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Predlog za izdajo zakona o POSEBNIH DAJATVAH PRI UVOZU IN 

IZVOZU KMETIJSKIH PRIDELKOV IN ŽIVIL z osnutkom zakona - 

ESA 531 

Vlada Republike Slovenije je na 148. seji 30/1-1992 dolo- 
čila besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O POSEBNIH DAJA- 
TVAH PRI UVOZU IN IZVOZU KMETIJSKIH PRIDELKOV IN 
ŽIVIL Z OSNUTKOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, drugega odstavka 265., 266. in 267. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z dru- 
gim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Skupščini Republike 
Slovenije, da hkrati obravnava in sprejme predlog za 
izdajo zakona o posebnih dajatvah pri uvozu in izvozu 
kmetijskih pridelkov in živil z osnutkom zakona. Gre za 
celovito sistemsko ureditev tega področja, ki ga je glede 

na obstoječo zakonodajo, ki področja ne ureja celovito in 
primerno ter ni usklajena z zakonodajo držav v evropski 
gospodarski skupnosti, treba nujno urediti na novo. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 
nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 
uporablja vlada Republike Slovenije, in na podlagi 220. in 
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določil, da bodo kot njeni 
predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelo- 
vali: 
- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, 
- Marija MARKEŠ, namestnica ministra za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, 
- Štefan BOJNEC, svetovalec vlade Republike Slovenije, 
- Martina LIPPAI, svetovalka vlade Republike Slovenije. 

Predlog za izdajo zakona o posebnih dajatvah pri uvozu in 
izvozu kmetijskih pridelkov in živil z osnutkom zakona bosta 
obravnavala Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo kot matično 
delovno telo in Zakonodajno-pravna komisija. Odbor bo 
zakon obravnaval med 17. in 20. februarjem 1992. 

Za obravnavo predloga za izdajo zakona o posebnih dajatvah 
pri uvozu in izvozu kmetijskih pridelkov in živil z osnutkom 
zakona so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in 
Zbor združenega dela. 

POVZETEK 

S predloženim zakonom naj bi se na območju Republike 
Slovenije celovito uredilo plačevanje posebnih uvoznih 
in izvoznih dajatev (prelevmanov) za kmetijske pridelke 
in živila. Posebna uvozna dajatev je parameter ekonom- 
ske politike, ki se uvede zaradi zaščite razvoja domače 
kmetijske pridelave pred dumpinškim uvozom in nihanji 
cen na zunanjih trgih, na ravni, ki ustreza razmerju 
ponudbe in povpraševanja na trgu kmetijskih pridelkov 
in živil ter ciljem kmetijske politike. Takšna zaščita naj bi 
vzpodbujala oziroma omejevala domačo pridelavo in 
vzdrževala ravnotežje na trgu. 

Sedaj je ta problematika urejena v zakonu o posebnih 
dajatvah pri uvozu kmetijskih pridelkov in živil (Uradni 
list SFRJ, št. 70/89), ki se na podlagi ustavnega zakona 
za Izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in 
neodvisnosti Reublike Slovenije v Republiki Sloveniji 
uporablja kot republiški predpis. V Republiki Sloveniji pa 
velja tudi zakon o posebnih dajatvah pri nakupu živine, 
mesa, mesnih izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov 
(Uradni list RS, št. 40/90), ki pa se ne izvaja. Ta dva 
zakona bi s sprejemom predlaganega zakona prenehala 
veljati. 

Sistem določanja dajatev bi bil urejen podobno kot je to 

urejeno v državah Evropske gospodarske skupnosti. 

Kmetijske pridelke In živila, za katere se te posebne 
dajatve, lahko uvedejo bi določila Vlada Republike Slo- 
venije. Višino dajatev ob uvozu bi tekoče določal mini- 
ster za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, višino daja- 
tev ob izvozu pa bi tekoče določal minister za trgovino. 
Pri določanju teh dajatev je sodelovanje obeh ministrov 
nujno potrebno. 

Zakon ne pomeni novih obremenitev za proračun Repu- 
blike Slovenije, razen za sredstva, ki bodo potrebna z* 1 

plačilo spremljanja gibanj na trgu in pripravljanja stro- 1 

kovnih podlag za določanje prelevmanov in za opremo i 
za to službo. ■ 
Plačilo prelevmanov ni nova obveznost za podjetje, ker 
le-te že plačujejo po veljavni zakonodaji. Spremenil s« 
bo le način določanja. 

ji 
Z izvajanjem tega zakona pa dobita nove naloge pred- i 
vsem Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ■ 
in Ministrstvo za trgovino, ki bosta morala tekoče sprem' ' 
Ijati gibanje cen na svetovnih trgih in gibanja na trg" j 
kmetijskih pridlekov in živil v Republiki Sloveniji te< 1 

z določanjem prelevmanov zagotoviti ustrezno zaščito 1 

domači kmetijski pridelavi in živinoreji ter vplivati n> ' 
stabilnost domačega tržišča. 
 —> \ 



PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o posebnih dajatvah pri uvozu in izvozu kmetijskih 
pridelkov in živil 

I- OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Predlagani zakon bo urejal zaščito razvoja domače kmetijske 
pridelave pred dumpinškim uvozom in nihanji cen na zuna- 
njih trgih ter imel vlogo vzdrževanja stabilnosti na trgu, kar ni 
v nasprotju z ustavo Republike Slovenije. 

2 zakonom o posebnih dajatvah pri uvozu in izvozu kmetijskih 
pridelkov in živil bi se na območju Republike Slovenije uredilo 
Pjačevanje posebnih dajatev (prelevmanov). Področje zuna- 
njetrgovinske politike je eno od najpomembnejših področij 

I kmetijsko-ekonomske politike v razvitih zahodnoevropskih 
tržnih gospodarstvih. To bi moralo veljati tudi za kmetijstvo 
v Sloveniji. 

2 zakonom se želijo odpraviti neučinkovitosti, ki jih ima 
obstoječi jugoslovanski sistem in se prilagoditi sistemu 
v Evropski gospodarski skupnosti ob upoštevanju naših raz- 
mer. Zaradi specifičnosti kmetijske proizvodnje (npr. vpliv 
vremena) in kmetijskih trgov cene kmetijskih proizvodov in 
dohodki kmetov v času nihajo, in sicer bolj kot v večini drugih 
gospodarskih dejavnosti. Velika nihanja cen in dohodkov že 
ob majhni spremembi v količini ponudbe pomenijo kratko- 
ročne ekonomske probleme kmetijstva tudi v najbolj razvitih 
tržnih gospodarstvih. Dolgoročni problem glede na nekmetij- 
ske dejavnosti v tržnih gospodarstvih pa je dolgoročno nižji 
<jn kratkoročno nestabilni) dohodek zaposlenih v kmetijstvu. 
Zato se tudi v najbolj tržnih gospodarstvih cene kmetijskih 
Pridelkov in živil ne oblikujejo zgolj tržno in je vloga države in 
državnih intervencij zelo močna. 

Gre za postopno prilagajanje ravni zaščite domače kmetijske 
pridelave ravni v razvitih tržnih gospodarstvih, in ne za zaščito 
obstoječega stanja, s katerim se postopoma in v manjših 

'dozah regulirano pritiska domače pridelovalce na povečanje 
storilnosti in konkurenčne sposobnosti /učinkovitosti/ kmetij- 
stva. 

1 posebna uvozna dajatev (prelevman) je parameter ekonom- 
' ske politike z namenom zaščite razvoja domače kmetijske 

Pridelave pred dumpinškim uvozom in nihanji cen na zuna- 
' nl'h trgih, na ravni, ki ustreza razmerju ponudbe in povpraše- 
• vanja na trgu kmetijskih pridelkov in živil ter ciljem kmetijske 
' Politike. Zaščita ima funkcijo spodbujanja ali omejevanja 

domače pridelave in vlogo vzdrževanja ravnotežja na trgu. 

' Zagotoviti želimo fleksibilno določanje posebnih uvoznih 
1 dajatev (prelevmanov) na načine, kot v razvitih tržnih gospo- 
- darstvih (predvsem v državah Evropske gospodarske skupno- 
' 'n v Avstriji). Posebna uvozna dajatev zajema ekstra dobi- 

ček uvoznika, ki ga ustvarja z nižjo nakupno ceno na tujem 
lr9u. Zaradi možnih špekulacij (poslovanje z dvojnimi računi 

' [>rel< lastnega podjetja v tujini ali prirejanje cene in delitev 5 azlike s prodajalcem) je treba kot uvozno ceno jemati borzno 
c®no (povečano za spremljajoče uvozne stroške) ali pa prevla- 
dujočo ceno na pomembnejših tujih trgih, zmanjšano za 

r 2v°zne spodbude in olajšave v državi izvoznici (in povečano 
8 a spremljajoče uvozne stroške). Sezonske posebne uvozne 
i' ajatve pa so z namenom, da se najprej omogoči prodaja 

t Uvmaće Pro'2v°dnje in še le na to oskrba trga iz uvoza. 
un Posebn'h sezonskih uvoznih dajatev ne izključuje 0 Porabe posebne uvozne dajatve. V primeru nezadostne 

' Do"18'6 P°niJdbe, ki se špekulativno zadržuje, se sezonska lErSjbna uvozna dajatev ukine v celoti ali pa za določeno 
bij Dana je možnost, da se v izjemnih primerih upora- dajatv°Set>ne izvozne dajatve in sezonske posebne izvozne 

davščino pri uvozu posameznih kmetijskih in živil- 
davs*?roizv°c'ov ie v Jugoslaviji uvedel zakon o posebnih 

i list lcah pri uvozu kmetijskih in živilskih proizvodov (Uradni 
hih h ' št-15/68 in 41/89). Nadomestil ga je zakon o poseb- oajatvah pri uvozu kmetijskih pridelkov in živil (Uradni list 

SFRJ, št. 70/89), ki se uporablja v Republiki Sloveniji na 
podlagi 4. člena ustavnega zakona za izvedbo Temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije. V Sloveniji je bil sprejet tudi republiški zakon 
o posebnih dajatvah pri nakupu živine, mesa, mesnih izdel- 
kov, mleka in mlečnih izdelkov (Uradni list RS, št. 40/90), ki je 
po obsegu proizvodov, ki jih pokriva, ožji od zveznega 
zakona, in se ne uporablja. 

Sistem zaščite domače proizvodnje s posebno davščino poz- 
najo tudi v razvitih tržnih gospodarstvih. Skupna kmetijska 
politika v Evropski gospodarski skupnosti daje bistveni 
poudarek skupni organizaciji tržišča, ki se izgrajuje po posa- 
meznih proizvodih (pokriva osnovni kmetijski proizvod in 
živila iz njega). Temelj reguliranja posameznega tržišča je 
praviloma zunanjetrgovinski instrumentarij. Zunanjetrgovin- 
ski instrumenatarij je izredno razvejan. Prelevmani se pravi- 
loma določajo dnevno v stalnem znesku do vhodne cene. Ker 
je vhodna cena (cena, po kateri se proizvod lahko uvozi na 
skupno tržišče iz držav nečlanic) določena za eno tržno leto 
vnaprej, se znesek prelevmana do vhodne cene predpisuje 
praviloma dnevno zaradi dnevnih spreminjanj uvoznih cen 
oziroma cen v mednarodni menjavi. Dnevno variabilni prelev- 
mani ob vhodni ceni tako predstavljajo temelj uvozne zaščite, 
in preprečujejo, da bi se nestabilnosti na mednarodnih tržiš- 
čih prenašale na domače tržišče ter sočasno preprečujejo, da 
bi prihajalo do uvoza po dumpinških cenah. Zakonsko pod- 
lago za določanje prelevmanov v Evropski gospodarski skup- 
nosti dajejo regulative o skupni organizaciji trgov, ki so po 
posameznih proizvodih in živilih iz njih. Poleg posebnih uvoz- 
nih dajatev uporabljajo tudi posebne izvozne dajatve in 
sezonske uvozne in izvozne dajatve ter omejitve. 

