko Hrvaško prišlo do neKaj 
pomanjkljivosti pri prostorskem urejanju. Le te pa b°°j 
navedenih aktivnostih pristojnih teles odpravljene v kf«j 
času. J 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republikei M 
nije sta odgovor pripravila Ministrstvo za notranje za<<* 
Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora. 
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)čec = DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

odgovor 
; Ministrstva za delo na pobudo Janka Halba, 

^ Poslanca v Družbenopolitičnem zboru, za spre- 
1 1( J^embo delovnopravne zakonodaje  

pO^' u 
ih^ 2vezi 2 delegatsko pobudo Janka Halba, delegata Družbe- 
iiV ^Političnega zbora, ki jo je podal ustno na nadaljevanju 25. 

«|e zbora, dne 10. 10. 1991, s katero predlaga spremembo 
ae|ovnopravne zakonodaje oziroma ugotavlja nujnost, da se ob Procesu sprejemanja zakonodaje o lastninjenju jasno defi- , - WjWIKWI IjM fcWI«VIIWVIUjW V/ IW«J%I III IJUI IJU J —» I IU UVI I 
Wa odnos in razmerja med delodajalcem, poslovodnim orga- 
0rri in delavci, posredujemo naslednje mnenje: 

^6danja zakonska ureditev uporablja »organizacijo« kot 
®*Upni pojem za temeljne pravnoorganizacijske oblike. Tu so 
^'sijena podjetja (ne glede na obliko lastnine), organizacije 
družbenih dejavnosti, banke in druge finančne organizacije, 
^varovalne organizacije, zadruge ter druge oblike sodelova- 
la in skupnega poslovanja s tujo osebo. 2 »delodajalcem« pa 
0 Po tem zakonu mišljeni delovni ljudje, ki samostojno 

"Pravljajo dejavnost z osebnim delom oziroma z osebnim 
°e|om in s sredstvi, ki so lastnina občanov, civilne pravne 
pebe, fizične osebe, kmetijska gospodarstva, predstavništva 
u''h firm ter diplomatska in konzularna predstavništva. 

^rneljne pravice, obveznosti in odgovornosti, ki jih določata a*on o temeljnih pravicah iz delovnih razmerij in zakon 
® delovnih razmerijih, gredo vsem delavcem, ne glede na to 
9,1 so v delovnem razmerju z organizacijo ali z delodajalcem. 

poslovodni organ oziroma pristojni organ imata pristojnosti 
*vezi z delovnimi razmerji v organizacijah. Pri delodajalcih 
so sami delodajalci - tisti, ki imajo enake pristojnosti kot 

Poslovodni organi v organizacijah. Torej kadarkoli zakon 
ie "Porablja °t>a pojma poslovodni organ in delodajalec 'e Potrebno to razumeti tako, da je obravnavana pristojnost 
°rgana v organizaciji kot tudi za delodajalca. 

tinjamo se, da je razmejitev odnosov med »delodajalcem 
Poslovodnim organom - zaposlenimi delavci«, tako kot je 

1 uveljavljeno v razvitih zapadnoevropskih državah ob pro- 
®su sprejemanja zakonodaje o lastninjenju potrebno jasno 

.Minirati. 2 določitvijo lastnika sedanje družbene lastnine, 
odo odpadle tudi težave, pri opredeljevanju delodajalcev 
"elovnem pravu. 

vojaškim invalidom nemške vojske v skladu z nemško zakono- 
dajo, ali pa naj jim pravice zagotovi Republika Slovenija sama. 
Kasneje sta združenji raznim republiškim državnim in uprav- 
nim organom te podpredsedniku Izvršnega sveta Skupščine 
Republike Slovenije g. Matiji Malešiču posredovali dopise, 
v katerih predlagata ureditev materialnih vprašanj v nemško 
vojsko mobiliziranih Slovencev v spreminjajoči se zakonodaji 
Republike Slovenije s področja pokojninsko-invalidskega in 
zdravstvenega varstva. Tako naj bi se jim v zakonu o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju v pokojninsko dobo priznal 
čas, prebit v VVermachtu in RAD, ter druge pravice, ki jih imajo 
borci NOV in vojaški invalidi. Enako velja za ureditev pravic iz 
zdravstvenega varstva. 

Ga. Spomenka Hribar, delegatka Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine Republike Slovenije, je dne 20. 11. 1991 podala 
poslansko pobudo s podobno vsebino, kot izhaja iz spome- 
nice in dopisov obeh združenj. V njej navaja, da gre za okoli 
15.000 še živih Slovencev, ki so bili mobilizirani v nemško 
vojsko, od tega naj bi bilo okrog 10.000 vojnih invalidov (po 
podatkih združenj okrog 3.600). Vsa ta »vojska« invalidov je 
že vsa leta po vojni brezpravna »raja«. In če je bila jugoslovan- 
ska država »mačehovska« do nemških mobilizirancev, bi slo- 
venska, ki jo prav zdaj gradimo, ne smela biti taka. Popraviti 
mora krivice, priznati nemške mobilizirance za svoje ljudi. 
2ato je nujno, da država Slovenija določi pogajalsko skupino 
z Nemčijo, postavi primeren zahtevek in v mednarodnoprav- 
nem smislu uredi ta vprašanja. 

Do tedaj, ko zadeve na mednarodnopravni ravni še niso ure- 
jene, pa naj pristojni resorji ocenijo, kaj je za te ljudi mogoče 
storiti glede pokojninskih vprašanj, zdravstva, ortopedskih 
pripomočkov in socialnega skrbstva. 

Vprašanja oziroma pobude zadevajo področja, ki so v pristoj- 
nosti več resornih upravnih organov, in sicer Ministrstva za 
zunanje zadeve, Ministrstva za zdravstvo, družino in socialno 
varstvo, Ministrstva za delo, Ministrstva za borce in vojaške 
invalide v Ministrstva za zakonodajo. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije daje na navedene 
pobude naslednji odgovor: 

1. Temeljno varstvo borcev in vojaških invalidov, zlasti pa 
priznanje statusa udeležencev NOV in statusa vojaškega inva- 
lida, je bilo ves čas po vojni v pristojnosti federacije in enotno 
urejeno z zveznimi predpisi za vso državo SFRJ. Ti predpisi 
niso omogočali pridobitve vojaških, invalidskih in drugih pra- 
vic mobiliziranim Slovencem v nemško vcjsko, do katerih so 
bili upravičeni drugi udeleženci in žrtve vojne, ki so bili na 
strani protihitlerjevske koalicije. 

pOGOVOR 
Vršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 

[Ja pobudo Spomenke Hribar, poslanke v Druž- 
bei 
in 

nopolitičnem zboru, za ureditev materialnega 
pravnega statusa mobiliziranih Slovencev 

nemško vojsko 1941-1945 

r^štvo mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko 1941-1945 
Glavni odbor Celje in 2druženje mobiliziranih Gorenjcev 

s
r®dno nemško vojsko v času 1941-1945 sta dne 6. 8. 1991 
Prejeli v Mozirju spomenico o pravnem in materialnem ureja- 
li statusa mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko iz let 
bi 1945. V spomenici razgrinjata socialnovarstveno pro- 

ernatiko prisilno mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko 
drugi svetovni vojni, ki so ves povojni čas brez posebnih 

2*ic, ki je sicer uživajo udeleženci NOV in vojaški invalidi, 
^ruženji zahtevata, naj Republika Slovenija takoj predlaga 
4 Nemčiji zagotovitev uresničevanja pravic kot vojakom oz. 

Tudi sedaj veljavna ustava Republike Slovenije in na njej 
temelječa zakonodaja, kot v svojem mnenju ugotavlja Ministr- 
stvo za zakonodajo, za mobilizirance v nemško vojsko ne 
omogoča priznanja statusa in pravic, kot jih imajo borci in 
vojaški invalidi, ker gre za udeležbo, čeprav prisilno, 
v sovražni vojski. Ustavno-pravne ovire za reševanje teh vpra- 
šanj v notranji zakonodaji ostajajo aktualne do drugačne 
ustavne ureditve, kljub razumevanju in naklonjenosti državnih 
in drugih organov in organizacij za pozitivno razrešitev te 
problematike. 

Glede na tako ustavno-pravno stanje, ko posameznikom ni 
mogoče priznavati statusa, jim tudi ni mogoče priznavati 
pravic, ki bi iz tega statusa izhajale, npr. v pokojninskem ali 
zdravstvenem zavarovanju. Če pa bi bilo to mogoče, pa bi 
seveda morala za priznano pokojninsko dobo med vojno, 
oziroma za posebne pravice iz zdravstvenega varstva (zavaro- 
vanje) kriti prispevke oziroma izdatke država. 

Izvršni svet se bo zavzemal, Skupščina Republike Slovenije pa 

Poročevalec 

L 
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je pristojna, da bo sprejeta nova Ustava Republike Slovenije 
v vsebini in določilih, ki osebe, ki so žrtve vojne, ne bo 
ločevala. Tako pa bo morala biti naravnana tudi ustrezna 
zakonodaja. 

2. Glede primarnih zahtev po uveljavljanju pravic mobiliziran- 
cev v nemško vojsko v Zvezni republiki Nemčiji je bil v Ministr- 
stvu za zunanje zadeve dne 16. 10. 1991 sestanek, ki so se ga 
poleg resornih ministrstev za zunanje zadeve, za borce in 
vojaške invalide ter za zakonodajo, udeležili tudi predstavniki 
nasilno mobiliziranih v nemško vojsko. Na tem sestanku je 
bilo med drugim ugotovljeno, da se vprašanja, ki jih postav- 
ljata društvi in ga. Hribarjeva, aktualizirajo po nemški združitvi 
in po osamosvojitvi Republike Slovenije ter njenem meddr- 
žavnem priznanju. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije izraža pozitiven 
odnos do zahtev združenj in ge. Spomenke Hribar, da Repu- 
blika Slovenija postavi zahteve za uveljavitev navedenih pra- 
vic Zvezni republiki Nemčiji. Odločitev o času in načinu posta- 
vitve teh zahtev pa bo možno sprejeti ob upoštevanju vseh 
relevantnih zunanjepolitičnih in notranjepolitičnih okoliščin 
v obeh državah. 

3. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ter posamezna 
ministrstva bodo v skladu z dogovorom, sprejetim na razgo- 
voru dne 16. 10. 1991, delovala v naslednjih smereh: 

a) Ker je ključno vprašanje dokumentiranje zahtev (tako indi- 
vidualnih, kot skupnih nasproti ZR Nemčiji - tudi v sklopu še 
nerazrešenega vprašanja plačila vojne odškodnine), si bo 
Ministrstvo za zunanje zadeve ob pomoči Ministrstva za 
notranje zadeve prizadevalo pridobiti čimveč evidenc in doku- 
mentacije, ki se nanaša na mobilizirane Slovence v nemško 
vojsko 1941-1945. 

Pri tem mu bosta pomagali tudi obe združenji iz Kranja in 
Celja s predložitvijo doslej zbrane dokumentacije in kore- 
spondence (predvsem z nemško stranjo). 

b) Ministrstvo za zunanje zadeve bo priskrbelo nemške 
pravne predpise ter ugotovilo način rešitve podobnih vpra- 
šanj v državah, ki so bile med II. svetovno vojno okupirane 
s strani nemškega Raicha (npr. Luksemburg). 

c) Ministrstvo za zunanje zadeve je interveniralo pri nemških 
oblasteh z namenom, da se zagotovi nadaljevanje izplačil 
preskrbovalnine dosedanjim upravičencem, ki jih dobivajo iz 
ZR Nemčije in v zvezi s tem predlagalo njihovo nakazovanje 
v Ljubljansko banko, torej direktno pot in ne več preko Beo- 
grada, saj za to tudi ni več nobene pravne podlage. Rezultat 
intervence je bil ugoden. 

d) Ministrstvo za zunanje zadeve bo vzdrževalo stalen stik 
s predstavniki obeh združenj mobiliziranih Slovencev v nem-, 
ško vojsko 1941-1945 ter z drugimi ministrstvi, ki jih zadevajo 
ta vprašanja, pri pripravah predlogov za razreševanje v spo- 
menici in v pobudi nakazanih problemov. 

e) Problematika bo predložena v obravnavo tudi Komisiji 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije za proučitev 
pravnih vprašanj in materialnih možnosti za popravo krivic, 
nastalih zaradi kaznovalne zakonodaje v medvojnem oziroma 
povojnem obdobju (ki začenja z delom). 

4. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije še dodaja, da je 
bila v letošnjem letu popravljena krivica, ki so jo trpeli mobili- 
ziranci v nemško vojsko 1941-1945, ker se jim zaradi ude- 
ležbe v nemški vojski niso štela v pokojninsko dobo obdobja 
zavarovanja in vsa druga obdobja v času med 6. 4. 1941 in 15. 
5. 1945. 