V sosednji Avstriji je tržišče kmetijsko-živilskih proizvodov 
zakonsko urejeno z zakonorn o tržnih redih (Marktordnungs- 
gesetz). Skrb nad posameznimi trgi imajo poleg Zveznega 
ministrstva še posebni Skladi. V zakonu o tržnih redih je 
posebej podrobno opredeljeno reguliranje trga mleka in 
mlečnih proizvodov, žita in žitnih proizvodov ter živine in 
mesa (govejega in prašičjega). V avstrijskem zakonu je spisek 
proizvodov oz. oznak blaga carinske tarife, ki pri uvozu 
v carinsko območje zapadejo uvozni izravnavi, sestavni del 
zakona o tržnih redih in posebnih odredb. Uvozna izravnava 
je lahko razlika do notranje veletrgovinske cene tega blaga, 
ali pa se uvozne izravnave predpišejo v absolutnem znesku ali 
pa v odstotku od carinske vrednosti, ki jih določa praviloma 
Sklad (npr. za mleko) z odlokom. Če je združljivo s cilji, ki jih 
zasledujejo in to narekujejo vzroki javnega interesa, lahko 
Sklad z odlokom tudi določi, da uvozna izravnava ne bo ali bo 
znižana. V Avstriji je pogosta uporaba sezonskih dajatev in 
omejitev uvoza in izvoza. 

V primerjavi z Evropsko gospodarsko skupnostjo in Avstrijo 
so bistvene slabosti dosedanjih rešitev pri nas v nasled- 
njem:!. Mehanizem je preveč tog in zato neučinkovit, saj se 
posebna uvozna dajatev (prelevman) pri uvozu kmetijskih 
pridelkov in živil izračunava ob uvozu (in ne predpisuje vna- 
prej) izključno na en način. Ta dajatev je računska razlika med 
uvozno ceno, povečano za znesek carine in drugih uvoznih 
dajatev, in povprečno ceno na domačem trgu. 
2. Za uvozno ceno se šteje tista cena, ki jo dokazuje uvoznik, 
lahko tudi s prirejeno uvozno dokumentacijo, in ne dejanska 
cena, ki vlada na nabavnem trgu, zmanjšana za izvozne olaj- 
šave in spodbude v deželi izvoznici ob upoštevanju normalnih 
spremljajočih uvoznih stroškov. 
3. Povprečna cena na domačem trgu se določa kot povprečna 
statistična cena v preteklem mesecu, kar je posebej proble- 
matično v inflacijskih pogojih. 
4. Posebne uvozne dajatve niso v funkciji vodenja tržno-raz- 
vojne kmetijske politike, zato je treba pri tem tako kot v razvi- 
tih tržnih gospodarstvih dati večja pooblastila Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
5. Niso dane možnosti, da bi se posebna uvozna dajatev 

-P°ročevalec 
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določala v stalnem znesku za enoto in v odstotkih od uvozne 
cene. V Evropski gospodarski skupnosti in Avstriji je stalni 
znesek prelevmana že predpisan oziroma za uvoznika dan, 
kar ga prisiljuje, da išče najboljše rešitve v okviru že v naprej 
postavljenih omejitev. To pomeni, da v razvitih tržnih gospo- 
darstvih prelevman ni parameter uvoznika, ampak je parame- 
ter ekonomske politike. Na ta način se preprečuje, da bi 
uvozniki poslovali z dvojnimi računi oziroma puščali razlike 
v tujini. 6. Niso dane možnosti za uporabo posebnih izvoznih 
dajatev in posebnih sezonskih uvoznih oziroma izvoznih da- 
jatev. 

Zato je treba sprejeti nov zakon in razveljaviti republiški zakon 
o posebnih dajatvah pri nakupu živine, mesa, mesnih izdel- 
kov, mleka in mlečnih izdelkov (Uradni list R S, št. 40/90) in 
zvezni zakon o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih pridel- 
kov in živil (Uradni list SFRJ, št. 70/89). 

II. CILJI IN NAČELA, NA KATERIH TEMELJI ZAKON 

Zakon zasleduje naslednje cilje in načela: 
- da se zaščiti razvoj domače kmetijske pridelave pred dum- 
pinškim uvozom in nihanji cen na zunanjih trgih, na ravni, ki 
ustreza odnosom ponudbe in povpraševanja na trgu kmetij- 
skih pridelkov in živil in ciljem kmetijske politike. Zaščita ima 
funkcijo spodbujanja ali omejevanja domače pridelave in 
vlogo vzdrževanja ravnotežja in stabilnosti na trgu. 
- da se zagotovi določanje posebnih uvoznih dajatev (prelev- 
manov) na načine, ki jih dajejo zakonodaje v razvitih tržnih 
gospodarstvih. 
- da se s sezonskimi posebnimi uvoznimi dajatvami najprej 
omogoči prodaja domače proizvodnje in še le na to oskrba 
trga iz uvoza. V izjemnih primerih se uvedejo posebne izvozne 
dajatve in sezonske posebne izvozne dajatve, če prekomerni 
izvoz povzroča motnje in nestabilnost na domačem trgu. 

III. TEMELJNE REŠITVE 

Posebne uvozne in izvozne dajatve ter sezonske posebne 
uvozne in izvozne dajatve so uvedene z namenom razvoja 
domače kmetijske pridelave in živinoreje pred uvozom pridel- 
kov in živil s trgov, ki zaradi posebnih izvoznih spodbud ali 
zaradi višje produktivnosti, prodajajo po bistveno nižji ceni 
kot je cena na domačem trgu, ki ustreza naši ravni produktiv- 
nosti v kmetijstvu in dolgoročno primernemu in stabilnemu 
dohodku kmetijskih proizvajalcev, in z namenom zagotavlja- 
nja stabilnosti trga s temi proizvodi in iz njih predelanih živil. 

Posebna uvozna dajatev se določa v absolutnem znesku (kot 
razlika med uvozno ceno, povečano za znesek carine in 
drugih uvoznih dajatev, in ceno, ki ustreza ciljem kmetijske 
politike) ali v odstotku od uvozne cene. Namesto povprečne 
cene na domačem trgu, ki se statistično ugotavlja za nazaj, se 
uporablja cena, ki ustreza ciljem kmetijske politike (v primeru 
Evropske gospodarske skupnosti je to indikativna ali ciljna 
cena). Ukrepe ekonomske politike je zato treba sprejemati 
pravočasno, trajno in postopno v manjši meri, in ne občasno 
in skokovito, kar zahteva tekoče spremljanje cen in razmer na 
domačem trgu in cen na borzah in večjih izvoznih trgih. To 
pomeni, da se posebne uvozne dajatve /prelevmani/, ki se 
predpisujejo vnaprej, sproti spreminjajo. 

Uvede se sezonska posebna uvozna oziroma izvozna dajatev 
v določenem časovnem razdobju, z namenom, da se pospeši 
prodaja domače proizvodnje in zniža stroške zalog ter s tem 
poveča narodnogospodarska učinkovitost, in z namenom 
zagotavljanja stabilnosti na domačem trgu. V izjemnih prime- 
rih, če zaradi prekomernega izvoza nastanejo ali utegnejo 
nastati motnje v oskrbi se lahko uvede tudi posebna izvozna 
dajatev. 

Posebne uvozne in sezonske posebne uvozne dajatve določa 
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Posebne 
izvozne in sezonske posebne izvozne dajatve pa določa mini- 
ster za trgovino. V obeh primerih pa Ministrstvi sodelujeta. 

Kmetijske pridelke in živila, za katere se predpiše posebna 
uvozna in izvozna dajatev oziroma sezonska posebna uvozna 

in izvozna dajatev, določi Vlada Republike Slovenije na p« 
log Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Mi' 
strstva za trgovino. 

Posebna uvozna dajatev se ne plačuje: 
- Varianata A: 
za začasni uvoz za oplemenitenje oz. dodelavo, za uvoz su' 
vin za proizvodnjo za izvoz v skladu s 50. členom carinsk« 
zakona in v primeru interventnega uvoza za republiške' 
zerve. 
- Varianta B: 
za interventni uvoz za republiške rezerve. 
Glede na to, da je spremljanje in kontrola izvajanja začasne? 
uvoza za oplemenitenje oz. dodelavo in uvoza surovin: 

proizvodnjo za izvoz zelo težavna naloga, predlagamo, da; 

to poenostavi. Blago, ki se uvaža, zapade plačilu dajatev. • 
pa se izvozi se plačane dajatve povrnejo in sicer revaloriziral 
z indeksom cen na drobno za vmesno obdobje. 

Višina zneska posebne uvozne dajatve in sezonske posef 
uvozne dajatve se ugotovi in plačuje v postopku carinje^ 
blaga po predpisih, ki veljajo za plačevanje carine. Viši' 
zneska posebne izvozne dajatve in sezonske posebne izvoz' 
dajatve se ugotovi in plača na dan vložitve carinske dekla' 
cije. 

Ustvarjena sredstva se vplačajo v proračun Republike Slo' 
nije in se vodijo na posebnem računu. 

Če ni oprostitev plačila uvoznih dajatev za začasni uvoz zara 
oplemenitenja oz. dodelave in za uvoz surovin in reprodukc 
skega materiala, ki se uporabijo za proizvodnjo blaga j 
izvoz, ni potrebe po kazenskih sankcijah in denarnih kazn 
v tem zakonu. 

Z uveljavitvijo tega zakona prenehata veljati zakon o posebfl 
dajatvah pri nakupu živine, mesa, mesnih izdelkov, mleka 
mlečnih izdelkov (Uradni list RS, št. 40/90) in zakon o pose1 

nih dajatvah pri uvozu kmetijskih pridelkov in živil (Uradni li* 
SFRJ, št. 70/89). 

Posebne uvozne in izvozne dajatve ter sezonske poset^ 
uvozne in izvozne dajatve se objavljajo v Listi posebnih uv" 
nih oziroma izvoznih dajatev in v Listi o sezonskih poseb" 
uvoznih oziroma izvoznih dajatvah. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Določanje zneska posebnih uvoznih in izvoznih dajatev i 
sezonskih posebnih uvoznih in izvoznih dajatev so operati^ 
naloge, s katerimi se pravočasno (tekoče) in fleksibilno Pri' 
gaja gibanjem cen v tujini oziroma na domačem trgu ter' 
gibanja v domači kmetijski pridelavi. To terja od pristoji 
državnih organov stalno (dnevno) spremljanje gibanje cen 
domačem trgu in vsaj na glavnih izvoznih trgih. Višina pre1® 
manov in njihovo prilagajanje mora biti pravočasno oziro^ 
sprotno in po malem, in ne občasno in skokovito. Za dolof 
nje prelevmanov in odločitev za sezonske uvozne in izvoz' 
dajatve bo zato treba zagotoviti dobre informacijske podla! 
o domačih in zunanjih gibanjih na trgih osnovnih kmetijs' 
pridelkov in živil ter podatke o gibanju mednarodne menja' 
in o gibanju proizvodnih stroškov v Republiki Sloveniji. To J 
zahtevalo nove naloge in novo organizirano službo, ki J 
spremljala ta dogajanja za tekoče ukrepe tržno-cenov' 
politike, katere sestavni del je zunanjetrgovinska polit'". 
Zakon ne predvideva neposrednih finančnih obveznosti' 
proračun, razen finančna sredstva za vzpostavitev, delova" 
in opremo nove službe. 

• J 
Podatke o gibanju proizvodnih stroškov v Republiki Slov®' 
(o proizvodnih lastnih cenah) za najpomembnejše "kmetij5 

proizvode že od leta 1973 dalje neprekinjeno spremlja Km® 
ski inštitut Slovenije na podlagi spremljanja manjšega Ste' 
kmetij. Z namenom povečanja reprezentativnosti vzorca 
popolnejših informacij, ki jih s tem lahko dobimo, se pred 
deva razširitev števila spremljanih kmetij z določenimi m®, 
dološkimi spremembami, kar ne bo imelo posebnih finan^ 
posledic, ker bodo delali isti strokovnjaki s pomočjo km« 
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ske svetovalne službe. Dodatne finančne posledice bo zato 
imela vzpostavitev službe, ki bo izvajala operativne naloge 
tekočega spremljanja ostalih zgoraj omenjenih tekočih gibanj 
na domačih in večjih izvoznih trgih ter svetovnih borzah. 

Poleg dodatno zaposlenih bo to zahtevalo na novo vzpostavi- 
tev računalniških zmogljivosti in direktnih linijskih računalni- 
ških povezav z zunanjim okoljem. Služba bi se financirala iz 
sredstev republiškega proračuna. 

OSNUTEK ZAKONA o posebnih dajatvah pri uvozu in izvozu kmetijskih pridelkov in 
živil 

1. člen 

Zaradi zaščite kmetijske pridelave in živinoreje ter zagotavlja- 
nja stabilnosti trga s kmetijskimi pridelki in živinorejskimi 
proizvodi /v nadaljnjem besedilu: kmetijski pridelki/ ter iz njih 
predelanih živil plačujejo uvozniki določenih kmetijskih pri- 
delkov in živil posebno uvozno dajatev oziroma sezonsko 
posebno uvozno dajatev. 

Iz razlogov iz prejšnjega odstavka se lahko uvede tudi plače- 
vanje posebne izvozne dajatve ali sezonske posebne izvozne 
dajatve pri izvozu določenih kmetijskih pridelkov in živil. 

Uvozniki in izvozniki po tem zakonu so podjetja in druge 
pravne osebe ter fizične osebe, ki samostojno opravljajo 
dejavnost z osebnim delom /v nadaljnjem besedilu: podjetja/. 

2. člen 

Posebna uvozna dajatev pomeni razliko med uvozno ceno 
proizvoda, povečano za znesek carine in drugih uvoznih daja- 
tev, in ceno, ki ustreza ciljem kmetijske politike. 

Posebna izvozna dajatev pomeni razliko med višjo izvozno 
ceno proizvoda in ceno, ki ustreza ciljem kmetijske politike. 
Posebna izvozna dajatev se uvede izjemoma, če izvoz določe- 
nega kmetijskega pridelka ali živila lahko povzroči motnje na 
domačem trgu. 

Metodologijo za določanje cene, ki ustreza ciljem kmetijske 
Politike, in metodologijo za preverjanje uvozne cene, ki se 
ugotavlja na podlagi borznih in izvoznih cen na pomembnej- 
ših tujih nabavnih trgih, predpiše Vlada Republike Slovenije. 

3. člen 

Posebna uvozna dajatev je določena v absolutnem znesku kot 
razlika med uvozno ceno, povečano za znesek carine in 
drugih uvoznih dajatev, in ceno, ki ustreza ciljem kmetijske 
Politike, ali pa v odstotku od uvozne cene. 

Posebna izvozna dajatev je določena v absolutnem znesku 
kot razlika med izvozno ceno in ceno, ki ustreza ciljem kmetij- 
ske politike, ali pa v odstotku od izvozne cene. 

4. člen 

paradi zagotavljanja stabilnosti na domačem trgu se za dolo- 
čne kmetijske pridelke in živila lahko predpišejo sezonske 
Posebne uvozne oziroma izvozne dajatve. 

5. člen 

Kmetijske pridelke in živila za katere se podpišejo posebne 
dajatve po tem zakonu, določi Vlada Republike Slovenije. 

6. člen 

Posebne uvozne dajatve in sezonske posebne uvozne dajatve 
*a kmetijske pridelke in živila določa minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z ministrom za trgo- 

fosebne izvozne dajatve in sezonske posebne izvozne daja- 
v® za kmetijske pridelke in živila določa minister za trgovino v sodelovanju z ministrom za kmetijstvo. 

Če nastanejo ali utegnejo nastati motnje v oskrbi z določenimi 
kmetijskimi pridelki in živili na domačem trgu minister za 
trgovino predlaga ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano zmanjšanje ali odpravo posebnih uvoznih dajatev in 
posebnih sezonskih uvoznih dajatev. 

7. člen 

Posebne uvozne dajatve in sezonske posebne uvozne dajatve 
za kmetijske pridelke in živila, se objavijo v Listi posebnih 
uvoznih dajatev oziroma v Listi sezonskih posebnih uvoznih 
dajatev, ki so zaporedno oštevilčene. 

Posebne izvozne dajatve in sezonske posebne izvozne daja- 
tve za kmetijske pridelke in živila se objavijo v Listi posebnih 
izvoznih dajatev oziroma v Listi sezonskih posebnih izvoznih 
dajatev, ki so zaporedno oštevilčene. 

Liste iz prejšnjih odstavkov začnejo veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

8. člen 

Posebna uvozna dajatev se ne plačuje : 

1./ za kmetijske pridelke in živila, ki se začasno uvozijo zaradi 
oplemenitenja oziroma dodelave; 
2.1 za uvoz surovin in reprodukcijskega materiala, ki se upora- 
bijo za proizvodnjo blaga za izvoz v skladu s 50. členom 
carinskega zakona /Uradni list SFRJ, št. 10/76, 36/79, 52/79, 
12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 in 21/90 /; 
3./ za kmetijske pridelke in živila, ki se interventno uvažajo za 
republiške rezerve. 

/VARIANTA: 

Posebna uvozna dajatev se ne plačuje za kmetijske pridelke in 
živila, ki se interventno uvažajo za republiške rezerve. 

Podjetje lahko zahteva vrnitev plačane posebne uvozne daja- 
tve : 
1./ za kmetijske pridelke in živila, ki se začasno uvozijo zaradi 
oplemenitenja oziroma dodelave; 
2.1 za uvoz surovin in reprodukcijskega materiala, ki se upora- 
bijo za proizvodnjo blaga za izvoz v skladu s 50. členom 
carinskega zakona /Uradni list SFRJ, št. 10/76, 36/79, 52/79, 
12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 in 21/90/. 

Vplačani znesek posebne uvozne dajatve se revalorizira glede 
na gibanje cen na drobno v Republiki Sloveniji v času od 
vplačila dajatve, pa do njenega vračila. 

Podjetje uveljavlja vračilo plačane dajatve pri Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano./ 

9. člen 

Posebne uvozne dajateve in sezonske posebne uvozne daja- 
tve se ugotovijo in plačajo hkrati s carinjenjem blaga na način 
in po postopku, ki ga predpisi o carinah določajo za plačeva- 
nje carine. 

Posebna izvozna dajatev in sezonska posebna izvozna daja- 
tev se ugotovi in plača na dan vložitve izvozne carinske 
deklaracije. 
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10. člen 

Sredstva, ustvarjena s plačilom posebnih dajatev po tem 
zakonu se vplačajo v proračun Republike Slovenije in se 
vodijo na posebnem računu. 

11. člen 

Z denarno kaznijo v višini 10-kratne neplačane posebne 
dajatve po tem zakonu se za gospodarski prestopek kaznuje 
pravna oseba, če: 

1./ ne izvozi proizvodov, ki jih je začasno uvozila zaradi 
oplemenitenja ali drugih poslov posredovanja v zunanjetrgo- 
vinskem prometu, po končanem proizvodnem procesu ali po 
končanih poslih oplemenitenja ali posredovanja /1. točka 8. 
člena/; 
2.1 ne izvozi v skladu s 50. členom carinskega zakona blaga, 
proizvedenega iz surovin in reprodukcijskega materiala, za 
katere ni bila plačana posebna dajatev 12. točka 8. člena/. 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori gospodarski presto- 
pek iz prejšnjega odstavka. 

/VARIANTA: Če je sprejeta varianta v 8. členu, se ta člen črta J 

12. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim 
opravljanjem dejavnosti, če stori katero od dejanj iz prejš- 
njega člena. 

/VARIANTA: Če je sprejeta varianta v 8. členu, se ta člen črta J 

13. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati: 
K 

- Zakon o posebnih dajatvah pri nakupu živine, mesa, mesnih . 
izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov /Uradni list RS, št. 40/90/ 
in- Zakon o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih pridelkov / 
in živil /Uradni list SFRJ, št. 70/89/. 

14. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Zakon o posebnih dajatvah pri uvozu in izvozu kmetijskih 
pridelkov in živil bi bolj celovito in na načine kot v razvitih 
tržnih gospodarstvih urejal področje mednarodne menjave 
s kmetijskimi pridelki in živili in vplival na vzpodbujanje raci- 
onalizacije kmetijske proizvodnje. 

Predlagamo nov sistem, katerega namen je zaščita razvoja 
domače kmetijske pridelave pred dumpinškim uvozom na 
ravni cene, ki ustreza ciljem kmetijske politike in odnosom 
ponudbe in povpraševanja na trgu kmetijskih pridelkov in 
živil. Pri tem ni mišljena zgolj zaščita obstoječega stanja, 
ampak je mišljen reguliran pritisk z ukrepi ekonomske politike 
na povečevanje storilnosti in učinkovitosti v kmetijski proiz- 
vodnji. Posebne uvozne in sezonske posebne uvozne dajatve 
torej postavljamo v funkcijo instrumenta kmetijske politike. 

To sledi tudi iz opredelitve posebne uvoze dajatve. Definirana 
je kot razlika med uvozno ceno proizvoda, povečano za zne- 
sek carine in drugih uvoznih dajatev, in ceno, ki ustreza ciljem 
kmetijske politike. Te zadnje cene veljavna zakonodaja ne 
vsebuje. Prav tako po veljavnem sistemu dokazuje uvozno 
ceno uvoznik, pri čemer je lahko uvozna dokumentacija prire- 
jena, če je nakup opravljen preko lastnega ali kakega drugega 
podjetja v tujini. Podobno razvitim tržnim gospodarstvom bi 
morala biti merodajna dejanska cena, ki vlada na nabavnem 
trgu, zmanjšana za izvozne olajšave in spodbude v deželi 
izvoznici (ob upoštevanju normalnih uvoznih stroškov). Pov- 
prečna cena na domačem trgu se po veljavni zakonodaji 
določa statistično za en mesec nazaj in velja za naslednji 
mesec. Posebne uvozne in sezonske posebne uvozne dajatve 
pomenijo instrument kmetijsko-ekonomske politike pred uvo- 
zom pridelkov in živil s trgov, na katerih se zaradi razlik 
v produktivnosti ali posebnih izvoznih vzpodbud, prodajajo 
po nižji ceni kot je cena na domačem trgu, ki ustreza naši 
ravni produktivnosti in ravni paritetnega dohodka v kmetij- 
stvu. Obenem pa želimo izvajati kontroliran pritisk na poveče- 
vanje storilnosti in učinkovitosti v domači proizvodnji. Da ta 
pritisk doseže svoj namen mora biti stalen in postopen. Neod- 
merjen ekonomski pritisk bi imel namreč nasproten učinek 
- odpravili bi interes za proizvodnjo. 

Zato je določanje zneska posebne uvozne in izvozne dajatve 
ter sezonske posebne uvozne in izvozne dajatve operativna 
naloga, kjer se mora znesek sproti prilagajati gibanju cen na 
tujem oziroma na domačem trgu, ter stanju kmetijske pride- 
lave. To terja stalno spremljanje cen na domačem trgu in na 
glavnih izvoznih trgih in pomembnejših borzah pridelkov. 
Prilagajanje posebne dajatve pa mora biti sprotno in po 

malem, ne pa občasno, skokovito, kar povzroča le negativne 
učinke v pridelavi. 

Zavoljo opisanega kmetijskega vidika posebnih uvoznih daja- 
tev (uravnavanja pridelave), naj bi posebne uvozne in sezon- 
ske posebne uvozne dajatve določal minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. Kadar pa pride do kratkotrajnih in ne 
dolgoročnih motenj na trgu zaradi nezadostne pridelave aH 
špekulacij in je potreben interventni uvoz, s katerim se norma- 
lizirajo tržni odnosi z dodatno ponudbo naj bi minister za 
trgovino predlagal ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano znižanje posebnih uvoznih dajatev. Pri določanju zne- 
ska posebne uvozne dajatve je namreč merodajna cena, ki je 
v skladu s cilji kmetijske politike in je sprejemljiva (primerna) 
za porabnike, ne pa povprečna tržna cena, ki trenutno vlada 
na domačem trgu. Če prekomerni izvoz povzroči ali utegne 
povzročiti motnje in nestabilnost na domačem trgu lahko 
v izjemnih primerih minister za trgovino v sodelovanju z mini- 
strom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano določi posebno 
izvozno dajatev. 

Novost predlaganega sistema so sezonske posebne uvozne 
izvozne dajatve, ki imajo nalogo, da vplivajo na stabilnost trga 
na način, da pri pridelkih in živilih, ki jih nimamo dovoli 
omogočijo prodajo najprej domače proizvodnje, šele zatem 
oskrbo trga z uvozom, ali pa preprečujejo izvoz proizvodov, M 
jih primanjkuje na domačem trgu. Ta ukrep zmanjšuje pridel- 
valcem stroške zalog. Če pa bi bila domača ponudba neza- 
dostna, kljub še neprodani proizvodnji, ki bi se Spekulativno 
zadrževala, pa se sezonske posebne uvozne dajatve ukine 
nasploh ali za določeno količino. 

Posebne uvozne in izvozne dajatve se objavljajo z Listo 
posebnih uvoznih in izvoznih dajatev, ki velja naslednji dan p° 
njeni objavi. Prav tako velja za sezonske posebne uvozne i" 
izvozne dajatve. 