Z ustavnim zakonom, ki ga je 23. januarja 1991 sprejela in 
razglasila Skupščina Republike Slovenije, je bilo določeno, 
da v naši republiki ne velja več določba 263. člena kazenskega 
zakona SFRJ. S tem so izgubile pravno podlago tudi določbe 
163. in 164. člena temeljnega zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, s katerimi je bilo določeno, da se 

osebam, ki so sodelovale v nemški ali drugi vojski, sovraž"1 

NOV, oziroma osebam, ki so bile obsojene zaradi dejanj zope' 
ljudstvo in državo, storjenih med vojno, v pokojninsko dobo 
ne šteje čas od 6. 4. 1941 do 15. 5. 1945 in se zato v Sloveniji 
ne uporabljajo več. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slov? 
nije je odgovor pripravilo Ministrstvo za borce in vojaf" 
invalide v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadevft 
Ministrstvom za zakonodajo, Ministrstvom za delo in Mini' 
strstvom za zdravstvo, družino in socialno varstvo. 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slover# 
na pobudo Darje Lavtižar-Bebler in Mirana 
Potrča, poslancev v Družbenopolitičnem zboru, 
za predložitev načel in meril o uporabi objektov 
in zemljišč nekdanje Jugoslovanske armade te' 
za čimprejšnjo razpravo o zasnovi nacionalne 
varnosti Republike Slovenije 

Na 28. seji družbenopolitičnega zbora Skupščine Republik 
Slovenije dne 20. novembra 1991 sta delegata Darja Lavtižar- 
Bebler in Miran Potrč dala pobudo, da se Skupščini ReP^J 
blike Slovenije predložijo načela in merila o uporabi objekt 
in zemljišč nekdanje Jugoslovanske armade ter da je treb 
čim prej razpravljati o zasnovi nacionalne varnosti Republik 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije odgovarja dele#* 
toma družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slo"* 
nije Darji Lavtižar-Bebler in Miranu Potrču na navedena vpr" 
šanja in pobude naslednje: 

Pravna podlaga za gospodarjenje z nepremičninami Jug05'^. 
vanske armade v prehodnem obdobju je 4. člen ustavne!! 
zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti' 
neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 1/91)'. S 
določa, da pristojnosti, ki so jih imeli po zveznih predpj5 

organi in organizacije SFRJ, preidejo na organe in organi** 
cije Republike Slovenije. Po 9. členu istega ustavnega zako" 
Republika Slovenija prevzame v upravljanje vse premično 
nepremično premoženje, ki je bilo last Jugoslovanske arm3i> 
v Republiki Sloveniji, pri čemer upravlja nepremičnine 
strstvo za obrambo Republike Slovenije v skladu z merili, 
jih je 11. novembra 1991 sprejel Izvršni svet Skupščine Rep 
blike Slovenije. 

V merilih Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenij® J 
določeno, da se nepremičnine prednostno uporabijo za za^ 
voljitev obrambnih in varnostnih potreb Republike Slovenj 
Ministrstvo za obrambo bo pri določitvi dolgoročne namen' $, 
nosti le-teh upoštevalo, da obrambne sile ne zasedajo obi®. Ij| 
tov, ki so v središčih velikih mest in da se ne zasedejo obj^ os 
ki po svoji namembnosti ne sodijo v organizacijo Teritorij Vg 
obrambe Republike Slovenije ter drugih obrambnih in zase pr 
nih sil. bc 

Nepremičnine, ki ne bodo namenjene za omenjene pofet!j| 
se bodo dale v upravljanje občinam, podjetjem in dru9 , '• 
organizacijam, ki za to izkažejo interes. Do delitvene bilan . 
jih bo Ministrstvo za obrambo dalo v uporabo tretjim 
podlagi najemnih in podobnih pogodb. Najemnina bo d,0| 
čena od sodno določene tržne vrednosti nepremičnine. 
pridobljena sredstva se bodo stekala v republiški prora£un 

'J 
Določene nepremičnine bo treba na podlagi odločitev IZJU 
nega sveta Skupščine Republike Slovenije vrniti prvof1 

lastnikom v skladu z zakonom. 
jI' 

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije je P^2^, 
v upravljanje in gospodarjenje tudi vojaški stanovanjski s* J 
v Republiki Sloveniji, vendar odprodaja posameznih staj 
vanjskih enot vojaškega stanovanjskega sklada ni m°l j 
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dokler ne bo opravljena delitvena bilanca ali sprejet ustrezen 
lini Podpis, ki bo omogočal prodajo. 

jbo ^.'ec'e izhodišč zasnove nacionalne varnosti Republike Slove- 
niji 'zvršni svet Skupščine Republike Slovenije ugotavlja, da 

ioq0 sPreie'° Predsedstvo Republike Slovenije 29. novembra '991 in bodo z njimi v kratkem seznanjeni tudi delegati 
ve- ^"Pščine Republike Slovenije. 

!ve. obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
inl- 'e i° odgovor pripravilo Ministrstvo za obrambo. 

J odgovor 
j '^šnega sveta Skupščine Republike Slovenije 

lije na P?t>udo Metke Mencin, poslanke v Družbeno- 
na Političnem zboru, v zvezi z namembnostjo prev- 

ru, *?*"1 objektov Jugoslovanske armade ter orga- 
[oV "Racijo vojaškega zdravstva 

tel N "        
InC se'' družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike ^lovenije dne 20. novembra 1991 je Liberalno-demokratska 

"anka oziroma njena delegatka Metka Mencin zastavila 
Prašanje o namembnosti vojaških objektov, ki jih je uprav- 
na Jugoslovanska armada, in organiziranjem vojaškega 
Hravstva. 

;p$ 
<to< b Postavljeno vprašanje oz. pobudo Izvršni svet Skupščine 
eW JjePublike Slovenije odgovorja naslednje: lHf ^Premičnine Jugoslovanske armade so v skladu z ustavnim 

I r?*onom za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti 
j n Neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 1/91) prešle 

>gj skrbništvo Ministrstva za obrambo Republike Slovenije in e bodo prednostno uporabile za pokritje obrambnih in var- 
pra j potreb. Nepremičnine, ki ne bodo uporabljene za 1 Cenjene potrebe, bodo dane v upravljanje občinam in 

! Poletjem ter drugim organizacijam, ki bodo za to izkazale 
5lff j eres. Izvršni sveti občin bodo uskladili različne interese in 
egi u '' liste, s katerimi se bodo sklenile najemne pogodbe za 
ti'f tiH°rabo nepremičnin. V teh okvirih pa bo možno upoštevati K: Udi prostorske interese Inštituta za socialno medicino in 
'u!« °ciaino varstvo ter drugih. 
,12» p. 
0ni "sebne bolnice za zdravljenje vojaških oseb Ministrstvo za 
o "i 2?mb° ne bo imelo. Zdravstveno varstvo zaposlenih v Mini- 
ad' 
lini 
i. K 
.pir 

,rstvu za obrambo ter vojaških obveznikov se bo v glavnem 
ganjalo na civilne zdravstvene organizacije. Za nemoteno 
siovanje učnih centrov Teritorialne obrambe ter vojašnic, 
katerih bo potekal drugi del vojaškega usposabljanja, bodo 

■ |.s'anovljene najnujnejše ambulantne zmogljivosit. Za oprav- 
! > nie specialističnih pregledov pripadnikov stalnega sestava > nje specialističnih pregledov pripadnikov stalnega sestava 

e ji eritorialne obrambe Republike Slovenije in Ministrstva za 
1(jff 2°}ranje zadeve, ugotavljanje zdravstvene sposobnosti za 
# n °?ene vojaško evidenčne dolžnosti in zdravstvene sposob- 
ni; .°s1i za vojaško službo bo organiziran Medicinski center 
je* j sPecialističnimi ambulantami. Medicinski center za ambu- 
;Kli 'ntno - specialisitčno dejavnost bo le nujna dopolnitev 
j|n' v

Sr|ovne zdravstvene dejavnosti in njegove prostore zmoglji- 
vi D°s'i bodo izkoriščene za tretje. Vsi sistematski zdravstveni 

Pre9ledi nabornikov in večji del zdravstvenih pregledov se 
opravljali tudi v prihodnje v civilnih zdravstvenih organi- 

,pe ,cilah. 
gi' ». 
ne' obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 

<e je odgovor pripravilo Ministrstvo za obrambo. 
o", - 
fn f^ENJE 

Vršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
j1 Pobudi Metke Mencin, poslanke v Družbenopo- 

n '['pnem zboru, za spremembo zakona o zakon- 
ci zvezi in družinskih razmerjih 

  '  
ii*: bel, 

iri» 
. egatka Metka Mencin v svoji pobudi, ki jo je dala na 
^aljevanju 24. seje tega zbora 10. septembra 1991, opo- 

zarja, da je liberalno-demokratska stranka že v razpravi ob 
predlogu zakona o dohodnini uveljavljala predlog, naj se 
v členu, ki opredeljuje olajšave, med družinske člane, za 
katere je mogoče uveljavljati davčne olajšave, uvrsti tudi 
oseba, s katero partner živi v zunajzakonski skupnosti. Ker 
amandma LDS ni bil sprejet, daje pobudo, da se v zakonu 
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih opredelijo merila in 
določi enoten organ, kjer bo mogoče doseči izenačitev prav- 
nih posledic zunajzakonske skupnosti z zakonsko. Zakon 
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih naj bi to vprašanje 
uredil tudi za druga področja. 

Izvršni svet meni o pobudi naslednje: 

Ob analizi Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki 
jo je pripravilo Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno 
varstvo decembra lani 1987, se je pokazalo, da je zakon sicer 
izenačil zunajzakonsko skupnost z zakonsko skupnostjo 
v pravnih posledicah, ki jih ima ta skupnost za partnerja, na 
drugih področjih pa so pravne posledice zunajzakonske 
skupnosti izenačene s posledicami zakonske skupnosti, 
kadar predpisi, ki taka pravna področja urejajo, to določajo. 
Zakon pa ni določil, kako naj se ugotavlja obstoj oziroma 
neobstoj zunajzakonske skupnosti. Ob spremembah in dopol- 
nitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v letu 
1989 je zato predlagatelj temu vprašanju posvetil posebno 
pozornost. 

Razprava ob predlogu zakona je pokazala, da v praksi sicer 
nastajajo določene težave pri ugotavljanju obstoja zunajza- 
konske skupnosti, predvsem zato, ker sta predpostavki, ki 
definirata zunajzakonsko skupnost, to je življenjska skupnost 
partnerjev in njeno trajanje, nedoločna pravna pojma. Vendar 
pa je bilo v razpravi ocenjeno, da je to ustrezno predvsem 
zato, ker nedoločni pojmi omogočajo, da se lahko pri odloča- 
nju o obstoju zunajzakonske skupnosti upoštevajo vse okoliš- 
čine konkretnega primera, nenazadnje pa je tudi praksa že 
oblikovala stališča, kateri zunanji znaki morajo biti podani, da 
se neka zveza šteje za dalj časa trajajočo skupnost moškega 
in ženske. Zato je novela zakona določila, naj se vprašanje 
zunajzakonske skupnosti kot dejansko vprašanje rešuje v vsa- 
kem postopku, kjer stranka na njegovi podlagi uveljavlja kako 
pravico ali dolžnost. 

Primerjalno pravni pregled ureditve zunajzakonske skupnosti 
v pravnih sistemih tujih držav pokaže, da podobno rešitev 
zagovarja večina pravnih ureditev po svetu. 

Za obravnavo v izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je mnenje pripravilo Ministrstvo za zdravstvo, družino in 
socialno varstvo v sodelovanju z Ministrstvom za zakono- 
dajo. 

MNENJE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
o pobudi Aleksandre Pretnar, poslanke v Druž- 
benopolitičnem zboru, za ustanovitev urada za 
tujce in izdelavo imigracijske politike 

Na nadaljevanju 28. seje Družbenopolitičnega zbora, 10. 12. 
1991, je delegatka Aleksandra Pretnar dala naslednjo 
pobudo: 'Republika Slovenija nima izdelane celovite imigra- 
cijske politike, še manj politike do beguncev, niti nima 
organa, ki bi se celostno ukvarjal s to problematiko. 

V zahodnoevropskih državah, kjer se, zlasti v zadnjem času, 
vse bolj zavedajo pomembnosti in občutljivosti te problema- 
tike, imajo v ta namen ustanovljene posebne institucije - od 
ministrstev za imigracijo do uradov za tujce. 

Glede na to da se bo tudi Republika Slovenija po 23. decem- 
bru soočila s precejšnjim številom tujcev, problem begunstva 
pa je že skoraj neobvladljiv, predlagam, da se v Republiki 
Sloveniji ustanovi urad za tujce, ki bo celostno pokrival to 
problematiko in čim prej izdelal tudi imigracijsko politiko 
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Republike Slovenije, katere sestavni del bo tudi begunska 
politika.' 

O pobudi je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije spre- 
jel naslednje mnenje: 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije pobude ne spre- 
jema iz naslednjih razlogov: 
- Po zakonu o organizaciji in delovnem področju republiške 
uprave (Ur. I. RS, št. 27/91) sodijo zadeve, ki se nanašajo na 
gibanje in prebivanje tujcev, v pristojnost Ministrstva za notra- 
nje zadeve. Torej je to ministrstvo pristojno za opravljanje 
vseh nalog, ki sodijo v sklop upravnih funkcij in zadevajo 
tujce. V področnem zakonu - zakonu o tujcih - pa je že 
določeno, katere od nalog opravlja ta organ v sodelovanju 
z drugimi resornimi organi (npr. 41., 75 člen). 

Sicer pa je v veljavni zakonodaji, ki ureja delovanje upravnih 
organov, določena obveznost republiških upravnih organov, 
da med seboj sodelujejo pri vseh vprašanjih skupnega 
pomena pa tudi da ustanavljajo skupna delovna telesa v zade- 
vah, ki po svoji naravi terjajo njihovo medsebojno sodelovanje 
(zakon o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupš- 
čine SR Slovenije ter o republiških organih - Ur. I. SRS, št. 24/ 
79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88 - 41. člen). 

V sistemu organizacije republiške uprave je torej določen 
upravni organ, pristojen za zadeve tujcev, ta pa organizira 
sodelovanje drugih resornih organov v primerih, ko gre za 
naloge, ki na tem področju zahtevajo sodelovanje drugih 
resorjev. Tak primer je tudi priprava zasnove imigracijske 
politike, kot jo predlaga delegatka, ki nedvomno zadeva vrsto 
resornih organov. Torej je namen, ki ga zasleduje pobuda, 
mogoče uresničiti s sedanjo ureditvijo. 