Predlagamo tudi, da se posebne uvozne dajatve ne plačujejo 
v primeru intervencijskega uvoza za republiške rezerve. Če Pi 

gre za začasen uvoz zaradi oplemenitenja oziroma dodelal 
in za uvoz surovin in reprodukcijskega materiala, ki se upora- 
bijo za proizvodnjo blaga za izvoz v skladu s 50. členorf 
carinskega zakona, smo pripravili dve varianti. Po prvi varianj' 
se posebna uvozna dajatev ne plačuje v primeru, če so izpo»' 
njeni pogoji. V primeru te variante so sestavni del zakona tud1 

kazenske določbe. Ker pa je nadzor in kontrola nad izvaja■ 
njem zelo zapletena, predlagamo drugo varianto, ki je blffl 
tržnim gospodarstovm, da v teh primerih ni oprostitve plačil» 
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posebne uvozne dajatve. Podjetje pa lahko ob izvozu zahteva 
vrnitev plačane posebne uvozne dajatve. Vplačani znesek 
posebne uvozne dajatve bi se revaloriziral glede na gibanje 
cen na drobno v Republiki Sloveniji v času od vplačila dajatve 
pa do njenega vračila. V tem primeru zato tudi niso potrebne 
kazenske določbe v tem zakonu. 

Posebne uvozne dajatve in sezonske posebne uvozne dajatve 
se ugotovijo in plačajo na način in po postopku, ki velja za 
plačevanje carine. Posebna izvozna dajatev in sezonska 
posebna izvozna dajatev pa se ugotovi in plača na dan vloži- 

tve izvozne carinske deklaracije. 
Sredstva, pridobljena s plačilom posebnih dajatev in sezon- 
skih posebnih dajatev kmetijskih pridelkov in živil bi se glede 
na integralnost proračuna vplačevala v proračun Republike 
Slovenije in bi se vodila na posebnem računu. 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati zakon 
o posebnih dajatvah pri nakupu živine, mesa, mesnih izdel- 
kov, mleka in mlečnih izdelkov (Uradni list Republike Slove- 

nije, št. 40/90) in zakon o posebnih dajatvah pri izvozu kmetij- 
skih pridelkov in živil (Uradni list SFRJ, št. 70/89). 

'redlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

NARAVNI IN KULTURNI DEDIŠČINI s predlogom zakona - ESA 540 

Vlada Republike Slovenije je na 148. seji 30/1-1992 dolo- 
čila besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O NARAVNI IN KULTURNI 
DEDIŠČINI S PREDLOGOM ZAKONA. 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266., 267. in 312. člena poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena 
začasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Skupščini Republike 
Slovenije, da obravnava in sprejme navedeni zakon po 
skrajšanem postopku iz razlogov navedenih v prilogi. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 
nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in 
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bodo kot nje- 
govi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles so- 
delovali: 

- dr. Andrej CAPUDER, minister za kulturo, 
- Jelka KREMESEC-JEVŠENAK, pomočnica ministra za 
kulturo, 
- Maša MARGUČ, samostojna svetovalka v Ministrstvu za 
kulturo. 

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o naravni in kulturni dediščini s predlogom zakona 
bosta obravnavala Odbor za kulturo in varstvo kulturne dediš- 
čine kot matično delovno telo in Zakonodajno-pravna komi- 
sija. Odbor bo zakon obravnaval med 27. februarjem in 4. 
marcem 1992. 

Za obravnavo predloga Za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o naravni in kulturni dediščini s predlo- 
gom zakona so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin 
in Zbor združenega dela. 

PREDLOG, DA SE ZAKON OBRAVNAVA IN 
SPREJEMA PO SKRAJŠANEM POSTOPKU 
Ministrstvo za kulturo pripravlja besedilo novega Zakona 
o naravni In kulturni dediščini. Vendar je to zelo obširno 
področje ter zahtevno po svoji vsebini. Zato predvide- 
vamo, da bo nov zakon o naravni in kulturni dediščini 
sprejet šele koncem leta 1992. V letu 1991 pa je bil izdan 
nov Stanovanjski zakon. Ker je sedaj prišlo do situacije, 
da Zakon o naravni in kulturni dediščini zavira izvedbo 
nekaterih določil Stanovanjskega zakona, ga je treba 
takoj spremeniti in uskladiti z njim. Situacija na področju 
stanovanjske zakonodaje Je nedvomno zelo pereča, saj 
direktno prizadene veliko število posameznikov, ki bi 
stanovanja lahko kupili na podlagi stanovanjske zakono- 
daje, pa jih zaradi določil v Zakonu o naravni in kulturni 
dediščini ne morejo. Tu gre predvsem na razglašena 
stara mesta jedra v Ljubljani, Kranju, Škofji Loki, Ptuju, 
Kamniku, Piranu itd. ter za številne gradove. Po drugi 
strani pa je tudi vsem Imetnikom stanovanjske pravice 
potrebno zagotoviti enake pogoje za nakup teh stano- 
vanj in to v kratkih rokih, kot jih stanovanjski zakon 
brezpogojno določa. V kolikor se prodaja teh stanovanj 
sprosti, pa se tega ne more storiti v celoti. Predkupna 
pravica je sedaj sicer dana občinam, vendar občine za 
uveljavitev te pravice nimajo finančnih sredstev. Zato je 
istočasno treba predkupno pravico prenesti iz občine na 
republiko, ki bo vsaj v najbolj izrazitih primerih, ko je 
nteres varstva naše kulturne dediščine zelo velik in 

izjemnega pomena za celo Slovenijo, to pravico sploh 

lahko izkoristila. 

Kar Zadeva prenos razglašanja ogroženih rastlinskih in 
živalskih vrst za naravno znamenitost iz Skupščine 
Republike Slovenije na njeno vlado, kot prenos začas- 
nega razglašanja spomenikov ali znamenitosti izjem- 
nega pomena, iz občinskih na republiški upravni organ, 
pa gre le za predhodne poenostavitve postopkov, ki se 
predvidevajo sprejeti v nov zakon na podlagi dosedanjih 
izkušenj. Prav tako je ti dve spremembi potrebno sprejeti 
takoj in po skrajšanem postopku, da ne bi prišlo do 
škodljivih posledic za Slovenijo, ki se ne bi dale popra- 
viti. Že pred nabiralno sezono, ki se hitro bliža, je namreč 
potrebno iz vrst živali zavarovati ogrožene vrste (npr. 
žab, polžev, pijavk ...), kar vlada lahko zelo hitro stori in 
bi bila takšna rešitev najustreznejša, saj omogoča 
takojšnje zavarovanje. 

Prav tako je treba takoj rešiti problem začasnega razgla- 
šanja krajinskih parkov, ki segajo v območje več občin. 
To sedaj lahko store le občine. Ker pa to ni v njihovem 
interesu, se za tovrstne postopke ne odločajo. V letoš- 
njem letu in to čimpreje začasno razglasiti večje število 
regijskih parkov, če jih želimo zavarovati oz. zaščititi 
pred že predlaganimi posegi v prostor, ki ne bi bili 
v skladu s politiko varstva naravne dediščine. Zaradi 
nevarnosti, da bi prišlo do nepopravljive škode v naši 
naravi, je torej potrebno omogočiti republiki, da ima tudi 
sama možnost začasnih razglasitev, saj ima sama prav 
tako pristojnost trajnega razglašanja v istih primerih. 



PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o naravni in 
kulturni dediščini 

I. OCENA STANJA, RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA IN 
PREDLAGANE REŠITVE 
Zakon o naravni in kulturni dediščini je sistemski akt, ki 
celovito ureja varstvo naravne in kulturne dediščine. Sprejet 
je bil pred enajstimi leti in v tem času, največ pa v zadnjem 
letu gospodarskih sprememb in sprememb drugih zakonov, 
se je izkazalo nekaj njegovih določb v celoti neustreznih in 
nesprejemljivih za izvajanje. 

Tako je novi Stanovanjski zakon določil, da so na zahtevo 
imetnikov stanovanjske pravice lastniki stanovanj dolžni le ta 
prodati in sicer pod ugodnimi pogoji, če je zahteva vložena 
v dveh letih od uveljavitve zakona. Zakon o naravni in kulturni 
dediščini pa še vedno določa, da spomenika ali znamenitosti, 
ki je v družbeni lastnini ni mogoče odtujiti iz družbene last- 
nine. Ker ni razlogov, da bi bila stanovanja, ki so razglašena 
za spomenike, v celoti izvzeta iz privatizacije stanovanj, je to 
določbo treba takoj spremeniti. Zakon predvideva namreč 
enako varstvo spomenikov, ne glede na to kdo je lastnik, tako 
da sedanja prepoved odtujitve spomenikov iz družbene oz. 
javne lastnine ni več utemeljena v celoti. 
Tako bi na podlagi nove ureditve prodaje stanovanj prišlo do 
velikega števila prodaje stanovanj, ki se nahajajo v spomeni- 
ško zaščitenih objektih, saj so razglašena za spomenik skoraj 
vsa stara mestna jedra slovenskih mest in številni gradovi. Na 
teh stanovanjih ima sedaj predkupno pravico občina. Občina 
pa nima toliko finančnih sredstev, da bi mogla izkoristiti 
predkupno pravico vsaj v tistih primerih, kjer je iz varstvenih 
razlogov potrebno, da spomeniki ostanejo v državni lastnini. 
Zato je ob sprostitvi prodaje vseh stanovanj, nujno prenesti 
predkupno pravico na spomeniško zaščitenih objektih na 
tistega, ki bo ob vsesplošni razprodaji spomenikov, lahko 
odkupil tiste, ki so velikega ali izjemnega pomena za celo 
Slovenijo. To pa je država. 

Pristojnost razglašanja zavarovanja ogroženih rastlinskih in 
živalskih vrst je v Zakonu o naravni in kulturni dediščini 
dodeljena izključno Skupščini Republike Slovenije. Ta zakon- 
ska rešitev se je izkazala za neustrezno, saj v 10 letih veljav- 
nost zakona ta pravna pot ni bila uporabljena. V večini zahod- 
noevropskih držav je na podlagi zakonskega pooblastila 
tovrstno razglašanje prepuščeno podzakonskim aktom. 
Takšna rešitev je primernejša predvsem zaradi hitrega spre- 
minjanja različnih, tako naravnih kot družbenih pogojev. 
Pogoji se namreč spreminjajo tako v naravi, v današnjem času 
tržnega gospodarstva pa še bolj v družbi, z vidika gospodar- 
skega izkoriščanja narave. Zato je glede na naravo varstve- 
nega vprašanja (ogroženost rastlinskih in živalskih vrst se 
zaradi tržne konjunkture, nenadno povečanega povpraševa- 
nja po naravnih surovinah in zaradi sezonskih gibanj lahko 
hitro spreminja) utemeljeno bolj fleksibilno ukrepanje, to je 
na ravni vlade. Zaradi bližajoče se pomladne sezone, ko se 
uničevanje določenih živalskih in rastlinskih skupin najbolj 
zaostri, predlagamo prenos te pristojnosti, saj bo s tem omo- 
gočeno pravočasno ukrepanje. 

Začasno zavarovanje ogroženih delov naravne in kulturne 
dediščine je v Zakonu o naravni in kulturni dediščini izključno 

v pristojnosti občin. Tega instrumenta so se občine tudi 
posluževale, vendar le v primerih, ko je bilo to v njihovem 
interesu. Za večja, za zavarovanje predlagana območja, ki 
ležijo na ozemlju več občin (npr. nekateri krajinski parki), te 
pravne poti ni bilo mogoče doseči. Še bolj nelogično je, da si 
tega instrumenta ni pridržala Republika Slovenija niti za tiste 
varstvene skupine, katerih razglašanje je izključno v njeni 
pristojnosti (npr. regijski parki). Ocenjeno je, da obstaja več 
deset pokrajinskih območij, ki so predvidena za zavarovanje, 
vendar so zaradi aktualnih groženj (predlagani posegi v pro- 
stor, ipd.) v veliki nevarnosti, da bodo nepopravljivo prizadeta 
ali da bo izvedba zavarovanja postala sploh nemogoča, pre- 
den bo redni zavarovalni postopek lahko izveden. Rešitev 
vidimo v prenosu pristojnosti začasnega zavarovanja za 
naravno in kulturno dediščino velikega ali izjemnega (t. j. 
nacionalnega) pomena za Republiko Slovenijo. 

II. TEMELJNA NAČELA IN CILJI 

Osnovno izhodišče predlaganih sprememb in dopolnitev 
Zakona o naravni in kulturni dediščini je, da se ne posega 
v temeljna načela samega zakona. Predlagana novela temelji 
na načelih, sprejetih v drugem zakonu, ki zahtevsjo prilagodi- 
tev določil Zakona o naravni in kulturni dediščini in to po 
skrajšanem postopku. 