Ustanovitev posebnega urada za tujce (iz pobude ni razvidno, 
ali naj bi bil to upravni organ ali strokovna služba in v kateri 
resor naj bi sodil), ki bi celostno pokrival problematiko tujcev, 
glede na načela organizacije upravnih organov ne bi bila 
smotrna. Iz pristojnosti posameznih resorjev bi po tem pred- 
logu morali izvzeti določene naloge, kar bi porušilo koncept, 
po katerem je vsak resorni organ v celoti pristojen za vse 
naloge na svojem področju. Poleg tega pa bi to pomenilo 
povečanje števila organov, čeprav je cilj nasproten - raci- 
onalnejša organizacija uprave in koncentracija nalog. 

Ne drži trditev, da imajo zahodnoevrbpske države posebna 
ministrstva za imigracijo oziroma za tujce. Iz pregleda organi- 
zacije ministrstev evropskih držav (ki je bil delegatom predlo- 
žen ob predlogu za izdajo zakona o organizaciji republiške 
uprave v mesecu juniju 1991) izhaja, da nobena evropska 
država za to področje nima posebnega ministrstva. Te naloge 
sodijo večinoma v pristojnost ministrstev za notranje zadeve 
ali za pravosodje oziroma v kak drug resor. V pristojnih 
ministrstvih pa so v nekaterih primerih oblikovane posebne 
službe - uradi (npr. v Švici je urad za vprašanja tujcev 
v ministrstvu za pravosodje in policijo). 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije sta mnenje pripravili Ministrstvo za pravosodje in 
upravo in Ministrstvo za notranje zadeve. 

MNENJE 
Komisije za mednarodne odnose k pobudi 
Boruta Šukljeta, poslanca v Družbenopolitičnem 
zboru, za priznanje Republike Kosovo 

Komisija Skupščine Republike Slovenije za mednarodne 
odnose je na svoji 44. seji, dne 3. decembra 1991, obravnavala 
navedeno pobudo. 

Komisija je ob tem poudarila, da z zaskrbljenostjo spremlja 
vse slabši položaj albanskega prebivalstva na Kosovu. Komi- 
sija za mednarodne odnose je menila, da morajo biti alban- 
skemu prebivalstvu zagotovljene vse človekove pravice in 
temeljne svoboščine, priznane po mednarodnem pravu, kakor 
tudi varstvo in zaščita manjšine kot celote. 

Komisija za mednarodne odnose bo v tem smislu predlaga13 

Skupščini Republike Slovenije v sprejem resolucijo o polo- 
žaju na Kosovu. 

Glede na to, da Kosovo ne izpolnjuje vseh pogojev za prizna- 
nje države, saj ni izpolnjen še zlasti kriterij efektivnega izvaja- 
nja oblasti na svojem ozemlju, Komisija za mednarodne 
odnose meni, da še ni pogojev za priznanje Republike Ko- 
sovo. 

O tej problematiki bo Komisija za mednarodne odnose 
podrobneje razpravljala, ko bo prejela formalno zahtevo za 
priznanje Republike Kosovo. 
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Komisija je na seji oblikovala tudi delovno skupino za Prl'iobi 
§ravo osnutka omenjene resolucije, ki jo sestavljajo: Borut L 

uklje, Žarko Pregelj, Ivan Vivod in Roberto Battelli. 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 

vrši 
Pol 

na pobudo Spomenke Hribar, Toneta Peršaka ■In 
Rudija Šelige, polancev v Družbenopolitične^,.^ 
zboru, za oblikovanje kriterijev glede pravnega^. 
nasledstva vojaških objektov na slovenskih tleh^ 
   —— 

* I nai 
Na pobudo delegatov Spomenke Hribar, Rudija Šelige 'nfieR 
Toneta Peršaka, ki so jo v zvezi z oblikovanjem kriterijev 9led%r 
pravnega nasledstva vojaških objektov na slovenskih tleh,K foev 
so jo dali na nadaljevanju 25. seje družbenopolitičnega zbo^ 
Skupščine Republike Slovenije, Izvršni svet Skupščine Repu' 
blike Slovenije odgovarja naslednje: »rini 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na seji 11 H 

novembra 1991 sprejel kriterije za upravljanje nepremič^r. 
Jugoslovanske armade, ki so prešle v skladu z ustavnujl^ 
zakonom za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnos' 
in neodvisnosti Republike Slovenije na Republiko Slovenijo- L 

bjfg 
Nepremičnine se bodo prednostno uporabile za zadovolj'^Vrg 
obrambnih in varnostnih potreb Republike Slovenije. Minist''jia, 
stvo za obrambo Republike Slovenije bo pri odločitvi o dol9^aS| 
ročni namembnosti nepremičnin za obrambne in varnostn 
potrebe upoštevalo po možnosti, zlasti da obrambne sile n 

bodo zasedale objektov, ki so v središčih velikih mest. Ker P istV( 
se kratkoročno to načelo ne bo moglo povsod upoštevati, s 
bodo poskušale v dogovoru z občinskimi organi ter organi# 
cijami čim prej zagotoviti nadomestne lokacije. Za te obje1Ki Kv. 
naj se ne bi zasedali objekti, ki po svoji namembnosti n ^t| 
sodijo v organizacijo Teritorialne obrambe in drugih obram"" ir§, 
nih in zaščitnih sil (npr. poljedelske površine). 

Nepremčnine, ki ne bodo namenjene obrambno-varnostni^J jjO 
potrebam, se bodo dale v uporabo občinam, podjetjem 1 tb 
drugim organizacijam. Do delitvene bilance, ko bo forma'" <bc 
preneseno tudi lastništvo na posameznih nepremičninah, " 
ministrstvo za obrambo Republike Slovenije le-te dalo v uP?L 
rabo tretjim osebam na podlagi najemnih in podobni ^ 
pogodb. Sredstva, pridobljena z oddajo nepremičnin, se boO 
stekala v republiški proračun. [!bo 

Če tretje osebe zagotavljajo enakovredne in vrednost^s 
enake nepremičnine v zameno za nepremičnine, ki so na,T1jfi[!ri'h 
njene obrambnim, varnostnim in drugim potrebam na druyen 
lokacijah, je možna njihova menjava še pred delitveno D "a 
lanco. 
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Prav tako lahko Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije !ov 
predlog Ministrstva za obrambo določi, da se del nepremicj1. % 
ali nepremičnine v celoti vrnejo v uporabo prejšnjim last ■ 
kom v skladu z zakonom (denacionalizacija). nn 

M 
Po delitveni bilanci bo Republika Slovenija dobila pravico 
razpolaganja z nepremičninami jugoslovanske armade 
tedaj se bo lahko odločalo o tem, katere nepremičnine b<? A 
podane ali dane v najem, če ne bodo vrnjene prvotnim las> slo 
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ilo- JJ1gTa'<0 Pridobljena sredstva bodo vir republiškega prora- 

na- k's,rs,vo za obrambo Republike Slovenije prevzema v upo- 
ija- l, '"9ospodarjenje tudi vojaški stanovanjski sklad v Repu- 
Ine |aci vaniji- Zagotavljalo bo vzdrževanje in ohranjanje tega 
<o-1 j Stanovanja se bodo uporabila za zadovoljitev obramb- 

tiin' Varnostnih potreb v Republiki Sloveniji. V sodelovanju [. '"rstvom za notranje zadeve bo Ministrstvo za obrambo 
jse qi ®v'ia'°. da se pri uporabi tega sklada vzpostavi stanje, ki 
z8ija na oddaie stanovanj veljalo pred 25. 6. 1991. Odpro- f Posameznih enot vojaškega stanovanjskega sklada ni 

'ena. dokler ne bo sprejet ustrezen republiški predpis. 
sri- ijL 
rut l °ravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 

'e odgovor pripravilo ministrstvo za obrambo. 

'^enje 
ije"r^ega sveta Skupščine Republike Slovenije 
in P°budi mag. Viktorja Žaklja, poslanca v Druž- 

.rnt
k
a
noPolitičnem zboru, glede skupščinske raz- 

ga "_ o NE Krško ter z njo povezani energetski 
h "liki 

„ Skupščine Republike Slovenije je o pobudi spre- 

sdaljevanju 27. seje družbenopolitičnega zbora Skupš- 
^Publike Slovenije dne 24. oktobra 1991 je delegat mag. 

' Zakelj dal pobudo da Skupščina Republike Slovenije 
!j Va od Izvršnega sveta gradivo za razpravo o NE Krško ter 

Povezano energetsko politiko. 
Hnj 

11. Slednje mnenje: 
fli" M . 
'itfljj1 svet Skupščine Republike Slovenije bo v skladu s spre- 
»sti j Programskimi usmeritvami predložil zakonske osnove 
jo- jJ"*'8 NE Krško do leta 1995 z oceno vseh posledic. 

L. Pravi je predlog za izdajo zakona o referendumu za 
leVtpra NE Krško do leta 1995 z vsemi potrebnimi gradivi za 
>,r'ha Razprava o energetski politiki je neločljivo pove- razpravo o NE Krško in predlagamo, da se opravi 

P3tih?ravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravilo Minl- se *o za energetiko. 
za- 
let« 

OV - «.! 

k  
'^Nje 
5nega sveta Skupščine Republike Slovenije 
™bu<ji Franceta Tomšiča, poslanca v Družbe- 
^litičnem zboru, dr. Ivana Vivoda, poslanca 

.^boru nojjj."u,u občin in Andreja Murna, poslanca 
"V°ru združenega dela, glede olajšav oziroma 
'*!>*a za brezposelne pri nakupu raznih 
^■v^nic, vstopnic In podobno  

Iv Skupščine Republike Slovenije so delegati dr. Ivan 
n^L J,'Andrej Muren in France Tomšič dali pobudo, da Izvršni 
ie^l'riih Republike Slovenije zaradi vedno več brezpo- 
jilkJ. v Republiki Sloveniji ter vse slabšega socialnega in 
"'''jD'a'Pe9a položaja nezaposlenih prouči možnost priporo- 

LjPodjetjem oziroma ustanovam, da bi nezaposleni dVžav- 
L^Publike Slovenije s potrdilom pristojnega zavoda za 

"V0vanie *3'" uPravičeni do popusta pri nakupu raznih vstopnic in podobno, kot to velja za dijake, štu- 
nn ' uPokojence, invalide in podobne kategorije, 

mjn- 
u' svet Skupščine Republike Slovenije je pobudo proučil 

d" naslednje: 

d"Hfi^anii sistemi regresiranja prevozov za posamezne kate- 
n''rj5j upravičencev so temeljili na dogovoru prevoznikov in 

triih organov (do leta 1990 - SIS-ov, nato pa pristojnih 
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upravnih organov), ki so refundirali sredstva v višini dogovor- 
jenih popustov. 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelno- 
sti (Ur. I. RS, št. 5/91) ureja zaposlovanje oz. zavarovanje in 
pravice iz naslova zavarovanja. V okviru pravic iz zavarovanja 
natančno določa, katere pravice in kakšen obseg pravic je 
zagotovljen zavarovancu, če je brezposelen. Z izvajanjem 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki je odvisno predvsem 
od razpoložljivih proračunskih sredstev ter programa ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja, pa je dejavnost države usmer- 
jena predvsem k subvencioniranju zaposlovanja (odpiranje 
novih delovnih mest v javnem in zasebnem sektorju, samoza- 
poslovanje, ohranjanje produktivnih delovnih mest). Prav 
tako je država z ukrepi aktivne politike zaposlovanja usmer- 
jena k mobilizaciji brezposelnih oseb, da se z usposabljanjem, 
izobraževanjem in razvijanjem novih znanj prilagodijo kadrov- 
skim zahtevam in potrebam tehnološkega razvoja ter da se 
z rehabilitacijo in drugimi programi prekine obdobje delovne 
neaktivnosti in odvisnosti od denarne pomoči. Vsi navedeni 
ukrepi, ki jih zakon opredeljuje v členih od 48. do 53., so 
konkretizirani z vsakoletnim programom aktivne politike 
zaposlovanja, sredstva zanje pa so zagotovljena v proračunu 
Republike Slovenije. m 
Pobuda delegatov za regresiranje vozovnic pomeni širitev 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja in zanjo niso bila načr- 
tovana oziroma tudi niso zagotovljena ustrezna sredstva. Če 
bi se v naslednjem letu taka pravica želela realizirati, bi bilo to 
možno le v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev, kar pa 
bi pomenilo zmanjšanje drugih pravic iz naslova aktivne poli- 
tike zaposlovanja, pri čemer pa se odpira vprašanje primerno- 
sti uporabe sredstev aktivne politike zaposlovanja za te na- 
mene. 

Popuste pri nakupu vstopnic za kulturne in druge prireditve 
pa so zavodi oziroma organizatorji prireditev že zdaj prizna- 
vali določenim kategorijam upravičencev po lastni presoji, 
zato obstaja možnost, da bi zavodi to kategorijo, seveda če to 
želijo, razširili tudi na brezposelne osebe, prijavljene pri 
zavodu za zaposlovanje. 

Glede na navedeno Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije pobude za tovrstne olajšave nezaposlenim državljanom 
Republike Slovenije na račun proračunskih sredstev ne pod- 
pira, s pristojnimi ministrstvi pa se bo zavzel za to, da bi 
zavodi oziroma druge organizacije pomagali brezposelnim 
z regresiranjem v okviru svojih materialnih možnosti. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je mnenje pripravilo Ministrstvo za delo. 

ZBOR OBČIN 

MNENJE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
o pobudi Ivana Bizjaka, poslanca v Zboru občin, 
za spremembo zakona o davku na promet ne- 
premičnin 

Delegat zbora občin Skupščine Republike Slovenije gospod 
Ivan Bizjak je dal pobudo za spremembo zakona o davku na 
promet nepremičnin (Ur. I. RS, št. 47/90), po kateri naj bi se 
določila posebna višja stopnja za prvi promet stanovanj, kup- 
ljenih s popustom po stanovanjskem zakonu. V zakonu naj bi 
se tudi določilo, katera vrednost stanovanja je v takem pri- 
meru davčna osnova. Sredstva, zbrana s povečano stopnjo, 
naj bi se po pobudi namenila stanovanjskemu skladu. 

Pobude Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ne spre- 
jema. 

Zakon o davku na promet nepremičnin, ki ga je Skupščina 
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Republike Slovenije sprejela v decembru 1990, je določil 
stopnjo za plačilo prometnega davka v višini 2%. Temeljna 
izhodišča pri pripravi navedenega zakona so bila: poenotenje 
stopnje prometnega davka za vse vrste nepremičnin, uvedba 
proporcionalne stopnje in določitev take višine stopnje, ki ne 
bo ovirala prometa nepremičnin. Navedene rešitve ustrezajo 
rešitvam obdavčevanja prometa nepremičnin v večini evrop- 
skih držav, ki so članice EGS oz. OECD. Določitev različnih 
stopenj odvisno ne samo od vrste nepremičnine, temveč celo 
od načina pridobitve nepremičnin, bi pomenila odstop od 
temeljnih izhodišč zakona, deloma pa tudi restituiranje sta- 
rega sistema. 

Po zakonu o davku na promet nepremičnin je praviloma 
davčna osnova dogovorjena prodajna cena (5. člen). Če dogo- 
vorjena prodajna cena ne ustreza ceni nepremičnine, ki bi se 
dala doseči v prostem prometu v času nastanka davčne 
obveznosti, je davčna osnova v odmernem postopku ugotov- 
ljena vrednost nepremičnine. Iz navedenega izhaja, da zakon 
o davku na promet nepremičnin daje odmernemu organu 
možnost preverjanja dogovorjene prodajne cene in ob njeni 
neustreznosti tudi možnost določiti davčno osnovo v višini 
vrednosti stanovanja v prostem prometu. Navedena ureditev 
ustreza rešitvi, predlagani v pobudi. 

Dobički, ki se dosegajo s preprodajami nepremičnin in dru- 
gega kapitala, so vključeni v obdavčitev po zakonu o dohod- 
nini (Ur. I. RS, št. 48/90). Osnova za davek od dobička iz 
kapitala je po navedenem zakonu razlika med prodajno ceno 
kapitala in valorizirano vrednostjo kapitala v času pridobitve. 
Že ob pričetku izvajanja stanovanjskega zakona je bilo ugo- 
tovljeno, da imetniki stanovanjske pravice odkupujejo stano- 
vanja pod pogoji iz tega zakona in takoj po odkupu stanovanj 
sklepajo nove kupoprodajne pogodbe, za kupnino pa nava- 
jajo ceno, za katero so stanovanje odkupili. S takšnim ravna- 
njem dosedanji imetniki stanovanjske pravice prikrivajo dobi- 
ček, dosežen s prodajo teh stanovanj. 

Zaradi navedenega je v predlogu zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o dohodnini predlagana rešitev, po kateri 
bi se štelo, da v teh primerih prodajna cena ne more biti nižja 
od vrednosti stanovanja v času pridobitve, ugotovljene po 
pravilniku o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stano- 
vanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja (Ur. I. SRS, št. 
25/81) brez popusta, ki po zakonu pripada imetniku stano- 
vanjske pravice oziroma njegovim ožjim družinskim članom. 
Tako ugotovljena vrednost stanovanja bi se še valorizirala za 
čas od pridobitve do prodaje. Navedene spremembe zakona 
so že predložene Skupščini Republike Slovenije. Z navedeno 
rešitvijo v zakonu o dohodnini bi bila po mnenju Izvršnega 
sveta Skupščine Republike Slovenije ustrezno upoštevana 
pobuda, ki se nanaša na preprodajo družbenih stanovanj. 

Po zakonu o financiranju javne porabe (Ur. I. RS, št. 48/90) se 
morajo tisti prihodki iz davkov, taks in drugih dajatev, ki so 
določene v tem zakonu, zajeti v proračunu republike oziroma 
v proračunih občin, namenjeni pa so za financiranje javne 
porabe. Glede na navedene določbe zakona prihodkov iz 
davkov ni možno porabiti za izvenproračunske namene, zato 
tudi ni možno sprejeti pobude, da bi se sredstva, zbrana 
z obdavčitvijo preprodaje stanovanj, namenjala neposredno 
stanovanjskemu skladu. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravila Repu- 
bliška uprava za javne prihodke. 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobudo Marjana Dvornika, poslanca v Zboru 
občine, za spremembo predpisa, ki ureja izpla- 
čevanje nadomestil za izgubljeni osebni doho- 
dek vpoklicanim pripadnikom Teritorialne 
obrambe. 

V zboru občin Skupščine Republike Slovenije 28. novembra 

1991 je delegat Marjan Dvornik dal pobudo za spremen1 

predpisa, ki ureja izplačevanje nadomestil osebnih dohod"1 

in drugih prejemkov vpoklicanim pripadnikom TO. V pob" 
navaja, da je takšen predlog dal Izvršni svet Skupščine otw 
Novo mesto neposredno Ministrstvu za obrambo, in to 13' 
1991, vendar se je ta neposrednemu odgovoru izmaknilo ta* 
da je opozorilo le na vprašanje dnevnic. Bistvo vprašanja P®; 
v tem, da je nerefundiranje izplačanih nadomestil oseb'1' 
dohodkov vpoklicanim obveznikom veliko breme z'as^ 
obrtnike in mala podjetja, ki so dostikrat prisiljeni zaradikJ 
celo razmišljati o ustavitvi dela. To pa je seveda v nasp'°; 
z načelno opredelitvijo o podpiranju podjetništva. Iz W 
izhaja tudi pobuda, da teritorialna obramba prevzame ta, 
izplačevanja nadomestil osebnih dohodkov vpoklicanim" 
veznikom. 

Izvšni svet Skupščine Republike Slovenije ugotavlja rt 
slednje: 

,„4 
Min« 

Treba je opozoriti, da se je pobuda Skupščine občine 
mesto, kije bila dne 13.11. 1991 poslana neposredno Mf". 
stvu za obrambo, nanašala izključno na nagrade vpoklio^J 
pripadnikom teritorialne obrambe, zlasti z vidika enak' 
obravnavanja častnikov in podčastnikov. Odgovor ministri 
seveda zato ni posegel na področje nadomestil osel* 
dohodkov, saj jih ne moremo obravnavati kot nagrade vp" 
canim pripadnikom, prav tako pa tudi niso odvisna od P| 
žaja v teritorialni obrambi, temveč od delovnopravnega® 
tuša vpoklicanih obveznikov. 

V zvezi z vprašanjem nadomestil osebnih dohodkov in dnj 
prejemkov med usposabljanjem na področju obrambe in 
čite pa Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ugota 
da veljavna zakonodaja za obrambo in zaščito oziroma' 
ško dolžnost trenutno breme nadomestil med usposabljaj 
v obrambnih in zaščitnih strukturah dejansko nalaga del® 
jalcem. Kateri delavci so klicani na omenjene akti^n 
(izjema so le obrtniki in nezaposleni, ki jim nadomestila M" 
Ijenega zaslužka zagotavlja organizator usposabljanja)- 

Skladno s četrtim odstavkom 147. člena zakona o obram 
zaščiti (Ur. I. RS, št. 15/91) pa se bo s 1. 1. 1991 br 
izplačevanja nadomestil osebnih dohodkov in drugih p°v' 
za usposabljanje pripadnikov teritorialne obrambe, en" 
zveze ter rezervnega sestava organov za notranje za' 
preneslo na Republiko Slovenijo. To seveda pomeni, da o 
od 1. 1. 1992 dalje tudi podjetja, zavodi in druge organi?® 
ter delodajalci imeli pravico do povračila izplačanih nad" 
stil osebnih dohodkov za svoje delavce, če bodo ti na u 

sabljanju v teritorialni obrambi, enotah za zveze ozi' 
v rezervnem sestavi organov za notranje zadeve. Izvršni^ 
Skupščine Republike Slovenije zato sodi, da ni treba sM 
njati 138. člena že navedenega zakona o obrambi in za^'( 
opredeljuje temeljna načela v zvezi z izplačevanjem nad" 
stil (povračili) osebnih dohodkov in drugih prejemkov 

B 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je mnenje pripravilo M'" 
stvo za obrambo. 

$ 

ODGOVOR ( 

Ministrstva za zdravstvo, družino in socialno 
stvo na pobudo Francija Feltrina, pos'a,| 
v Zboru občin, v zvezi s pomanjkanjem 0 

škega cepiva j 
* A 

V zvezi z zgoraj navedeno delegatsko pobudo smo v s o , 
vanju z Univerzitetnim zavodom za zdravstveno in so 
varstvo pripravili naslednji odgovor: 

o s"' Pomanjkanje cepiva v Republiki Sloveniji je pogojenoi j 
da takih cepiv v Republiki Sloveniji ne izdelujemo. DoD ,}t 
jih iz Imunološkega zavoda iz Zagreba in podjetja To . 
Beograda. Pomanjkanje teh cepiv je zaradi prekini 
finančnega prometa na področju bivše Jugoslavija^: 
začasnega značaja. Z urejanjem plačilnega prometa 
tudi preskrba s cepivi normalizirala. 
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jrjti Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo je 
idko Poslalo apel v zvezi s pomanjkanjem cepiv Združenim naro- 

dom - UNICEF-u, visokemu komisariatu za begunce v Ženevi 
3fi» m Mednarodnemu komiteju Rdečega križa v Ženevi. Do sedaj 
3.1 od mednarodnih organizacij nismo prejeli odgovora, 
tat 

$ mnenje 
iti; Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
^ 0 pobudi Francija Feltrina, poslanca v Zboru 

"tE občin, za sprejem ukrepov v zvezi s celotno 
ref 9ospodarsko problematiko 

   

Poslanec v Zboru občin, g. Franci Feltrin je 13. 11. 1991 
naslovil odprto poslansko pobudo na IS RS v zvezi z ukrepi za 

' sanacijo gospodarske problematike v Republiki Sloveniji. 

J V.sv°jem imenu in v imenu vseh ogroženih državljanov Slove- 
nj niie, zahteva od vlade sprejetje naslednjih ukrepov: 

~ da parlament čimprej na eni izmed sej t.l. obravnava 
Ce|otno gospodarsko problematiko, vzroke in posledice seda- 
njega stanja. 

' | ~ da se ukinjajo vsi zvezni zakoni, ki niso v skladu z zakoni 
L Republike Slovenije oziroma da jih prilagodimo začrtanim 
n smernicam razvoja samostojne slovenske države, 
11 ~ da se ugotovi krivec za zavlačevanje sprejetja gospodarskih 

zakonov, 
J ~ da uvedejo z vidika kazenske odgovornosti visoke denarne 
j kazni, zapor in odvzem premoženja ter odvzame pravica usta- 
j navijanja zasebnih podjetij vsem tistim, ki so od 1. 1. 1991 

kakorkoli preimonovali, odtujevali ali pretransformirali druž- 
j beno - lastnino v osebno last ali v last svojih združenj, vse do 
j sprejema lastninske zakonodaje, 
j ~ da se poostri kontrola SDK nad poslovanjem podjetij ter se 
i zoper kršitelje uvede postopek za kazensko in materialno 

91 odgovornost (kot so prikrivanje ali lažno prikazovanje resnič- 
nih podatkov - n.pr. izračun plač v razmerju 1:7, ki so bile 

j dejansko izplačane celo v razmerju 1:18 in več), 
j ~ da prepreči podjetjem nekaznovano zadrževanje obveznih 

dajatev, slabo nagrajujejo svoje delavce, istočasno pa kupu- 
. iejo drage službene atomobile ter trošijo sredstva za izdatke, 
* ki niso nujno potrebni, 

~ da doseže, da se vrnejo cene osnovnih živil (kruha, mleka, 
( mesa, sladkor, olje) na raven junijskih cen in da se cene 

energije stabilizirajo (posebno cene kurilnega olja, ostalih 
s kuriv in električne energije). 
j K tem pobudam daje izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
J nije naslednje svoje mnenje 
5 1 j. <■ Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je obravnaval 
( "Oceno gospodarskih tokov v letu 1991,« ter na njeni osnovi 

Ocenil »Razvojne možnosti Slovenije v letu 1991 - možni 
Scenariji«. Poleg tega so v obravnavi še naslednji dokumenti: 

j "Program strukturnega prilagajanja in gospodarske politike 
v letu 1992«, »Politike po posameznih dejavnostih v letu 

j 1992«, ter »Proračun Republike Slovenije za leto 1992«. 

2. Republika Slovenija je že s sprejemom ustavnega amand- 
ij maja XCVI k ustavi Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 35/90) 
j določila: 

] ~ da s'e v Republiki Sloveniji ne uporabljajo določbe ustave 
SFRJ, ki niso v skladu z ustavo Republike Slovenije; 
~ da Skupščina Republike Slovenije z ustavnimi zakoni 

, določi, katere določbe zveznih zakonov, drugih predpisov in 
r splošnih aktov, izdanih do uveljavitve tega amandmaja, se ne 

Uporabljajo v Republiki Sloveniji; 
~ da zvezni zakoni, izdani po uveljavitvi tega amandmaja, 

f veljajo v Republiki Sloveniji, ko da k njim soglasje Skupščina 
I Republike Slovenije. 
I 
| 2 ustavnima zakonoma za izvedbo amandmaja XCVI in XCVII 

ie bilo določeno, kateri zvezni zakoni oziroma posamične 
Zakonske določbe, izdane pred uveljavitvijo teh amandmajev, 
se v Republiki Sloveniji ne uporabljajo. K zveznim zakonom, 
sprejetim po uveljavitvi amandmaja XCVI je Skupščina dajala 

soglasje s posebnimi odloki, tako da se v Republiki Sloveniji 
uporabljajo le tisti zakoni, h katerim je bilo dano soglasje. 