Pri uskladitvi s Stanovanjskim zakonom se je sledilo načelu 
izenačitve pravic vseh imetnikov stanovanjske pravice. Tako 
bodo sedaj tudi imetniki stanovanjske pravice na stanovanjih, 
ki so razglašena za spomenike, lahko kupili ta stanovanja pod 
enakimi pogoji, kot tisti imetniki, katerih stanovanja niso 
razglašena za spomenike. 

Pri prenosih začasnih razglasitev za spomenik ali znamenitost 
velikega ali izjemnega pomena za Republiko Slovenijo iz 
občin na republiko je bilo vodilno načelo zagotovitve enot- 
nega varstva dediščine za vso Slovenijo, česar občine za večje 
komplekse, ki so segali na področje večjih občin, niso zago- 
tavljale. 

S prenosom razglašanja ogroženih rastlinskih in živalskih vrst 
za znamenitost iz Skupščine na Vlado Republike Slovenije pa 
se bo zagotovilo načelo uspešnosti takojšnje zagotovitve var- 
stva tistih rastlinskih ali živalskih vrst, ki zaradi trenutne 
gospodarske situacije postanejo na hitro zelo iskano blago. 

Cilj predlagane novele Zakona o naravni in kulturni dediščini 
je uskladitev s Stanovanjskim zakonom ter zagotoviti takojš- 
nje, uspešno in enotno varstvo naše naravne in kulturne 
dediščine. 

III. FINANČNA SREDSTVA 

Za izvedbo sprememb predlaganega zakona ne bo potrebno 
nobenih dodatnih finančnih sredstev, prav tako se delo občin- 
skih in republiških upravnih organov ne bo povečalo. 

PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o naravni in kulturni 
dediščini 

1. člen 

V Zakonu o naravni in kulturni dediščini (Ur. list SRS, št. 1/81, 
42/86 in 8/90) se v 1. odstavku 21. člena črta besedilo: 
»za ogrožene rastlinske in živalske vrste.« 

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Vlada Republike Slovenije razglaša ogrožene rastlinske in 
živalske vrste za naravno znamenitost z odlokom.« 
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2. člen z besedilom »90 dneh«. 

V 29. členu se doda drugi odstavek: 
»Akt o začasni razglasitvi za spomenik ali znamenitost veli- 
kega ali izjemnega pomena za Republiko Slovenijo izda repu- 
bliški upravni organ, pristojen za kulturo.« 

3. člen 

Prvi odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Imetnik, ki namerava spomenik ali znamenitost prodati, ga 
[nora najprej ponuditi naprodaj republiki in navesti označbo 
in ceno spomenika ali znamenitosti ter druge prodajne po- 
goje.« 

V drugem odstavku se besedilo »šestih mesecih« zamenja 

Tretji odstavek se črta. 

4. člen 

51. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Spomenika ali znamenitosti, ki je v javni ali družbeni lastnini, 
ni dopustno odtujiti 
Določba prejšnjega odstavka ne velja za stanovanja ali stano- 
vanjske hiše, ki so razglašene za spomenik oziroma v drugih 
primerih, kadar zakon drugače določa.« 

5. člen 

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

S predlaganimi spremembami in dopolnili se ne posega 
v temeljna načela zakona o naravni in kulturni dediščini, 
temveč se ga le usklajuje s kasneje sprejetim zakonom ter 
novo nastalo situacijo v naši družbi, ko je treba dediščino 
slovenskega naroda zaščititi pred vse večjimi interesi njego- 
vega gospodarskega izkoriščanja. 

' V prvem členu se prenaša razglašanje ogroženih rastlin- 
skih in živalskih vrst iz Skupščine Republike Slovenije na 
Vlado Republike Slovenije. Takšna rešitev bo omogočala 
hitrejše prilagajanje razmeram, ki se zaradi gospodarskih 
Potreb odražajo v naravi in povzročajo lahko tudi nepoprav- 
'livo škodo. 
2 Drugi član daje tudi republiki možnost izdaje akta 
? začasni razglasitvi za spomenik ali znamenitost velikega ali 
'Vemnega pomena za Slovenijo. V teh primerih republika že 
doslej izdaja akte o trajnih razglasitvah tako, da ji je treba 
omogočiti tudi začasne razglasitve, ki se jih občine niso 
Posluževale, saj nobena ni bila direktno zainteresirana. 

3. Predkupno pravico na spomenikih ali znamenitostih se v 5. 
členu prenaša iz občin na republiko, ki ima edina finančne 
možnosti, da bi spomenike, ki bodo večjega pomena za 
celotno Slovenijo, lahko odkupila. Po drugi strani ima edinole 
republika tudi možnost omogočiti nakup drugega primernega 
stanovanja tako kot to nalaga 129. člen Stanovanjskega za- 
kona. 

V drugem odstavku pa je potrebno skrajšati čas, ki ga ima 
republika za sprejetje predkupne pravice iz 6 mesecev v 90 
dni. 

4. Dosedanji 51. člen Zakona o naravni in kulturni dediščini 
določa, da spomenika ali znamenitosti, ki je v družbeni last- 
nini, ni mogoče odtujiti iz družbene lastnine. V primeru, da 
gre za razglašena stanovanja in stanovanjske hiše, se torej ne 
da prodati takšnih stanovanj ne glede na to, da Stanovanjski 
zakon to dovoljuje za vsa stanovanja, seveda ob izpolnjenih 
drugih pogojih. S to spremembo je torej treba omogočiti 
izvedbo Stanovanjskega zakona. 

določbe zakona o naravni in kulturni 
dediščini, ki se spreminjajo in 
DOPOLNJUJEJO 

21. člen 

Skupščina SR Slovenije sprejme akt iz 18. člena tega zakona 
P° tem, ko dobi mnenje ali predlog Zavoda SR Slovenije za 
arstvo naravne in kulturne dediščine, če gre za narodni ali 
eg'onalni park, za ogrožene rastlinske in živalske vrste ali za 
ru9 spomenik oziroma za znamenitost velikega ali izjem- 
na pomena za SR Slovenijo. 

29. člen 

o začasni razglasitvi za spomenik ali znamenitost izda 
očinski upravni organ, pristojen za kulturo, po posvetovanju 
strokovno organizacijo. 

40. člen 
'letnik, ki namerava spomenik ali znamenitost prodati, ga 

mora najprej ponuditi naprodaj občini, na območju katere je 
spomenik ali znamenitost, če gre za nepremičnino; muzeju, 
če gre za premičnino oziroma arhivu, če gre za arhivsko 
gradivo, in navesti označbo in ceno spomenika ali znamenito- 
sti ter druge prodajne pogoje. Občina lahko predkupno pra- 
vico prepusti ustrezni strokovni organizaciji ali drugi družbeni 
pravni osebi po posvetovanju s strokovno organizacijo. 

Predkupna pravica preneha po šestih mesecih, odkar je imet- 
nik najavil nameravano prodajo, če v tem času nobeden od 
predkupnih upravičencev iz prejšnjega odstavka ne sprejme 
prodajne ponudbe. 

Imetnik arhivskega gradiva, ki namerava le-tega odsvojiti, ga 
mora najprej ponuditi arhivu. Če arhiv ponudbe ne sprejme 
v 90 dneh, lahko imetnik z njim prosto razpolaga. 

51. člen 

Spomenika ali znamenitosti, ki je v družbeni lastnini, ni 
mogoče odtujiti od družbene lastnine, razen v primerih iz 41. 
člena tega zakona; na njem tudi ni mogoče pridobiti lastnin- 
ske pravice s priposestvovanjem. 



   — 

Poročilo o izvajanju zakona in natečaja o SPODBUJANJU RAZVOJA 

DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ v letu 1991 

Vlada Republike Slovenije je na 148. seji 30/1-1992 obrav- 
navala: 

- POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA IN NATEČAJA 
O SPODBUJANJU RAZVOJA DEMOGRAFSKO OGROŽE- 
NIH OBMOČIJ V LETU 1991, 

ki vam ga pošiljamo na podlagi 14. člena zakona o spod- 
bujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Repu- 
bliki Sloveniji (Uradni list RS, št. 48/90). 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 

nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in 
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bodo kot nje- 
govi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles so- 
delovali: 
— Igor UMEK, minister za planiranje, 
— Peter HOČEVAR, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za planiranje, 
— Niko VLADIMIROV, svetovalec Vlade Republike Slove- 
nije v Ministrstvu za planiranje. 

Vlada Republike Slovenije Je skupščini predložila poro- 
čilo o izvajanju zakona in natečaja o spodbujanju razvoja 
demografsko ogroženih območijh v letu 1991 na osnovi 
14. člena zakona o spodbujanju razvoja demografsko 
ogroženih območij v Republiki Sloveniji. Ta člen namreč 
določa, da vlada enkrat letno poroča o uresničevanju 
ciljev in nalog iz tega zakona ter republiški skupščini 
predlaga potrebne ukrepe. 

V poročilu je med predlaganimi ukrepi tudi predlog za 
Izdajo zakona o spremembi zakona o spodbujanju raz- 
voja demografsko ogroženih območij v Republiki Slove- 
niji, ki je bil skupščini predložen v januarju in smo ga 
objavili v 2. številki Poročevalca, 27. januarja letos. 

Poročilo o izvajanju zakona in natečaja o spodbujanju 
razvoja demografsko ogroženih območij v letu 1991 bo 
obravnavala Komisija Skupščine RS za strategijo naci- 
onalnega in regionalnega razvoja, 11. februarja 1992. 

1. Splošno 
Zakon o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih obmo- 
čij v Republiki Sloveniji je Skupščina Republike Slovenije 
sprejela v decembru 1990 (Ur. I. RS, št. 48/90). Njegov namen 
je spodbujanje razvoja in zadržanje poseljenosti na območjih, 
ki jih je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije določil 
s svojim Odlokom o območjih, ki se štejejo za demografsko 
ogrožena območja v Republiki Sloveniji v obdobju 1991-1993 
(Ur. I. RS št. 6 in 5/91). Za spodbujanje razvoja so predvidene 
naslednje neposredne spodbude: 
- sofinanciranje izdelave razvojnih programov območij; 
- sofinanciranje izdelave inicialnih razvojnih načrtov in 
refundiranje dela stroškov izdelave projektne dokumentacije; 
- sofinanciranje naložb v lokalno gospodarsko infrastruk- 
turo; 
- spodbujanje gospodarskih naložb. 

Zakon določa tudi naslednje posredne vzpodbude: 

- davčne olajšave; 
- ukrepe na področju osnovnega šolstva, izobraževanja 
kadrov, štipendijske politike, kulture, telesne kulture, osnov- 
nega zdravstvenega varstva ter sofinanciranje izgradnje 
kadrovskih stanovanj; 
- ukrepe socialnega varstva. 

Posredne spodbude vsebujejo že sprejeti oziroma pripravlja- 
joči se sektorski zakoni (Zakon o davku iz dobička pravnih 
oseb, Ur. I. RS, št. 48/90; Zakon o dohodnini, Ur. I. RS, št. 48/ 
90; Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa- 
nja, Ur. I. RS, št. 12/91; Stanovanjski zakon, Ur. I. RS, št. 18/91, 
Predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju, Predlog zakona o zdravstveni dejavnosti). 

V Zakonu o proračun^ Republike Slovenije za leto 1991 (Ur. I. 

RS, št. 14/91) je bilo za spodbujanje razvoja demografs* 
ogroženih območij določenih 865 milijonov din. Na tej osrtf 
je Ministrstvo za planiranje objavilo Natečaj (Ur. I. RS, št. '• 
91) za sofinanciranje: 
- razvojnih programov občin (točka 1); 
- inicialnih razvojnih načrtov in dokumentacije (točka 2); 
- gospodarske infrastrukture (točka 3); 
- razvoja kmetij in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (to& 
4/1); 
- drobnega gospodarstva do - 5 zaposlenih (točka 4.2.); 
- ostalih gospodarskih naložb (točka 5). 

V okviru te proračunske postavke je bilo potrebno zagotov: 

tudi sredstva za naložbe iz leta 1990 (15. člen zakona), t.j-' 
investicije, za katere investitorji niso mogli uveljaviti olapj 
v letu 1990 do višine odobrenih sredstev, ker je republik 
skupščina sprejela sklep, da ne bo več vplačevala sreds1' 
v sklad federacije za pospeševanje razvoja manj razvf 
območij v Jugoslaviji. 