Tako selekcionirana zvezna zakonodaja je bila s 4. členom 
ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samo- 
stojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije prevzeta 
v pravni red Republike Slovenije. Te zakonodaje ni mogoče 
kar razveljaviti, saj bi s tem ustvarili številne pravne praznine 
na vseh področjih, kjer ni republiške zakonodaje. Zvezna 
zakonodaja se bo v Republiki Sloveniji uporabljala do spre- 
jetja nove republiške zakonodaje. V tem času pa je možno 
predlagati Ustavnemu sodišču Republike Slovenije oziroma 
drugemu pristojnemu organu, da se oceni ali ni posamezni 
zvezni zakon v nasprotju s pravnim redom Republike Slove- 
nije. 

Če bo Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ugotovil, da 
posamezni zvezni predpis nasprotuje pravnemu redu Repu- 
blike Slovenije, bo predlagal nov republiški predpis, ki bo 
nadomestil prevzeti zvezni predpis. 

3. v zadnjih dveh letih je podjetniško tržno naravnana zakono- 
daja v Republiki Sloveniji omogočila plaz ustanavljanja novih 
in preoblikovanja starih podjetij. Tako po podatkih registrskih 
sodišč v Republiki Sloveniji skorajda ni podjetja s sredstvi 
v družbeni lastnini, ki se v tem obdobju ne bi tako ali drugače 
statusno preoblikovalo oziroma ustanavljalo nova podjetja. 
Kljub pozitivnim učinkom, ki jih je tržno naravnana zakono- 
daja nedvomno vzpodbudila, pa zaradi razdrobljenosti, nepo- 
polnosti in nekonsistentnosti teh predpisov, ter v posledici 
tudi nepravilne in nedosledne uporabe le-teh prihaja v praksi 
do zlorab v smislu nezakonitega odtujevanja ali celo kraje 
družbenega premoženja. Da bi takšne postopke preprečili, 
dokler ne bo sprejeta zakonodaja o lastninskem preoblikova- 
nju podjetij, je izdana uredba o dopolnitvah uredbe o vpisu 
podjetij in drugih pravnih oseb, ki opravljajo gospodarsko 
dejavnost, v sodni register, s katero se zahteva, da se k prigla- 
sitvi za vpis po ustanovitvi v sodni register delniške družbe, 
družbe z omejeno odgovornostjo in holding podjetja, če je 
ustanovitelj pravna oseba v družbeni lastnini ali pravna oseba 
v mešani lastnini, ki ima delež sredstev v družbeni lastnini, 
potrebno priložiti soglasje Agencije Republike Slovenije za 
pospeševanje prestrukturiranja gospodarstva in vzpodbuja- 
nje prenove podjetij. 

Zaradi nadzora nad lastninsko preoblikovanimi podjetji, ki so 
že vpisana v sodni register, v katerih je prišlo do nezakonitosti 
pri prehodu sredstev v družbeni lastnini v privatno lastnino, 
bo potrebno spremeniti in dopolniti zakon o javnem pravobra- 
nilstvu, tako da se bo okrepila vloga javnega pravobranilca 
(predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o jav- 
nem pravobranilstvu je že v pripravi). V predlaganih spremem- 
bah in dopolnitvah bi javnemu pravobranilcu dali aktivno 
legitimacijo v zvezi z varovanjem sredstev v družbeni lastnini, 
tako da bi bil zadolžen, da vlaga pravna sredstva pred sodišči 
v vseh primerih, ko bi bila oškodovana sredstva v družbeni 
lastnini. V zvezi s to pristojnostjo pa bodo morali vsi organi in 
organizacije, ki opravljajo nadzor nad sredstvi v družbeni 
lastnini, pa tudi pravne osebe, v katerih je prišlo do nezakoni- 
tosti pri prehodu sredstev v družbeni lastnini v privatno last- 
nino, javnemu pravobranilcu na njegovo zahtevo dostaviti vse 
podatke v zvezi s predmetnimi kršitvami. Javni pravobranilec 
Republike Slovenije pa bo lahko začel postopek ali prevzel 
posamezne zadeve ali opravila za katera je pristojen drugi 
javni pravobranilec v vseh primerih, ko le-ta ne bo ukrenil vse 
potrebno za zaščito sredstev, v družbeni lastnini. 

Razen že omenjenega pa je Izvršni svet Republike Slovenije 
podal Ustavnemu sodišču republike Slovenije predlog za 
oceno ustavnosti 145. b člena zakona o podjetjih (Ur. list št. 
SFRJ 77/88, 40/89, 46/90 in 61/90) in za izdajo odredbe o zadr- 
žanju aktov in dejanj začetih na podlagi 145. b člena zakona 
o podjetjih. Navedena določba namreč dopušča razdelitev 
premoženja podjetja med dve ali več podjetij in celo brezpla- 
čen prenos kapitala podjetja na drugo podjetje brez pravice 
upravljanja tega podjetja. Na ta način podjetja lahko prene- 
sejo celotno ali del svojih aktiv na drugo že obstoječe ali 
novoustanovljeno podjetje, pri čemer zmanjšujejo svoj 
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osnovni kapital. Določba 145. b člena ne vsebuje nikakršnih 
omejitev glede na lastninsko strukturo podjetij. Podjetja, kate- 
rih premoženje ali del premoženja je v družbeni lasti z aktiv- 
nostmi in dejanji po 145. b členu zakona o podjetjih le-tega 
olastninijo oziroma prenašajo družbena sredstva v mešano ali 
zasebno lastnino. 3. točka ustavnega amandmaja XCIV 
k ustavi Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 7/91) določa, da 
preoblikovanje družbene lastnine ter omejitve lastnine ureja 
zakon. Tak zakon pa še ni bil sprejet. Določba 145. b člena 
zakona o podjetjih, ki dopušča lastninsko preoblikovanje 
podjetij v družbeni lastnini, je zato po mnenju predlagatelja 
protiustavna. V neskladju je tudi s 14., 16. in 28. členom 
ustave Republike Slovenije, dopolnjene z ustavnimi amand- 
maji IX do XC (Ur. list SRS, št. 32/89), ki določajo podlago za 
upravljanje in prilaščanje rezultatov dela. 

Glede kazenske odgovornosti »vseh tistih, ki so od 1. 1. 1991 
kakorkoli preimenovali, odtujevali ali pretransformirali druž- 
beno lastnino v osebno last ali v last združenj«, pripomi- 
njamo, da bodo vsekakor v tem pogledu ukrepali pristojni 
organi za notranje zadeve, če bodo podani razlogi za sum, da 
je storjeno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po 
uradni dolžnosti. 

4. Osnovni zastavljeni cilj v sklopu kmetijske politike je dose- 
gati razumne - za kupce še dostopne cene osnovnih artiklov. 
Le-te naj ne bi presegale višino domicilnih cen, ki veljajo 
v sosednjih razvitih državah, in s katerimi je edino možna in 
pravilna primerjava. Žal pa zaenkrat redne in zadovoljive 
oskrbe ni mogoče izvajati s politiko cen (nižjih od ravnotež- 
nih) ali celo dumpinških, ki naj bi omogočale občasno kupo- 
vanje subvencioniranih presežkov zalog posameznih pre- 
hrambenih artiklov v državah na teritoriju bivše Jugoslavije. 

Ker so v zadnjih mesecih cene inputov za kmetijstvo skoko- 
vito naraščale (energija, gnojila, zaščitna sredstva, mehaniza- 
cija), je nujno, da se tudi cene kmetijskih pridelkov morajo 
povečati. Ob tem pa je na kmetijsko proizvodnjo neugodno 
vplivala tudi cena kapitala (velik skok obresti). Poleg tega pa 
je do povečanja maloprodajnih cen kmetijsko-živilskih proiz- 
vodov prihajalo tudi zaradi hitrejše rasti maloprodajnih cen 
od cen v primarni pridelavi. 

Prejšnja praksa, ko so se bremena določenih socialnih pro- 
blemov v dobršni meri prenašala na kmetijstvo, ni več možna. 
Sedanji način reševanja socialnih problemov je edino izvedljiv 
po posebnem programu reševanja socialnih problemov za 
ogrožene, katerega nosilec mora biti ne samo gospodarstvo, 
ampak tudi družba v celoti. 

5. V Republiki Sloveniji smo se opredelili za tržno oblikovanje 
cen, razen na področju energetske in prometne infrastruk- 
ture, saj na teh področjih Izvršni svet Republike Slovenije vodi 
restriktivno politiko in v ceni priznava le pokrivanje dejansko 
nastalih stroškov, ki so nujni za tekoče poslovanje. 

Zahtevana in predlagana vrnitev cen osnovnih živil na junijsko 
raven nima nobene zakonske podlage, pa tudi ne primernega 
pooblastila za tovrstno ukrepanje. Sprejet je sicer odlok Izvrš- 
nega sveta Republike Slovenije o načinu oblikovanja cen 
osnovnih živil, oblikovanja cen svežega mesa, dogovarja pa 
se tudi s proizvajalci olja in sladkorja. Ministrstvo za trgovino 
bdi nad gibanjem cen, njihovim načrtovanim povečanjem, pa 
tudi nad potrošniško košarico, ki je merodajen dejavnik za 
kakršnekoli cenovne premike. Vsekakor pa bodo vsi njegovi 
ukrepi sprotno preverjeni na Izvršnemu svetu Republike Slo- 
venije, ne v škodo potrošnikov, pa tudi ne v škodo proizva- 
jalcev. 

6. Cene energije so z ozirom na kupno moč prebivalstva 
narasle, vendar so v mednarodni primerjavi, z ozirom na 
konkurenčno sposobnost gospodarstva, pod cenami v zahod- 
noevropskih deželah. Pri električni eneregiji je zaostanek celo 
več kot 50 odstoten, kar povzroča v elektrogospodarstvu 
sedaj kronične izgube in njegovo šibko reprodukcijsko spo- 

' sobnost (nezmožnost dokončanja začetnih investicij in ekolo- 
ških sanacij). 

Izvršni svet je pri obravnavi soglasij za podražitve električne 
energije, naftnih derivatov in zemeljskega plina ravnal zelo 
restriktivno. Upoštevano je bilo, da je potrebno cene zadrže- 
vati posebno v sedanjem obdobju grozeče hiperinflacije, 
tako, da ni sprejel zahtevkov dobaviteljev energije, niti v neka- 
terih elementih, ki bi sicer bili upravičeno upoštevani. Stabili- 
zacijo cen energije je možno doseči ob istočasni stabilizaciji 
vhodnih faktorjev, predvsem deviznega tečaja, življenjskih 
stroškov in cen industrijskih izdelkov. Zadrževanje cen infra- 
strukture bo eden izmed instrumentov, ki jih bo Izvršni svet 
uporabil v gospodarski strategiji v letu 1992, vendar bo pri 
tem potrebno upoštevati omejene možnosti kompenziranja 
dejanskih obratovalnih stroškov energetskega gospodarstva, 
da ne bo ogrožena oskrba z energijo. 

Izvršni svet meni, da ni potrebno sklicati posebnega zaseda- 
nja skupščine za obravnavo navedene problematike, saj bo 
o gospodarskih vprašanjih tekla razprava ob obravnavi gra- 
div, ki jih je Izvršni svet že posredoval skupščini. 

Odgovor je za obravnavo v Izvršnem svetu pripravilo Mini- 
strstvo za planiranje v sodelovanju z Ministrstvom za ener- 
getiko, Ministrstvom za trgovino, Ministrstvom za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvom za pravosodje 
in upravo in Ministrstvom za zakonodajo. 

ODGOVOR 
Ministrstva za varstvo okolja in urejanje prostora 
na pobudo Francija Feltrina, poslanca v Zboru 
občin, v zvezi z odkupovanjem stanovanj pO 
novem stanovanjskem zakonu 

Delegat zbora občin Skupščine Republike Slovenije g. Franci 
Feltrin predlaga, da Izvršni svet sprejme odlok ali predloži 
zakon o razveljavitvi pogodbe o nakupovanju stanovanj tistih 
lastnikov, ki so si pridobili z deviznim preplačevanjem svojo 
stanovanjsko pravico po sprejetju novega stanovanjskega 
zakona. Razveljavitev teh pogodeb je potrebna vsled prepre- 
čevanja prekupčevanja s stanovanji. 

Imenovani obenem predlaga, da Izvršni svet ugotovi krivdo za 
anomalije, do katerih prihaja pri razlaganju zakona, kar pose- 
bej zadeva pravico do nakupa stanovanja in vrednost točke za 
izračun vrednosti stanovanja. 

Imenovani zahteva, da naj bodo pojasnila dokončna, 
v nasprotnem primeru naj se ustavi izvajanje stanovanjskega 
zakona. 

Mnenje Izvršnega sveta je: 

Pričakovati je bilo, da bo postopek privatizacije stanovanj, ki 
zajema cca 230.000 državljanov Slovenije, že zaradi svoje 
vsebine, gre namreč za pridobitev lastnine, pa čeprav pod 
ugodnimi pogoji, sprožil v javnosti kup vprašanj, ugovorov, 
različnih razmišljanj, pa tudi želje po pridobitvi te iste lastnine 
s strani tistih, ki stanovanj še nimajo ali pa bi si jih želeli 
pridobiti na ugodnejši način od doslej poznanih, pri čemer se 
poskuša iskati glede vseh fines v okviru zakona najustrez- 
nejše formalne poti. 