Od skupne vrednosti 865,000.800 SLT je bilo razdeljeno P 
posameznih namenih: 
naložbe iz 15. člena zakona j 
(manj razviti - prenos) 147,720-i, 
razvojni programi občin 8,737 ®: 
gospodarska infrastruktura 339,164 ? 
neposredne gospodarske naložbe 369,078 J 
operativni stroški pred pripravo obdelav zahtevkov 300^ 
Skupaj 865.000.fi1 

2. Dodeljevanje sredstev po namenih 
2.1. Naložbe Iz 15. člena zakona 
Vse investitorje, ki niso mogli v letu 1990 uveljaviti sv® 
olajšav, je Ministrstvo za planiranje pozvalo, naj vložijo s*' 
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zahtevke. Investitorji so morali dokazati že vložena sredstva in 
zagotovljene vire za dokončanje naložb. Ob tem je Ministrstvo 
za planiranje preverjalo še višino uveljavljenih olajšav glede 
na vložena sredstva. Prispelo je 64 vlog v skupni vrednosti 
163.803.000,00 SLT, ugodno rešenih pa je bilo 55 vlog 
v skupni vrednosti 147.720.142,60 SLT. V dveh primerih sta 
investitorja odstopila od vloge, ostali pa niso zagotovili 
ustreznih dokazil o že vloženih sredstvih oziroma zagotovlje- 
nih virih za dokončanje naložbe. 

Vsi investitorji so dobili nakazan denar. Sredstva so se dode- 
lila kot kredit pod pogoji iz 15. člena zakona (10 let, dvoletni 
moratorij, obrestna mera 10%). 

2.2. Točka 1 Natečaja (Razvojni programi občin) 
Za izdelavo razvojnih programov za demografsko ogrožena 
območja, ki je pogoj za dodeljevanje sredstev iz tega zakona 
v prihodnjih dveh letih, je bilo predvideno 12 mio tolarjev. 
V natečaju so bila točno navedena merila, na osnovi katerih 
bo Ministrstvo za planiranje odobravalo sredstva (največ 50% 
stroškov izdelave razvojnega programa, vendar ne več kot 
50.000 din na 100 km2 površine demografsko ogroženega 
območja občine in 12.500 din na 1000 prebivalcev teh obmo- 
čij). Glede na zahteve iz natečaja so zahtevki znatno presegali 
merila, vloge pa so bile tudi zelo pomanjkljive. Najpogostejše 
Pomanjkljivosti so se izkazovale v: 
~ teritorialnem prikazu (ali ga ni bilo, ali je bil pomanjkljiv ali 
Pa je obsegal le del demografsko ogroženega območja ob- 
čine); 
~ dispoziciji zahtevka (ali je ni bilo, ali pa ni ustrezala razpis- 
nim pogojem; vključevala je izdelavo prostorskih aktov 
občine, projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in 
Projektov za izvedbo; zahtevalo se je financiranje dela občin- 
ske komisije; vsebovala je individualne programe, ki so pred- 
met natečaja po drugih točkah in pod.); 
"" terminu sprejetja (ni bil predviden ali pa šele po 31. 12. 
' y 91) j 
~ finančni konstrukciji (niso bila upoštevana merila iz nate- 
čaja, občina ni dala zagotovil glede lastnih sredstev; zahtevek 
!e Presegal več kot 50% republiških sredstev; drugi republiški 
'n ostali viri sredstev niso bili dokumentirani; navedena je bila 
le Predračunska vrednost programa, ne pa višina zahtevka). 

Za občinske razvojne programe je bilo vloženih 46 vlog. Po 
^ravljenem usklajevanju so od zahtevka odstopile 3 občine 
(Mozirje, Radlje ob Dravi - izvajalec Scepter, Celje). Negativni 

kleP je prejelo 8 občin, od tega 1 občina za dva zahtevka, 
Pozitivne pa 34. V ta namen je bilo občinam dodeljenih 
o. '37,675,00 SLT, kot nepovratna sredstva. 

Vsem občinam so bila sredstva nakazana. 

cifa)^0"*8 2 Na,eča'a: (inicialni razvojni načrti in dokumenta- 

J^jnistrstvo za planiranje je prejelo 44 vlog za sofinanciranje 
'cialnih razvojnih načrtov in za refundiranje dela stroškov 

3fi°in"ne dokumentacije. Višina zahtevkov je znašala 
točk k OOO'OO SLT. Glede na izjemno število prijav iz ostalih 

Natečaja je Ministrstvo za planiranje izločilo iz obravnave 
oobravanje sredstev v te namene in jih bo vključilo v nasled- nl' natečaj. 

Točka 3 Natečaja (gospodarska infrastruktura): 

so S?'inanciranje razvoja lokalne gospodarske infrastrukture 
din°n 'ne dos,avi'e 789 projektov v višini 1,752.000.000,00 
kov y č'ne so Prijavile od enega (Kranj) do 66 (Ptuj) zahtev- rav |Udi pri teh zahtevkih se mnoge občine niso dosledno 
fina13 P° na,ečainih pogojih (časovna dinamika izgradnje in 
Ce 

nciranja, splošna prijava za sanacijo vsega lokalnega 
fina n®9a omrežja, dovoljenja za poseg v prostor, neustrezna 
niu i konstrukcija), zato je bilo pri operativnem razvršča- n opredeljevanju potrebna vrsta usklajevanj. 

vloqS^rstvo za planiranje je ob upoštevanju velikega števila 
Pora^ei^'5'06 ^ah,evkov' "Porabilo naslednje kriterije za 

a) za te namene se okvirno predvidi 300 milijonov SLT; 
b) sredstva se med občine porazdeli po principu enakomerne 
geografske razporeditve s tem, da se upošteva površina 
demografsko ogroženih območij v občini in število prebival- 
stva na teh območjih; praktično je to kriterij, ki je bil uporab- 
ljen tudi pri 1. točki natečaja in je bil sicer vodilo pri koncipira- 
nju natečaja. Tako dobljene kvote (deleži) občin so v posa- 
meznem letu le okvirne, ministrstvo pa jih bo skušalo realizi- 
rati v treh letih; 
c) izvršni sveti občinskih skupščin zaradi poznavanja proble- 
matike infrastrukture na svojih območjih določijo prioriteto 
naložb; 
d) pri proučevanju zahtevkov je pomembno vlogo igral krite- 
rij zapiranja finančne konstrukcije. V takih primerih se je 
investitorjem zato skušalo odobriti sredstva v višini, za katera 
so zaprosili. Pri odobravanju sredstev se je ministrstvo sku- 
šalo čim bolj približati okvirni vsoti, dodeljeni posamezni 
občini, zato so bili izločeni tudi projekti, ki so bili na prvem 
prioritetnem mestu, če so občutno presegali delež občine 
(npr. občini Tržič pripada po merilih 1,500.000 SLT, za svoj 
zahtevek prve prioritete pa je zahtevala 8,750.000 SLT). 
Ministrstvo za planiranje je bilo soočeno tudi s problemom 
novo nastale južne meje. Ministrstvo za notranje zadeve je 
vlado seznanilo s posebno problematiko, ki naj bi se razreše- 
vala v okviru projekta »Zelena meja - varna meja«. Zato je to 
ministrstvo pregledalo prispele občinske zahtevke iz natečaja 
in predlagalo svoj izbor oziroma prioritete. Te so bile lahko le 
delno upoštevane, zlasti, ker so bile to finančno zahtevne 
(previsoke) naložbe (predvsem telefonija) in ker so jih občine 
uvrstile sorazmerno nizko med svojimi prioritetami. Kljub 
temu so bile iz predloga Ministrstva za notranje zadeve lahko 
vključene investicije v vrednosti cca. tretjine vseh, za namen 
gospodarske infrastrukture določenih sredstev. 

V predlogu, ki ga je pripravilo Ministrstvo za planiranje, odo- 
brila pa po predhodnem pregledu posebna delovna skupina iz 
republiških upravnih organov (Ministrstva za energetiko, 
Ministrstva za promet in zveze, Ministrstva za varstvo okolja in 
urejanje prostora) je tudi nekaj izjem, ki odstopajo od okvirnih 
kvot. 

Večja odstopanja od principa enakomerne geografske poraz- 
deljenosti so pri naslednjih občinah: 

Občina znesek (v mio Obrazložitev odstopanja 
Pripa- SLT) 
dajoči Odo- 

bren 
Jesenice 1,2 5,8 Od 2 visokih zahtevkov je bil 

izbran nižji za izgradnjo tele- 
komunikacijskega omrežja 
v KS Rateče-Planica (obmej- 
no območje); 

Lenart 7,7 10,6 Območje celotne občine spa- 
da med demografsko ogrože- 
na območja; občina je dokaza- 
la, da ima večino cest v zak- 
ljučni fazi gradnje in je bila 
v letu 1984 na zadnjem mestu 
med slovenskimi občinami 
glede na raven družbenega 
proizvoda na prebivalca; 

Lendava 9,8 11,9 Izbrana je bila prva prioriteta, 
ker bi se pri drugačnem izboru 
še bolj oddaljili od okvirne 
kvote; obmejno območje; 

Ljutomer 6,0 11,7 Ministrstvo za notranje zadeve, 
je priporočilo rekonstrukcijo 
dveh lokalnih cest; 

Sevnica 6,6 12,4 Občina je zaradi že začetih del 
anticipirala del sredstev za leto 
1992; 

Slovenska 4,0 6,7 Občini je bil dodatno odobren 
Bistrica projekt za razrešitev hidropro- 

pustnosti reke Dravinje in iz- 
boljšanja prometnih razmer 
z izgradnjo mostu na lokalni 
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Občina znesek (v mio Obrazložitev odstopanja 
Pripa- SLT) 
dajoči Odobren 

cesti; poplave v letu 1991 so 
bile neposreden vzrok za tako 
odločitev; 

Trbovlje 0,4 4,6 Občina je na prvo mesto uvr- 
stila projekt vodooskrbe Dobo- 
vec, na katerem je finančno 
participirala tudi občina 
Laško; 

Tržič 1,5 3,6 Od dveh zahtevkov za ceste, ki 
jih je občina uvrstila na pravo 
mesto in jih je proporočilo tudi 
Ministrstvo za notranje zade- 
ve, je bil izbran nižji zahtevek; 

Maribor 1,8 4,4 Občina je zaradi že začetih del 
anticipirala del sredstev za leto 
1992. 

Tako je bilo odobrenih 146 projektov v skupni vrednosti 
339,164.261 SLT. 

Vse občine so sredstva že dobile kot nepovratna sredstva, 
prav tako pa tudi obvestilo, kateri njihovi projekti so izbrani 
skupaj z najavo, da bo potrebno za natečaj v letu 1992 zah- 
tevke ponovno utemeljiti in jih valorizirati glede višine sred- 
stev in zapiranja finančne konstrukcije. 

2.5. točk 4/1, 4/2 in 5 Natečaja (kmetje, drobno gospodarstvo, 
ostale gospodarske naložbe) 

Na področju naložb v kmetije, dopolnilne dejavnosti na kmeti- 
jah in v drobno in ostalo gospodarstvo je Ministrstvo prejelo 
1779 vlog, od katerih je bilo popolnih 1643. Višina zahtevkov 
je znašala 2,3 mlrd SLT. Izdelano je bilo nekaj variant izbora 
za selekcioniranje prispelih vlog. Po principu upoštevanja 
naložb, ki navajajo v finanči konstrukciji tuj kapital, bi bila za 
30 projektov porabljena vsa razpoložljiva sredstva. Ob tem ne 
bi sledili intenciji zakona, ki naj s svojim delovanjem zagotovi 
gospodarski razvoj ne le v večjih krajih, kamor so usmerjene 
predvsem te investicije, temveč na širšem območju. Pri vari- 
anti, po kateri bi upoštevali le vloge za kmetijstvo in njihove 
dopolnilne dejavnosti na gorsko višinskih območjih, bi bilo 
takih vlog preveč, poleg tega pa bi nekatera območja v celoti 
izpadla. Varianta, po kateri naj bi preverjali rentabilnost 
naložb (interna stopnja donosnosti, neto sedanja vrednost), 
čeprav niso ti kriteriji predpisani, je že pri predpostavki, da je 
interna stopnja donosnosti večja od 12%, pokazala, da je vlog 
preveč ter bi na ta način vse naložbe v kmetije odpadle. Zato 
so bili določeni naslednji principi dodeljevanja sredstev: 
a) Princip enakomerne porazdeljenosti sredstev po občinah 
(enako kot pri infrastrukturi); 
b) Prednost so imele vloge, ki vsebujejo poleg vse predpisane 
dokumentacije še gradbeno dovoljenje, dokazilo o že obsto- 
ječi dejavnosti, že začeta dela in se vloge nanašajo na višinska 
oziroma obmejna območja; 
c) Znotraj občine se je upošteval princip razpršitve naložb, to 
je pokritje čim širšega območja; 
d) Pri dejavnostih so se upoštevale še naslednje prioritete 
- Kmetijstvo: prašičereja, meso, zelenjavna proizvodnja, 
predelava sadja, zelenjave in grozdja v skladu z usmeritvami 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter cvetlična 
proizvodnja: 
- Dopolnilne dejavnosti: kmečki turizem, dodatne dejavno- 
sti na kmetijah; 
- Obrt: predvsem že vpeljane dejavnosti, ob upoštevanju 
višine zahtevka. 

Pri izboru so bile posebej upoštevane tudi naložbe v male 
hidroelektrarne, za katere je Ministrstvo za energetiko do 3. 
12. 1991 odobrilo sredstva za izgradnjo objektov in strojnega 
dela, medtem ko se iz sredstev za demografsko ogrožena 
območja sofinacira izgradnja trafo postaj in razdelilnega elek- 
tričnega omrežja. 

Na ta način je bilo rešenih 482 vlog v skupni predračunski 

vrednosti 1.095.000.000 SLT. Odobrena sredstva za • 
namene so znašala 369.078.722 SLT in sicer kot kredit p® 
pogoji, ki jih določa Odlok o kreditnih pogojih za dolgorofifl 
kredite za naložbe na demografsko ogroženih obmoiji' 
v Republiki Sloveniji iz proračuna Republike Slovenije za le" 
1991 (Ur. I. RS, št. 14/91). 
Vsi izbrani investitorji so bili do 5. 12. 1991 obveščeni o izbofl 
in višini odobrenih sredstev. Sklepanje pogodb za naložb 
v kmetije in dopolnilne dejavnosti na kmetijah poteka prek1 

območnih hranilno kreditnih služb na osnovi pogodbe me 
Ministrstvom za planiranje in Zvezo hranilno kreditnih služ 
Slovenije. Ostale pogodbe se sklepajo med Ministrstvom z 
planiranje in investitorjem neposredno. Vsi investitorji, ki s 
vložili popolne vloge, a niso bili izbrani, so bili obveščenih 
bodo njihove vloge v evidenci za nov natečaj s tem, da bod 
višino zahtevkov le valorizirali. 
Vzroki za določena odstopanja od okvirne kvote, določen1 

posamezni občini, so podobni, kot pri dodeljevanju sredst«1 

za sofinanciranje razvoja lokalne gospodarske infrastruktur' 
Poleg dogovorjenega prekoračenja kvote na račun naslednji' 
dveh let, zapiranja finančne konstrukcije in premalo individy 

alnih zahtevkov iz nekaterih občin, so se določene korekcij1 

izvršile zlasti zaradi upoštevanja investicij neposredn1 

v obmejna in narodnostno mešana območja ali pa na raču' 
odstopa občine od zahtevkov v korist drugih namenov. 

Večja odstopanja (nad 2 mio SLT) od principa enakomer" 
geografske porazdeljenosti so pri naslednjih občinah: 

Občina znesek (v mio Obrazložitev odstopanja 
Pripa- SLT) 
dajoči Odobren 

Litija 

Logatec 

3,9 

1,2 

Radlje ob Dravi 5,4 15,8 

Ravne na Koro- 
škem 

Sežana 

7,9 

9,6 

Šentjur 
Celju 

Tolmin 

pri 10,4 

15,4 

9,3 Posebej preferirana naložba s str* 
ni IS v KZ Presad Gabrovka v naloi 
bo za pripravo bio sadnih soW 
z mednarodnim kreditom; 

6,7 Odobrena dodatna sredstva t 
mlekarno Laze, ker se je obi^ 
odrekla vsakršni naložbi v gosp® 
darsko infrastrukturo; 
Projekt vzgoje šampinjonov in p'® 
izvodnja komposta omogoča zag: 

tovitev komposta za vsako gobje" 
jo v Sloveniji, ki se je doslej uvai» 
locirana je na gorskem in obn^ 
nem območju, pri financiranju 
deluje Slovenska zadružna in km* 
tijska banka ter tuj kapital; 
Projekt podjetja Sekavčnik v o" 
mejnem območju priporoča ob£i" 
ski upravni organ, ima visoko stop 
njo rentabilnosti in je povez*' 
v mednarodno zvezo specializi'' 
nih klubov; 
Projekt zasebnega obrtnika ' 
uspel niti v letu 1989, niti v I«' 
1990, da bi lahko koristil sredsC' 
za manj razvite; njegovo vlog1 

močno podpirata Izvršni svet SO1 

Sežana in NUK v Ljubljani, ker no* 
naložba omogoča vključevani1 

v evropsko združenje proizvajale6' 
knjižnične opreme (ELS); 

22,8 Prekoračitev je zaradi projekta h1' 
dilnica v Ponikvi; projekt je podprl 

več ministrstev zaradi interesa <' 
publike in vračila zgodovinske^ 
spomenika prvotnemu namenu;"! 
zahtevanih 26 mio SLT je bilo" 
projekt odobreno 13 mio SLT; 

24,4 Medresorska komisija, ki je obfj 
navala zahtevke, je sklenila, da 

10,8 

21,1 

deli dodatna sredstva predvsem      i 
Trento na osnovi izdelanega pjj 
grama strokovne komisije, ki sk'1 

za revitalizacijo Trente. . 
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2.6. Operativni stroški predstavitev in obdelav 

V predračunu porabe sredstev je bilo v ta namen predvideno 
1.000.800 SLT. Porabljeno je bilo 300.000 SLT za nabavo 
programske opreme, posameznih programov, izobraževanja 
programerjev, obdelav, kopiranja, kartiranja, PTT stroškov in 
prevozov. t 

3. Ugotovitve v zvezi s potekom natečaja 
3.1. Dolgotrajnost postopka 
Vzroki za relativno dolg natečajni postopek so naslednji: 
- natečaj po zakonu traja 3 mesece; Ministrstvo za planiranje 
je v osnutku zakona sicer predlagalo enomesečni rok, vendar 
je bil na zahtevo Skupščine podaljšan. Prav v tem sorazmerno 
dolgem roku vidimo osnovni razlgo dolgotrajnosti postopka. 
Ce je bil ob prvem natečaju tak rok potreben, pa po mnenju 
Ministrstva za planiranje v bodoče ne bo, saj je postopek 
kontinuiran, investitorji okvirne pogoje že poznajo in lahko 
tekoče pripravljajo potrebne projekte in drugo dokumenta- 
cijo. Zato je vlada predložila skupščini skrajšanje natečajnega 
roka; 
~ podaljšanje roka natečaja od 6/7 na 31/7 zaradi junijske 
vojne na zahtevo občin in državljanov, 
~ pomanjkljivosti samega natečaja; izhajale os iz pomanjka- 
nja izkušenj, ki se jih da pridobiti le ob uveljavljanju zakona 
v praksi. Ob prvem natečaju tako ni bilo možno v naprej 
Predpisati posebnega obrazca za zajem podatkov in njihov 
prenos na računalniški medij; zato je bilo potrebno iz vseh 
vlog, v večini primerov, pa iz »podatkovne baze kmetij« ali iz 
Investicijskih programov poiskati podatke, jih vnesti na 
zajemni obrazec in nato na računalniški medij za kar je bilo 

11 potrebno preko 800 delovnih ur in je; 
- odziv na natečaj (preko 2600 vlog, pri čemer ni upoštevan 
cca 2500 vlog iz lega 1990, ki jih je vložilo Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) je zahteval izredno veliko 
administrativnega dela, 
~ določena nejasnost glede višine sredstev v proračunu, ki 
naj bi bila dodeljena v ta namen, saj je od 30/7 do 25/9 
Potekala razprava o višini tovrstnih sredstev (varianti od 150 
do 865 milijonov); delo v Minstrstvu za planiranje sicer ni 
zastalo, vendar je bilo težišče preusmerjeno predvsem na 
Področja, ki predstavljajo zakonsko obveznost (15. člen in 1. 
'očka natečaja). 

Ob tem je bilo v okviru Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije dogovrjena dinamika dejanskega črapanja te vrste 
Proračunskih sredstev, in sicer: 
do septembra 78,9 milijona, 
oktober 57,9 milijona, 

' november 45,7 milijona, 
december 664,6 milijona. 

i Ministrstvo za finance je tudi prevzelo obveznost, da bo prora- 
čunske obveznosti, ki jih ne bo moglo realizirati v letu 1991, 
realiziralo v januarju 1991,. Moramo opozoriti, da je v natečaju 

( Posebej navedeno, da se pri izdaji sklepov upošteva tudi 
obseg razpoložljivih sredstev za te namene v proračunu 
"epublike Slovenije. 

j 3-2. Medresorsko sodelovanje 

* ^ usklajeno delovanje, tako na področju sofinanciranja raz- 
li v°ja na demografsko ogroženih območjih, kot tudi izvajanja 
r ukrepov na drugih področjih, je bila pri Ministrstvu za planira- 

le ustanovljena posebna medresorska delovna skupina. Ta 
r Je vloge pred njihovo dokončno odobritvijo pregledala in 
K oblikovala ustrezne dodatne predloge. Investicije v obmejna 
f območja so se še posebej preverjale z Ministrstvom za notra- 
f nie zadeve. 

s Ministrstvo za planiranje je sodelovalo tudi pri oblikovanju 
zakonov na področjih, ki morajo upoštevati zahteve zakona 

i o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij 
j v Republiki Sloveniji, tako da so osnovne intencije tega 

*akona upoštevane tudi v področnih predpisih. Pristojnost 
'■ ^0sameznih resorjev je tudi oblikovanje nacionalnih progra- l mov razvoja na posameznih področjih. Problematika na 

-^ografsko ogroženih območjih je v te programe zajeta p eko omenjenih zakonskih zahtev. 

3.3. Učinki zakona 

V tem trenutku ne moremo dati ocene neposrednih učinkov 
zakona, ker bodo učinki naložb merljivi šele čez nekaj let. 
Intencija zakona, in na tej podlagi oblikovani kriteriji pri 
obravnavanju naložb, sledijo namenom, da se z naložbami 
v infrastrukturne objekte izboljša krajevno dostopnost, 
poveča ekonomska učinkovitost in atraktivnost naložb 
v demografsko ogrožena območja in s tem nudi boljše živ- 
ljenjske pogoje na teh območjih. 

Da zakon opravičuje svoj namen, pa lahko že zatrdimo, saj se 
to odraža v veliki motiviranosti ljudi za razvojne naložbe, 
velikem številu poslovnih idej in nenazadnje v izrednem 
odzivu na natečaj. 

3.4. Kontrola namenske uporabe sredstev 

Kontola uporabe sredstev je predvidena tako v sklepih (pri 
nepovratnih sredstvih) kot tudi v pogodbah (kreditna sred- 
stva). Prav tako je v teh aktih sankcionirana nenamenska 
poraba sredstev, z obveznostjo takojšnjega vračila sredstev 
z višjimi obrestmi in z uporabo uveljavitve zavarovalnih instru- 
mentov (kmetje, obrtniki, podjetja) oziroma avtomatičnim 
zmanjšanjem financiranja občine v tekočem letu (za gospo- 
darsko infrastrukturo). 

Kontrola je za kmete zagotovljena preko območnih hranilno 
kreditnih služb in kmetijskih pospeševalnih služb v pogodbi 
med Ministrstvom za planiranje in Zvezo hranilno kreditnih 
služb Slovenije. 

Pri drugih koristnikih sredstev bosta kontrolo opravila Mini- 
strstvo za finance in ministrstvo za planiranje. 

4. Predvidene spremembe in ukrepi za učinkovitejše spod- 
bujanje razvoja demografsko ogroženih območij 

Predvidevamo dve vrsti sprememb in ukrepov: ukrepe, ki jih je 
treba in tudi možno uveljaviti takoj - ob razpisu in obravnavi 
natečaja za leto 1992 (hitri ukrepi) in ukrepe, ki jih je glede na 
njihovo vsebino in pridobljene izkušnje ob izvedbi natečaja 
leta 1991 treba podrobneje proučiti in se bodo dokončno 
oblikovali tekom letošnjega leta (dolgoročni ukrepi). Ukrepi 
bodo zajemali normativne in organizacijske izboljšave na 
obravnavanem področju. 