Brez dvoma gre pri tem pojavu za svojevrstno inovacijo držav- 
ljanov, ki pa se ne izplača v tolikšni meri, kolikor si to sam) 
morda obetajo. Prvič, ker ponudbe v pričakovani dimenziji ni 
in drugič, ker bivši imetnik stanovanjske pravice kot prodaja- 
lec s privatizacijo pridobljenega stanovanja, plača ob prodaj' 
tega stanovanja prometni davek po zakonu o davku na pro- 
met nepremičnin in davek od dobička iz kapitala, kot akonta- 
cije dohodnine, po zakonu o dohodnini, kar pomeni, da se p° 
preteku leta posebni dobiček všteje v osnovo za dohodnino- 
Ob upoštevanju ostalih dohodkov, ki so viri dohodnine in 
progresivnih stopnjah bo prodajalec stanovanja zato v letu 
prodaje plačal dohodnino od skupnih letnih dohodkov po višj' 
stopnji. 
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dar Pa bo ugotovljeno, da gre za kazniva dejanja po 149. 
tr h V ^azenskega zakona, ki predvideva .zaporno kazen do en let zapora za tistega, ki kot imetnik stanovanjske pravice 

.nJlsPi
ro,ju s predpisi prenese, zamenja ali kako drugače □stopi drugemu stanovanje z namenom, da bi ta pridobil 

anovanjsko pravico, če pa si za tako dejanje izgovori večjo 
Premoženjsko korist in pri tem izrabi hude stanovanjske raz- 
,.®re drugega, njegovo hudo stisko, nezadostno izkušenost 

i lahkomiselnost, pa je zagrožena kazen od treh mesecev do 
j. ,0t zapora, je postopek ugotavljanja kazenske odgovorno- 

i znan. Pet let zapora je zagroženo tudi za tistega, ki za 
agrado neupravičeno posreduje pri odstopu ali zamenjavi 
anovanjskih prostorov. Pri tem je potrebno poudariti, da je 
azniv tudi poskus. Za obstoj kaznivega dejanja namreč ni 

j no ali je druga oseba stanovanjsko pravico dejansko pri- 
ODila. Ministrstvo je na pojave opozorilo pristojne državne 

' or9ane. 

®'ede vrednosti točke kot osnove za izračun vrednosti stano- 
»nja daje sam zakon pristojnost ministrstvu za njeno določa- 
le enkrat mesečno, pri čemer je stališče Izvršnega sveta 

DFM^'ne RePub,ike Slovenije po katerem je rast vrednosti tM po menjalniškem tečaju ustreznejši način za določanje 
il? Posti točke kot določanje vrednosti točke na osnovi ndeksa rasti drobnoprodajnih cen. 

^akomur, ki ne spremlja naših navodil za izvajanje stano- 
vskega zakona, ki jih je sicer dovolj, je dana možnost, da se 

Drvj seznan' 2 zakonskim besedilom, predvsem pa da si poišče pravno pomoč oziroma pomoč pri upravnem organu 
svoji občini, ali v okviru podjetja oziroma sindikata ali pa 

alrektno na našem ministrstvu. 

Jjlede na navedeno menimo, da kljub naštetim pojavom in 
»Pranjem, ki pa se sprotno razrešujejo, ni potrebno razmi- 

lati o kakršnihkoli blokadah postopka privatizacije, ki je 
_el<el in ki pomeni sistemsko prestrukturiranje družbene last- 
nine na stanovanjskem področju. 

Mnenje 
Vršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
0 Pobudi Isabele Flego, poslanke v Zboru občin, 
9lede prodaje družbenih stanovanj državljanom 
^ugih republik  

P®'e9atka Isabella Flego je v zboru občin Skupščine Repu- 
®''ke Slovenije dala pobudo za proučitev možnosti, da bi 
pavijani drugih republik, ki so vložili vlogo pristojnemu 
°r9anu za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije, na 
P°dlagi potrdila o tem, da so vložili vlogo, sklepali pogodbe 
o nakupu stanovanja. Ti državljani naj bi plačali stanovanja 

po podpisu odločbe o sprejemu v državljanstvo Repu- 
°'ike Slovenije. Glavnina' tistih, ki so vložili vlogo za sprejem 

državljanstvo Republike Slovenije bo rešena v 60-dnevnem 
°ku za plačilo kupnine in zato ne bodo prizadeti pri mesečni 

lPremembi vrednosti točke za nakup stanovanja. Svoj pred- 
°9 delegatka utemeljuje s tem, da ni zakonske ovire, da 
"&kdo, ki izpolnjuje pogoje iz 40. člena zakona o državljan- 
ku (Ur. I. RS, št. 1/91), ne bo dobil državljanstva Republike 

5j'oyenije, zato naj se tem ljudem omogoči, da ne bodo priza- 
e,i pri odkupih stanovanj, še posebej ker državljani drugih 

v®Publik niso krivi za daljši postopek pri razreševanju njihovih 

narfn' S^uP^'ne Republike Slovenije o pobudi meni 

y 16. členu ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne 
stine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 

lUr- I. RS, št. 1/91) je določeno, da so fizičnim osebam, ki ob 
veljavitvi ustavnega zakona (to pa je 25. 6. 1991) nimajo 
"avljanstva Republike Slovenije, ob dejanski vzajemnosti 
o ureditve pravic tujih oseb glede nepremičnin, zajamčene 

^stninske pravice in druge stvarne pravice na nepremičninah 
obsegu, kot jih imajo ob uveljavitvi ustavnega zakona. 

Do ureditve pravic tujih oseb na nepremičninah fizične osebe 
ne morejo pridobiti lastninske pravice in drugih stvarnih pra- 
vic na nepremičninah na območju Republike Slovenije, razen 
na podlagi dedovanja in ob pogoju dejanske vzajemnosti. 

Ta določba torej preprečuje prodajo stanovanj in stanovanj- 
skih hiš imetnikom stanovanjske pravice, ki ob sklepanju 
kupoprodajne pogodbe niso državljani Republike Slovenije. 
Pogodba, sklenjena v nasprotju s tem določilom, je nična. 

Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve je do 20. 11. 1991 
več kot 62.000 državljanov drugih republik vložilo vlogo za 
sprejem v državljanstvo Republike Slovenije. Pri tem občani 
odkrito priznavajo, da ne bi vložili vloge, če na državljanstvo 
ne bi bile vezane pravice, kot so odkup stanovanj, vojaške 
pokojnine, pravice zaposlitve itd. 

Večina državljanov drugih republik želi dvojno državljanstvo 
zaradi varstva pravic v svoji republiki (predvsem nepremič- 
nine). Predvidevamo, da bo vlog približno 100.000 do 160.000, 
ki jih pristojni organi rešujejo po vrstnem redu prispelosti. 

Sedanji način določanja vrednosti točke kot osnove za vred- 
notenje stanovanj, izračun na podlagi rasti vrednost DEM po 
menjalniškem tečaju pri posamezni poslovni banki, zagotav- 
lja, da kljub mesečnim spremembam vrednosti točke ostane 
vrednost stanovanja, preračuna v DEM po menjalniškem 
tečaju, ista. S tem se zagotavlja kupcem stanovanj enakopra- 
ven položaj, ne glede na to kdaj so pogodbe sklenjene. 

Eden od argumentov, ki je bil podlaga za mnenje Izvršnega 
sveta Skupščine Republike Slovenije, je bil prav razreševanje 
problematike, na katero opozarja g. Flego, pomembne za vse 
tiste državljane, ki zaradi časa, potrebnega za pridobitev potr- 
dila o državljanstvu, ta trenutek še ne morejo sklepati kupo- 
prodajnih pogodb. 

Podatki za tekoči mesec kažejo, da tako rekoč ni nikakršnih 
sprememb, kar posledično pomeni, da se predvidoma 
v decembru vrednost točke ne bo spreminjala. 

Poudarimo pa naj, da lahko lastnik stanovanja oceni, da bo ob 
vložitvi zahteve za odkup stanovanja zahteval tudi potrdilo 
o državljanstvu, ali bo zadoščalo potrdilo o vloženi prošnji za 
pridobitev državljanstva, potrdilo o državljanstvu pa ob pod- 
pisu pogodbe. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je pripravilo odgovor Ministrstvo za varstvo okolja in 
urejanje prostora v sodelovanju z Ministrstvom za notranje 
zadeve. 

MNENJE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
o pobudi dr. Cveta Gradišarja, poslanca v Zboru 
občin, za dopolnitev 131. člena stanovanjskega 
zakona 

V zboru občin Skupščine Republike Slovenije je 28. novembra 
1991 delegat dr. Cveto Gradišar dal pobudo za dopolnitev 
131. člena stanovanjskega zakona z namenom, da bi bile 
občine, ki morajo o določbi 131. člena stanovanjskega zakona 
sredstva, pridobljena z odprodajo stanovanj namensko upo- 
rabiti za izvajanje nalog po tem zakonu, oproščene plačila 
davka na promet nepremečnin. 

Oprostitev davka na promet nepremičnin za lastnike iz 112. 
člena stanovanjskega zakona, navedena v 132. členu zakona, 
je določena kot posebna spodbuda podjetjem, zato da bi 
sredstva, pridobljena s kupninami, v kar največji meri name- 
nili za razreševanje stanovanjskih vprašanj svojih delavcev in 
ne za pokrivanje tekočih stroškov poslovanja. 

Ker morajo občine in republika sredstva kupnin v vsakem 
primeru namenjati za reševanje stanovanjskih problemov, 
zanje stanovanjski zakon ni previdel davčnih olajšav. 
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Menimo, da ni posebnega razloga za oprostitev prometnega 
davka, kadar je prodajalec občina, saj bi sicer tako olajšavo 
predvidel že matični zakon o davku na promet nepremičnin 
(Ur. I. RS, št. 47/90). 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je mnenje pripravilo ministrstvo za varstvo okolja in 
urejanje prostora. 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobudo Zvonka Ivanušiča, poslanca v Zboru 
občin, za spremembo namembnosti vojašnic 
v Črnomlju za civilne namene 

Nepremičnine, ki jih je Republika Slovenija prevzela od Jugo- 
slovanske armade, se bodo v skladu z ustavnim zakonom za 
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvis- 
nosti prednostno uporabile za obrambo in varnost Republike 
Slovenije. 

Določene objekte bo treba po sprejemu ustrezne zakonodaje 
vrniti prvotnim lastnikom. Hkrati ugotavljamo, da bo v mnogih 
primerih zaradi slabega vzdrževanja treba vložiti ogromna 
sredstva v obnovo objektov, da jih bo možno normalno upo- 
rabljati. 

Pri določanju dolgoročne namembnosti vojaških nepremič- 
nin bo zlasti upoštevano merilo, da obrambne sile ne zase- 
dejo mestnih jeder ter da se ne zasedejo objekti, ki ne ^padajo 
po svoji namembnosti v organizacijo teritorialne obrambe in 
drugih obrambnih in zaščitnih sil. V skladu z možnostmi bo 
zato mogoče upoštevati tudi lokalne interese. Nepremičnine, 
ki ne bodo namenjene za obrambne in varnostne potrebe, se 
bodo dale v upravljanje občinam in podjetjem ter drugim 
organizacijam, ki bodo izkazale interese. Nepremičnine bodo 
dane v uporabo tretjim na podlagi najemnih in podobnih 
pogodb, praviloma najugodnejšemu ponudniku, razen če se 
ne zadovoljuje potrebe nacionalnega pomena, o čemer bo na 
predlog Ministrstva za obrambo odločal Izvršni svet Skupš- 
čine Republike Slovenije. 

Ministrstvo za obrambo bo redno poročalo Izvršnemu svetu 
o upravljanju z omenjenimi nepremičninami. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravilo Mini- 
strstvo za obrambo. 

MNENJE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
o predlogu sklepov Branka Novaka in Ervina 
Antona Schu/arzbartl, poslancev v Zboru občin, 
glede financiranja javne porabe v občinah v letu 
1991 

Problematika financiranja javne porabe občin in zagotavljanje 
potrebnih sredstev porabnikom, ki se financirajo iz prora- 
čuna, je Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije 
znana. Dodatno so na to problematiko opozorili tudi predsed- 
niki izvršnih svetov skupščin občin na posvetu pri predsed- 
niku Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije v mesecu 
septembru. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je tudi 
prevzel nalogo, da z resornimi organi poišče ustrezne rešitve 
navedene problematike. 

Sprejetje in objave sklepa o določitvi kalkulativnih osnov za 
določitev obsega sredstev za plače delavcev v organih, ki se 
financirajo iz proračunov (Ur. list RS, št. 20/91), objava sklepa 
o povečanju osnove za obračun plač delavcev in funkcionar- 
jev v državnih organih Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 27/ 
91) in inflacijska rast materialnih stroškov so nastale težave 
pri zagotavljanju potrebnih sredstev na področju javne 
porabe občin še zaostrile. 
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Ministrstvo za finance je ob ponovni proučitvi javne porabe na 
ravni republike in občin in oceni možne realizacije virov iz 
prihodkov do korica letošnjega leta ugotovilo, da bi bilo ^ 
možno globalni obseg javne porabe občin povečati za 9,8% n( 

Globalno povečanje proračunov občin pa zahteva tudi pove-ler 

čanje potrebnih sredstev za finančno izravnavo v proračunu 
republike. Ta postavka bi se/norala povečati od 4,4 mlrd SLT 'o 
na 5,1 mlrd SLT, kar pa je možno samo s ponovno renomina- 
cijo. 

Mf 
Ocenjujemo, da bo predhodno navedeno povečanje omogo' 
čilo občinam na področju javne porabe pokriti novo nastale 'r« 
obveznosti. Predlog rešitve je bil sprejet na razširjeni sejipn 
Komisije jzvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije za^, 
področje javne porabe v občinah (prisotni so bili predstavnih 
skoraj vseh izvršnih svetov občin). Ustrezno temu so pove- n 

čana tudi sredstva za finančno izravnavo občin v drugi uskla- '0 
ditvi republiškega proračuna, ki jo je sprejel Izvršni svet~- 
Skupščine Republike Slovenije 12. 12. 1991. ib< 

tka Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- Se[ 
nije je mnenje pripravilo Ministrstvo za finance. la ( 

Bdi 
______^ 

MNENJE j°v- 
Izvršnega sveta Skupščine Republike SlovenijeL, 
o pobudi Vojke Štular, poslanke v Zboru občin.h, 
v zvezi s preurejanjem stanovanj, ki so po^t 
spomeniškim varstvom mij 
.   *ni 

.Ju 
V zboru občin Skupščine Republike Slovenije je delegati ^ 
Vojka Štular v zvezi s stanovanjskim zakonom opozorila nairav 
problem, ki obstaja v starih mestih širom po Sloveniji, in sicefftej, 
na problem imetnikov stanovanjske pravice, ki živijo v stanffler 
vanjih, ki so pod spomeniškim varstvom. Stanovanjski zaWieir 
določa, da lastniki niso dolžni prodati stanovanja, če je stan^ian 
vanje v stanovanjski hiši, v naštetih primerih pa so lastnihk0f 
imetniku stanovanjske pravice dolžni omogočiti odkup dr^ijig, 
gega primernega stanovanja po pogojih privatizacije stan°'ti,, 
vanj. V razpravah pred sprejetjem zakona se je zatrjevalo, 
v ta sklop sicer ne sodijo spomeniško varovana stanovanj3 6ds 
sedaj pa se razlaga, da se mora v tem primeru lastnice | 
ponuditi drugo ustrezno enakovredno stanovanje, ki pa TIrat 
npr. v občini Piran pravzaprav ni. N 

., pui 
Če kupec enakovrednega stanovanja ne bo dobil, ali je Pr'SoPa 
Ijen odprodati stanovanje, ki je pod spomeniškim varstvo"1 bo, 
Zaradi različnih interpretacij bi bilo dobro, če bi se lah^bu^ 
točno določilo, kaj se v spomeniško zaščitenem stanovanj^ 
lahko popravi oziroma kakšen režim vzdrževanja stanovanl'llag 
je v teh primerih. fke 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije meni o pobral 
naslednje: 'to 

Na podlagi 51. člena zakona o naravni in kulturni dediš^'oi 
(Ur. I. SRS, št. 1/81) ni moč za zdaj prodajati stanovanj, ki 
pod spomeniškim varstvom. V teh primerih je lastnik doli* 
omogočiti imetniku stanovanjske pravice odkup drugega stjj.—^ 
novanja po pogojih privatizacije stanovanj. Zaradi obveznos'l^ 
ki jih imajo občine s tem v zvezi, da se zastavlja vprašanje,d ^ , 
bi bilo najbolj smotrno s spremembo 51. člena navedene9(R >■ 
zakona omogočiti odkup tudi teh stanovanj, še posebej K® P P 
zakon o naravni in kulturni dediščini določa režim upora" 
teh stanovanj. Ta režim bi bili dolžni spoštovati tudi zase" |(6 
lastniki teh stanovanj. 

Kulturni spomenik se mora vzdrževati oziroma ohranjati, ^jjjbc 
posegi na kulturnem spomeniku pa se lahko opravljajo fta 
v sporazumu s strokovno organizacijo. Konkretno za stanov 
nja to pomeni, da mora akt o razglasitvi oziroma strokov^ % 
osnove, če so del akta, vsebovati konkretne elemente, k' 
varujejo in za katere veljajo omejitve. Takšni elementi 5 "u 
lahko tudi zasnova stanovanja, razporeditev prostorov, lo"^ 
cija vhodov, stopnišč, vsi arhitekturni členi znotraj in 
stavbe, stara okna ipd. Najbolj pogosto so omejitve nana»a' ^ 

poročev8'e ^ 
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na 
ov 'Znanji videz stavbe. V vsakem primeru pa je mogoče 

2° Ind"3"'6 ureiati 'ak°, da se v starih stavbah normativi in 
t, 5"' ki veljajo za novogradnje, upoštevajo v določenih » »rančnih odstopanjih. 

ni) 
LT 'obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravilo Mini- 
ia- v o za varstvo okolja in urejanje prostora. 

io-NENJE 
jie'ršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
za, 'ogu Vojke Štular, poslanke v Zboru občin, 
ii<i zagotovitev potrebnih sredstev za nastanitev 
ie- "Mjiške knjige za novo katastrsko občino Por- 
laj foz 

ika^ °'5^in Skupščine Republike Slovenije je delegatka 
e'seh • U'ar Polagala, naj se prouči možnost zagotovitve 

Jav'*1 s.redstev iz republiškega proračuna za dokončanje v zvezi z nastavljanjem zemljiške knjige za k.o. Portorož. 
u ■.*» utemeljuje s tem, da to delo, ki je zelo obsežno, že 

*Tln ustavitev pomenila izničenje že doseženih rezul- p». 

Sni jej 
n,rr" sve* Skupščine Republike Slovenije pri oblikovanju 
,c|^.ninenja izhaja iz pomena in funkcije zemljiške knjige ob e*»nju sedanje gospodarske in finančne situacije. Vloga 

J'Ske knjige kot instrumenta varovanja lastnine na nepre- 

lliuhr'1 'n utrievania realnega kredita, ki je bila na območju katii Slovenije vzpostavljena že v prejšnjem stoletju in je 
nairJ.Aužbenolastninskih razmerjih bolj ali manj uspešno 

svojo funkcijo, se v zadnjem času povečuje. Na to 
,o-J° (Vdi zdaj sprejeti predpisi (stanovanjski zakon, zakon 
^nacionalizaciji), ki izrecno nalagajo evidentiranje pravic 
l0''an « •^ kn)igi- Ker nepopolna in neažurna zemljiška knjiga 
i^'korl e n'en Pomen' ie odločitev Temeljnega sodišča 
u'iiia da 'e uvec1'0 postopek za napravo nove zemljiške 4»«* k o. Portorož utemeljena, in si je treba tudi prizade- 
da(rg i? se začeti postopek nadaljuje. Za celotno delo, ki bo 
Ndst 0 izven mednega dela, bo treba zagotoviti dodatna kUje 'Va- Ob tem pa Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
i''1lfah0Uclar'a' da zahteve glede financiranja nalog javne o® v letu 1992 močno presegajo realne možnosti prora- 

"6Q3 finoni^irinio v* nrihr\Hninm Ii i co r*ri nrinrnvii inu),
69a financiranja v prihodnjem letu. Zato se pri pripravi 

si'jia Proračuna upošteva načelo, da morajo biti zagotov- 
n?L Sredstva vsaj v takšnem obsegu, ki bo omogočal nemo- 
koL.°Pravljanje redne dejavnosti sodišč. V teh okvirih pa se 

L.n'ei° možnosti zagotovitve najnujnejših sredstev za 

s'W,a Poračuna upošteva načelo, da morajo biti zagotov- "red< 
pra\ 

®oiia"ie na|°g. ki ne spadajo med redno delo, kar je tudi 
lke on'e novih zemljiških knjig. Izvršni svet Skupščine Repu- 
L Avenije si bo prizadeval, da bo zagotovljen vsaj del 

di)(ja| v' ki jih bo Temeljno sodišče Koper potrebovalo za 
>r, Imanje postopka nastavljanja zemljiške knjige za k.o. r lorož 

5<,r»tyraVnavo v 'zvr^nem »vetu je odgovor pripravilo Mini- jn 0 za pravosodje in upravo. 

!&ovor 

e'Bn 9a sveta Skupščine Republike Slovenije 
Pobudo Vojke Štular, poslanke v Zboru občin, 

iskonsko ureditev vprašanja zastave italijan- 
sj^madžarske narodnosti 

i§i ^ 
„d! °bčin Skupščine Republike Slovenije je delegatka j-SSj Stular dala pobudo za zakonsko ureditev vprašanja 
ie»s|g ? italijanske in madžarske narodnosti. Meni, da sta tudi 
;eri; V| narodnosti manjšinskih narodov, ki jima je z ustavo 

an Poseben položaj, državna simbola, tako kot zastava 
j-fv^ jike Slovenije. Uporaba zastave narodnosti je sicer kra- 
ai> v omejena, vendar pa je na določenih območjih obvezna 
jOtr\a err? Primeru ni diskrecijske pravice o tem, ali bo izobe- 

fc|ja 
a|i ne. Dati bi ji morali večji pomen in poudarek ter 

v smislu uradnega simbola narodnosti, kar dejansko 

tudi je. Meni, da je vprašanje zastav narodnosti pravno neure- 
jeno ter predlaga, da se vprašanje zastave italijanske in mad- 
žarske narodnosti enotno uredi z zakonom ob sodelovanju 
obeh avtohtonih narodnosti v Republiki Sloveniji. Delegatka 
meni, da sta bila med pripravo nove ustave Republike Slove- 
nije spregledana problem in potreba po določitvi zastave 
obeh narodnosti, zato je potrebna zakonska ureditev tega 
vprašanja. 

Na pobudo odgovarjamo naslednje: 

Pravno je uporaba simbolov narodnosti sedaj urejena v 250. 
členu ustave Republike Slovenije, ki določa, da narodnosti 
svobodno uporabljata svoje narodnostne simbole. S takšno 
ureditvijo so v statutih samoupravnih narodnostnih skupnosti 
kot tudi v statutih družbenopolitičnih skupnosti, v katerih 
živijo skupaj s pripadniki slovenskega naroda tudi pripadniki 
italijanske in madžarske narodnosti, določbe, ki urejajo nave- 
dene simbole in njihovo uporabo na teh območjih. V tem 
smislu že imata zastavi narodnosti status uradnih simbolov 
narodnosti. 

Tudi v novi ustavi Republike Slovenije, ki je v zadnji fazi 
priprav, je zagotovljeno, da narodni skupnosti svobodno upo- 
rabljata svoje narodne simbole. Ureditev simbolov narodnosti 
v posebnem zakonu bi pomenila le togo zoževanje pravic 
narodnosti, saj narodni skupnosti sedaj sami določata svoje 
simbole. Nelogično bi bilo, da bi Skupščina Republike Slove- 
nije - čeprav ob udeležbi predstavnikov obeh narodnosti 
- določala, kako naj bosta videti zastavi teh narodnosti. 

Zato menimo, da je posebna zakonska ureditev uporabe 
zastav narodnosti (ne zastav njihovih matičnih držav) nepo- 
trebna, pa tudi nova ustava ne daje podlage za tak zakon. Pač 
pa bo s posebnim zakonom določena uporaba zastave Repu- 
blike Slovenije, v tem sklopu pa bo urejena tudi hkratna 
uporaba zastave Republike Slovenije in zastav narodnosti. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu sta odgovor pripravila Mini- 
strstvo za pravosodje in upravo in Ministrstvo za zakono- 
dajo. 

ODGOVOR 
Ministrstva za zdravstvo, družino in socialno var- 
stvo na pobudo dr. Ivana Vivoda, poslanca 
v Zboru občin, v zvezi z zdravstvenim varstvom 
v centrih za begunce 

V zvezi z zgoraj navedeno delegatsko pobudo dajemo nasled- 
nji odgovor: 

Zdravstveno varstvo beguncev iz Republike Hrvaške je od 
avgusta 1991 dalje urejeno takole: 

Imeti morajo potrdilo občinskega Rdečega križa o statusu 
begunca. 

Zdravstveni zavodi v Republiki Sloveniji nudijo beguncem vso 
potrebno nujno medicinsko zdravstveno varstvo. V centrih za 
begunce ni posebej organizirano zdravstveno varstvo zaradi 
visokih stroškov. Zato je zdravstveno varstvo organizirano 
v zdravstvenih domovih in po potrebi tudi v bolnišnicah. 
Račune za opravljene zdravstvene storitve plačuje Republika 
Slovenija. 

ODGOVOR 
Ministrstva za notranje zadeve na pobudo Milana 
Volka, poslanca v Zboru občin, v zvezi z zaposlo- 
vanjem oseb v rezervnem sestavu 

Pobudo poslanca Milana Volka, da naj Ministrstvo za notranje 
zadeve prouči možnosti rednega zaposlovanja tistim osebam 
v rezervni sestavi policije, ki so aktivno sodelovale pri 
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obrambi domovine v junijski vojni proti Republiki Sloveniji, če 
takšno željo izrazijo, smo proučili in odgovarjamo naslednje: 

Zaradi varovanja državne meje ter kadrovske napolnitve enot 
milice se je v skladu z odločitvijo ministra za notranje zadeve 
v začetku meseca avgusta pospešeno pristopilo h kadrovanju 
v enote milice iz obstoječega rezervnega sestava milice. 
Vodstva postaj milice so kadrovala za sprejem v delovno 
razmerje v organih za notranje zadeve tiste miličnike iz rezerv- 
nega sestava, ki so se s svojim delom izkazali v času agresije 
na Republiko Slovenijo ter za katere so menili, da bodo lahko 
uspešno opravljali naloge miličnika tudi v aktivnem sestavu. 
Nadaljnji pogoj je bil končana V. stopnja strokovne izobrazbe 
ter izpolnjevanje posebnih pogojev, določenih v zakonu 
o notranjih zadevah. 
Pri tem moramo opozoriti, da se meja 27 let starosti za 
sprejem na delo v milici ni upoštevala pri tistih pripadnikih 
rezervnega sestava milice, ki so že bili zaposleni kot miličniki. 
Pri teh kandidatih je bila izjemoma določena zgornja meja 30 
let starosti, saj je šlo za nekdanje miličnike z večletnimi 
delovnimi izkušnjami v milici in ki so lahko takoj začeli 
z delom v enotah. 
Do 16. 12. 1991 je tako nastopilo delo v milici 55 rezervnih 
miličnikov, in sicer v naslednjih Upravah za notranje zadeve. 

Celje 3 
Koper 6 
Kranj 10 
Krško 7 
Ljubljana okolica 1 
Maribor 12 
Murska Sobota 1 
Nova Gorica 1 
Novo mesto 4 
Postojna 3 
Slovenj Gradec   7 
SKUPAJ . 55 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobudo Tomaža Strumblja, poslanca v Zboru 
občin, za odstranitev protitankovskih ovir. 

Delegat Tomaž Štrumbelj je na 28. seji zbora, 21. novembra 
1991, dal pobudo, da se odstranijo protitankovske ovire v oko- 
lici mesta Ljubljane. 

Ministrstvo za obrambo meni, da v tem trenutku še ni možno 
umakniti ovir ob cestah. Ko se bodo varnostne razmere 
z vidika zunanje ogroženosti Republike Slovenije stabilizirale, 
bodo umaknjene tudi protitankovske ovire. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu |e odgovor pripravilo Mini- 
strstvo za obrambo. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

MNENJE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
o pobudi Majde Oblak, poslanke v Zboru združe- 
nega dela, za dopolnitev stanovanjskega za- 
kona 

Delegatka Majda Oblak je v zboru združenega dela Skupščine 
Republike Slovenije predlagala dopolnitev stanovanjskega 
zakona z določili, ki bodo reševala vprašanje prodaje oziroma 
lastninjenja stanovanjskega fonda podjetij, ki so v stečaju. Po 
njenem mnenju v primeru stečaja ni možno skleniti pogodbe 
o obročnem plačilu kupnine stanovanja, saj postopek stečaja 
ne more trajati 20 let. 
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Za podjetje v stečaju ostaja odprto tudi vprašanje, kaj s sta 
vanjskim fondom, ki ga nosilci stanovanjske pravice ne oo 
pijo in se lahko po stečajnem postopku proda po nižji ce 

Drugo vprašanje, ki ga je po mnenju imenovane treba v 
nodaji Slovenije razrešiti, pa zadeva omogočanje 0®* 
stanovanja nosilcem stanovanjske pravice, ki še nimajo 
nega vprašanja državljanstva, pa so že vložili zahtevke 
odkup ali jih bodo od 25.12.1991 in želijo odkupiti stanov« 
po vrednosti na dan vložitve zahtevka za odkup in ne na 
sklenitve kupoprodajne pogodbe. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije o pobudi $ 
naslednje: 
117. člen stanovanjskega zakona določa, da so lastniki sta 
vanj dolžni prodati na zahtevo imetnika stanovanjske Pra 

stanovanje, na katerem je imel stanovanjsko pravico. 

Zakon v navedenem in 119. členu določa pogoje, po 
so lastniki dolžni prodati stanovanja imetnikom stanova"' 
pravice in sicer: 
- s 30% popustom na vrednost stanovanja, zmanjšano A 
ne realno vrnjeno lastno udeležbo in za lastna vlaganja '' 
izražajo v povečani vrednosti stanovanja, pri čemer je 
zen 10% polog od pogodbene cene, plačljiv v 60 dne^ 
sklenitvi kupoprodajne pogodbe, preostanek pa obročki 
20 let, pri čemer morajo mesečni obroki ves čas ohr>" 
v vrednosti stanovanja enak delež; 

- s 60% popustom na vrednost stanovanja, zmanjša110, 
nerealno vrnjeno lastno udeležbo in lastna vlaganjaj 
čemer mora kupec v 60 dneh po sklenitvi pogodbe po^ 
kupnino, to je 40% delež. 
Imetniki stanovanjske pravice, ki odkupujejo stanovat# 
način določen v 119. členu stanovanjskega zakona (z en", 
nim plačilom kupnine) do konca stečajnega postopa 
povsem izenačeni z ostalimi imetniki stanovanjske pravlP 

Problem pa nastane kadar želi imetnik stanovanjske PrS', 
odkupiti stanovanje na obroke, saj mora biti do konca s'8' 
nega postopka prodano vse premoženje dolžni^ 
dokončno oblikovana stečajna masa. 
Menimo, da mora imetnik stanovanjske pravice v teh PrilJ' 
počakati, da stečajni upravitej taka stanovanja proda 0 

fizični ali pravni osebi, pri čemer pa mora opozoriti bo 
kupce, da imajo imetniki stanovanjske pravice oZ'Jj 
najemniki, ne glede na opravljeno prodajo, pravico do na 
teh stanovanj znotraj dvoletnega roka, ki ga predvidevaš'' 
vanjski zakon. To dejstvo je potrebno upoštevati tu" 
oblikovanju cene za ta brez dvoma rizična stanovanja- 

,|t 
V zvezi z vprašanjem možnosti odkupa stanovanj s 
imetnikov stanovanjske pravice, ki še nimajo rešenega ' 
šanja državljanstva Republike Slovenije, naj poudarit^ 
problematiko, na katero opozarja ga. Majda Oblak, 'al. 
jejo navodila Izvršnega sveta Skupščine Republike Slov 
glede izvajanja stanovanjskega zakona, po katerej! 
mesečna rast vrednost DEM po menjalniškem tečaju 
nejši način za določanje vrednosti točke, kot za doio' 
točke na podlagi indeksa rasti drobnoprodajnih cten. 

Ta način zagotavlja, da kljub mesečnim spremembam 
sti točke ostane vrednost stanovanja, preračunana v j 
menjalniškem tečaju ista, s tem pa se zagotavlja 
enakopraven položaj, ne glede na to, kdaj so pogodb® " 
njene. To je še posebej pomembno za vse tiste i"1®, 
stanovanjske pravice, ki ta hip še ne morejo skleniti kuP j 
dajne pogodbe, ker še niso pridobili državljanstva RePu 

Slovenije. 

Glede na navedeno menimo, da dopolnitve stanovani5** 
zakona niso potrebne. 

c\C 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republik« 
nije je pripravilo odgovor Ministrstvo za varstvo o* 
urejanje prostora. 

poroči 



mnenje 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
o predlogu Barbare Zupane, poslanke v Zboru 
združenega dela, za obvezno razlago člena 
v ustavnem zakonu v zvezi z osamosvojitvijo in 
umikom Jugoslovanske armade iz Slovenije 

Delegatka zbora združenega dela Skupščirie Republike Slo- 
venije Barbara Zupane je na nadaljevanju 32. seje, dne 20. 11. 
1991 dala predlog za obvezno razlago 9. člena ustavnega 
zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in 
neodvisnosti Republike Slovenije glede opravljanja nepremič- 
nin, prevzetih od Jugoslovanske armade. Delegatka meni, da 
bo lastnik teh nepremičnin po delitveni bilanci Republika 
Slovenija. Sprašuje pa, do kam sodijo pristojnosti Ministrstva 
za obrambo v zvezi z upravljanjem teh nepremičnin. 

Delegatka ima prav, da bodo nepremičnine, prevzete od Jugo- 
slovanske armade po drugem odstavku 9. člena navedenega 
ustavnega zakona, po delitveni bilanci postale lastnina Repu- 
blike Slovenije. Do tedaj pa jih po tretjem odstavku tega člena 
upravlja Ministrstvo za obrambo oziroma Teritorialne 
obrambe Republike Slovenije v skladu z merili, kaj jih je za 
upravljanje teh nepremičnin določil Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije na podlagi 21. člena omenjenega ustav- 
nega zakona, po katerem Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije skrbi za uresničevanje tega zakona in v skladu s svojimi pristojnostmi sprejema akte in ukrepe, ki so potrebni 
za njegovo uresničevanje. Merila za upravljanje teh nepremič- 
nin je določil Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 11. 
novembra 1991. 
0 Predlogu za obvezno razlago 9. člena navedenega ustav- 
nega zakona menimo, da za to ni pravne podlage, ker imajo 
določbe ustavnega zakona naravo ustavnih norm, za katere ni 
Predvideno, da daje Skupščina Republike Slovenije njihovo 
°uvezno razlago. 

obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nje je mnenje pripravilo Ministrstvo za obrambo. 

POPRAVEK 

V 31. številki Poročevalca, ki |e izšla 17. decembra 1991, je 
v Odgovoru Skupnosti pokojninskega in invalidskega zava- 
fovanja Slovenije na pobudo Franca Grašiča, poslanca v Zboru združenega dela, za celovito seznanitev s prilivi in 
odlivi sredstev te skupnosti, na strani 69 izpadel del teksta. 
Zato danes objavljamo celotni tekst s strani 69. Za napako 
se opravičujemo. 

P° seji Skupščine Republike Slovenije 13. in 14. 6. 1990, na 
Kateri je bila obravnavana težka gospodarska situacija in 
nakazana možnost, da bi se tistim podjetjem, ki zaradi insol- 
ventnosti izpolnjujejo pogoje za uvedbo stečajnega postopka, 
odlagalo plačilo zapadlih prispevkov in davkov, so začela 
Podjetja vlagati prošnje za odložitev zapadlih prispevkov in 
davkov z namenom, da se izognejo stečajnemu postopku. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je v okviru Repu- 
bliškega sekretariata za finance imenoval posebno operativno 
komisijo za preprečevanje stečajev, ki je pričela delovati že 
koncem meseca junija 1990. Skupnost je v skladu s sklepom 
svoje Skupščine z dne 21. 6. 1990 sodelovala v tej akciji 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ker je menila, 
da bodo stečaji podjetij zviševali število brezposelnih in 
zmanjševali število plačnikov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje in da podjetja, ki imajo blokirane žiro račune, ne 
morejo poravnavati svojih obveznosti do Skupnosti. S tem se 
je tudi skupnost v okviru možnosti pridružila prizadevanjem 
za sanacijo slovenskega gospodarstva. 

Skupnost je odlagala plačilo prispevkov le tistim podjetjem, ki 

jim je prej odložila plačilo davkov Komisija Izvršnega sveta. 
Takšen odlog je veljal le za pretekli oziroma tekoč mesec do 
izplačila pokojnin v tekočem mesecu. 

Skupnost je tudi v devetih mesecih letošnjega leta v sodelova- 
nju z Izvršnim svetom oz. Ministrstvom za delo odlagala 
plačila zapadlih obveznosti tistim podjetjem, ki zaradi uteme- 
ljenih razlogov svojih obveznosti niso bila v stanju poravnati 
v zakonskem roku. Zaradi številnih vlog podjetij za odloge 
plačil prispevkov, ki bi lahko poslabšali likvidnostno situacijo, 
je Skupnost še dodatno zaostrila kriterije za odloge prispev- 
kov s tem, da je vztrajala na plačilu prej odloženih obveznosti. 
Skupnost pa do sedaj ni oprostila plačila prispevka nobe- 
nemu zavezancu za plačilo prispevka. 

Tako je Skupnost od začetka odlaganja prispevkov, to je od 
20. 7. 1990 pa do 30. 9.1991 odložila 115 podjetjem obveznost 
v skupnem znesku 1.769,5 mio SLT. Od tega zneska so bile 
poravnane do 30. 9. 1991 obveznosti v skupnem znesku 990,6 
mio SLT, tako da so znašale terjatve Skupnosti konec meseca 
septembra še 778,9 mio SLT. 

Če glede na vse navedeno ocenjujemo trenutni finančni polo- 
žaj Skupnosti in upoštevamo precej pesimistične napovedi 
gospodarskih gibanj do konca leta, menimo, da še niso dani 
pogoji, za znižanje prispevne stopnje. Na to ugotovitev nava- 
jajo predvsem naslednja dejstva: 

1. Nepravočasno in v nekaterih primerih ne v celoti porav- 
nane obveznosti delodajalcev. 

2. Visoka plačila za dokup let s tendenco, da se bo ta trend 
nadaljeval, ker pa so ti prihodki enkratni - ne predstavljajo 
stalnega vira prihodkov, bi jih morala Skupnost po aktuarski 
logiki izločili po zaključnem računu za leto 1991 v rezervni 
sklad za plačilo bodočih obveznosti. 

3. Neporavnani dolg prevzetih obveznosti republiškega pro- 
računa za povečane pravice borcev in 

4. potrebnega oblikovanja rezervnega sklada Skupnosti po 
novem republiškem pokojninskem zakonu, po katerem bodo 
znašala sredstva tega sklada toliko, kot enomesečno izplačilo 
pokojnin. 

V kolikor pa bi, ne glede na navedena dejstva, bila podana 
zahteva po znižanju veljavne stopnje, pa menimo, da bi bilo 
mogoče to izvesti le v okviru dolga republiškega proračuna 
do Skupnosti z istočasnim zagotovilom, da bo ta dolg v celoti 
poravnan. 

Naj na koncu te informacije navedemo še to, da je Izvršni svet 
skupščine Republike Slovenije sprejel 31. 10. 1991 Odlok 
o izplačevanju vojaških pokojnin s katerim je Republika Slo- 
venija - 1. 11. 1991 prevzela izplačevanje pokojnin in drugih 
dajatev, ki so jih na podlagi predpisov o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev pridobili 
upravičenci, državljani Republike Slovenije. 

Po odloku Izvršnega sveta bo akontacije odmerila in izplače- 
vala Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
Slovenije in ta izplačila refundirala iz republiškega proračuna. 
Ocenjeno je, da bo po tem odloku uveljavilo pravice iz pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja okoli 5.200 vojaških 
upokojencev. Glede na to, da vojaško zavarovanje ni dalo 
seznamov teh upravičencev ni bilo možno izdelati zanesljive 
ocene o potrebnih sredstvih za ta izplačila. Po grobi oceni naj 
bi mesečna izplačila teh pokojnin znašala med 70,0 in 75,0 
mio SLT. Očitno pa je, da bodo ta izplačila v letošnjem letu 
poleg drugih, predvsem gospodarskih razlogov, precej zni- 
žala presežek Skupnosti. 

Menimo, da smo kljub temu, da to po sprejetem sklepu 
v Zboru združenega dela Skupščine Republike Slovenije ni 
v naši pristojnosti, v celoti odgovorili na poslansko pobudo 
poslanca Franca Grašiča. 
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