4.1. Hitri ukrepi 

- Spremembe zakona o spodbujanju razvoja demografsko 
ogroženih območjih v Republiki Sloveniji po skrajšanem 
postopku. Zakon med drugim določa trimesečni natečajni rok 
za priglasitev zahtevkov za sredstva spodbujanja razvoja. 
Izkušnje, pridobljene ob izvedbi natečaja za leto 1991, so 
pokazale, da je trimesečni natečajni rok predlog, zlasti pa 
eden glavnih vzrokov nepotrebnemu podaljševanju postopka, 
povezanega z natečajem. Skrajšanje natečajnega roka s treh 
na en mesec bo pripomoglo k večji ažurnosti razdelitve v ta 
namen določenih proračunskih sredstev in s tem zmanjšanju 
nevarnosti njihovega razvrednotenja. To spremembo sta 
poleg več poslancev Skupščine Republike Slovenije podprli 
tudi Komisija za strategijo nacionalnega in regionalnega raz- 
voja Skupščine Republike Slovenije in Odbor za urejanje 
prostora ter stanovanjska in komunalna vprašanja Skupščine 
Republike Slovenije. 

- Izvedba natečaja v letu 1992. Ministrstvo za planiranje je 
na podlagi izkušenj iz natečaja za leto 1991 že pripravilo novo 
besedilo natečaja, v katero je vgradilo vrsto izboljšav in večjo 
jasnost glede natečajnih pogojev in drugih zahtev. Na osnovi 
programov razvoja demografsko ogroženih območij bo vlada 
preko natečaja za prihodnje leto še naprej prioritetno podpi- 
rala izgradnjo lokalne infrastrukture, deloma pa tudi razvoj 
kmetij in z njimi povezanih dejavnosti. Ostalim namenom (kot 
jih določa zakon - brez sofinanciranja razvojnih programov, 
saj se je rok za njihovo pripravo že iztekel) pa bo ministrstvo 
dodeljevalo sredstva, če bodo to občine v svojih prioritetah 
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izrecno navedle in če bodo take investicije v občinskih razvoj- 
nih programih tudi ustrezno opredeljene. 

Ker je bilo v okviru razpoložljivih sredstev za leto 1991 možno 
razdeliti le cca 20% zahtevanih sredstev, bodo neodobreni 
popolni zahtevki iz leta 1991 lahko vključeni v natečaj za leto 
1992, pri čemer jih bodo interesenti le renominirali na realno 
vrednost. 

— Aktivnejša vključitev občin v izvedbo natečaja. V skladu 
z zakonom o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih 
območij so bile občine dolžne prispevati do konca leta 1991 
razvojne programe teh območij in jih poslati Ministrstvu za 
planiranje. Splošna ocena prejetih programov je, da je večina 
njih ostala bolj ali manj na stopnji analize razvojnih možnosti, 
brez jasno definiranih prednostnih razvojnih agensov in med 
seboj pretehtanih in utemeljenih prioritet vlaganj v posamez- 
nih, za razvoj konkretnega območja pomembnih dejavnosti 
oz. investicij. Z namenom, da občine naredijo še ta korak, in 
se hkrati tudi aktivneje vključijo v smotrno porabo obravnava- 
nih sredstev, bo ministrstvo posredovalo občinam vse 
popolne, a neodobrene zahtevke. Občine naj bi te zahtevke 
skupaj z eventuelnimi novimi potrebami ponovno pretehtale 
in jim zlasti glede na njihove razvojne programe, prostorske in 
druge akte ter poznavanje konkretnih razmer, določile nove 
okvirne prioritete (n. pr. lokalna gospodarska infrastruktura) 
ali pa podale oprijemljivejše usmeritve za izbor zahtevkov 
v okviru posameznih namenov (n. pr. naložbe v kmetije). 

— Kriteriji za izbor zahtevkov za (sofinanciranje investicij). 
Kriteriji iz leta 1991 naj bi načeloma veljali tudi v letošnjem 
letu; predvsem se bodo upoštevale prioritete, ki jih bodo 
občine določile v skladu z njihovimi razvojnimi usmeritvami, 
cilji in potrebami, kakor tudi zapiranje finančne konstrukcije 
posamezne investicije. Ministrstvo bo zahtevke obravnavalo 
tudi z drugimi republiškimi resorji, ki z materialnimi sredstvi 
neposredno spodbujajo razvoj na posameznih področjih 
(medresorska komisija), pri čemer bo skušalo čim bolj uskla- 
diti politiko in kriterije posameznih resorjev za vlaganje v raz- 
vojne projekte in investicije na demografsko ogroženih 
območjih. Posebna pozornost pri dodeljevanju sredstev bo 
veljala obmejnim območjem, zlasti slovenski južni meji, 
v okviru projekta »Zelena meja - varna meja«. V ta namen bi 
kazalo v republiškem proračunu določiti dodatna sredstva. 

4.2. Dolgoročni ukrepi 

Ministrstvo za planiranje bo skupaj s Komisijo za strategijo 
nacionalnega in regionalnega razvoja Skupščine Republike 
Slovenije v mesecu februarju tega leta organiziralo posvet 
o problematiki spodbujanja razvoja demografsko ogroženih 
območij z vsemi občinami, ki vključujejo taka območja. Ugo- 
tovitve tega posveta bodo služile oblikovanju predlogov za 
globje normativne in operativne izboljšave na obravnavanem 
območju. 
Ministrstvo bo sodelovalo z republiškimi resorji, ki priprav- 
ljajo programe razvoja posameznih področij in glede na 
zakonsko zahtevo v okviru teh področij tudi spodbujajo razvoj 
na demografsko ogroženih območjih. Pri tem si bo zlasti 
prizadevalo, da se v te programe vgradi enotna politika glede 
spodbujanja razvoja teh območij in investiranja vanje. Ministr- 
stvo bo tudi v stalnih delovnih povezavah z ustreznimi obči- 
nami, da se bodo le-te aktivno vključile v pripravo teh progra- 
mov in hkrati dograjevale svoje programe razvoja na demo- 
grafsko ogroženih območjih. 

Ministrstvo bo poleg že ustaljenih oblik sosedskega sodelova- 
nja (n. pr. Alpe-Adria), tudi navezalo neposredne stike 
z obmejnimi pokrajinami oz. deželami sosednjih držav. Z njimi 
bo koordiniralo razvojno politiko, projekte in neposredno 
aktivnost za spodbujanje razvoja obmejnih območij; njihove 
pozitivne izkušnje pri spodbujanju razvoja teh območij pa bo 
uporabilo pri dograjevanju normativne, organizacijske in 
druge ureditve tega področja. 

Ministrstvo bo še naprej podpiralo raziskovalno dejavnost na 
področju spodbujanja razvoja demografsko ogroženih obmo- 
čij, pri čemer bo neposredno podpiralo zlasti tiste raziskave, 
ki bodo pripomogle k pozitivnim sistemskim spremembam na 
tem področju. 

5. Zaključek 
Vlada podaja Skupščini Republike Slovenije v skladu z obvez- 
nostjo iz 14. člena zakona o spodbujanju razvoja demograf- 
sko ogroženih območij letno poročilo o njegovem izvajanju. 
Hkrati predlaga, da sprejme njen predlog za spremembo 
zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih obmo- 
čij po skrajšanem postopku, da bi lahko odpravila trenutno 
največjo zavoro pri učinkovitejši izvedbi tega zakona. 
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PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

OBČINA AJDOVŠČINA VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI 5T. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

RAZVOJNI PROGRAMI 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kmetje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

SKUPAJ : 

225,000.00 

6,306,360.00 

3,500,000.00 
2,465,000.00 

12,496,360.00 

225,000.00 

6,306,360.00 

3,500,000.00 
2,465,000.00 

12,496,360.00 

NEREŠENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna eiektrodistribucija 
lokalna vodooskrba 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kmetje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

SKUPAJ ; 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ : 

1 
3 

10 

16 

680,000.00 
423,092.00 

8,683,910.00 

212,000.00 
6,600,000.00 

16,599,002.00 

29,095,362.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

12,496,360.00 

% 
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PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

OBČINA BREZICE VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

RAZVOJNI PROGRAMI 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna vodooskrba 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

PODJETJA 

SKUPAJ : 

354,025.00 

5.564,395.00 
3,500,000.00 

6,601,788.00 
1,050,000.00 

786,000.00 

17,936,208.00 

354,025.00 

5,564,395.00 
3,500,000.00 

6,601,788.00 
1,050,000.00 

786,000.00 

17,936,208.00 

NEREŠENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

RAZVOJNI PROGRAMI 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna telefonija 
lokalna elektrodistribucija 
lokalna vodooskrba 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

PODJETJA 

SKUPAJ : 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ : 

10 
1 
5 
2 

16 
10 

16 

61 

69 

0.00 

19,963,830.00 
41,490,903.00 
8,805,129.00 

11,300,199.50 

49,103,445.90 
42,447,760.00 

155,387,283.70 

328,498,551.10 

346,434,759.10 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

17,936,208.00 
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PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

OBČINA CELJE VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI 3T. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

SOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalna vodooskrba 

KMETJE IN OBRTNIKI 
knetje, dopolnilne dejavnosti 

SKUPAJ : 

NEREŠENI ZAHTEVKI 

470,593.00 

286,987.00 

757,580.00 

470,593.00 

286,987.00 

757,580.00 

ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

SKUPAJ : 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ : 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna telefonija 
lokalna elektrodistribucija 
lokalna vodooskrba 

KMETJE IN OBRTNIKI 
ksetje, dopolnilne dejavnosti 

i 

i 

u 

14 

3,045,953.00 
3,753,529.00 
2,960,369.00 

367,020.00 

658,652.00 

10,786,023.00 

11,543,603.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

757.580.00 
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PREBLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

OBČINA CERKNICA VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

RAZVOJNI PROGRAMI 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalna vodooskrba 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kmetje, dopolnilne dejavnosti 
drobna gospod, do 5 zaposlenih 

PODJETJA 

SKUPAJ : 

NEREŠENI ZAHTEVKI 

10 
4 

1 

18 

245.000.00 

5,531,500.00 

4,138,951.70 
2,188,208.00 

953,000.00 

13,056,659.70 

245,000.00 

5,531,500.00 

4,138,951.70 
2,188,208.00 

953,000.00 

13,054,659.70 

ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

DOKUMENTACIJA 
iniciaini nafcrti 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kmetje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

PODJETJA 

SKUPAJ : 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ : 

10 
8 

1 

21 

39 

360,000.00 

17,500,000.00 

3,286,934.71 
6,748,718.00 

6,242,000.00 

34,137,652.71 

47,194,312.41 

0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

13,056,659.70 
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PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV 2A NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

OBČINA ČRNOMELJ VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

RAZVOJNI PROGRAMI 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna vodooskrba 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopoinilne dejavnosti 
drobno gospod, do S zaposlenih 

28.400.00 

5,000,000.00 
1,495,448.60 

1,973,B13.00 
4,717,964.00 

28,400.00 

5,000,000.00 
1,495,648.00 

1,973,813.00 
4,717,964.00 

SKUPAJ : 

NEREŠENI ZAHTEVKI 

9 13,215,825.60 13,215,825.00 

ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

DOKUMENTACIJA 
projektna dokumentacija 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna telefonija 
lokalna elektrodistribucija 
lokalna vodooskrba 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

PODJETJA 

SKUPAJ : 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ 

7 
15 

3 

42 

51 

1,908,000.00 

36,086,234.00 
20,373,670.00 
2,742,000.00 
5.225,604.50 

7,754,813.50 
39,196,177.35 

9,994,840.00 

123,281,339.35 

136,497,164.95 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

13,215,825.00 



PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

OBČINA DOMŽALE VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalna vodooskrba : 1 902,925.00 902,925.00 

KMETJE IN OBRTNIKI 
tcaetje, dopolnilne dejavnosti : 1 422,590.00 422,590.00 

SKUPAJ : 2 1,325,515.00 ' 1,325,515.00 

NEREŠENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste : 3 3,795,000.00 0.00 
lokalna vodooskrba : 2 1,949,380.00 0.00 

KMETJE IN OBRTNIKI 
Vnetje, dopolnilne dejavnosti : 3 1,075,239.00 0.00 

SKUPAJ : 3 6,820,119.00 0.00 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ : 10 3,145,634.00 1,325.515.00 
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PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

ffCINA DRAVOGRAD VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

RAZVOJNI PROGRAMI 
: 1 56.250.00 56,250.00 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste : 1 2.842,023.50 2,842,023.00 

KMETJE IN OBRTNIKI 
Vnetje, dopolnilne dejavnosti : 2 997,679.50 997,679.50 
drobno gospod, do 5 zaposlenih : 1 755,470.30 755,470.30 

SKUPAJ : 5 4.651,423.30 4,651,422.80 

NEREŠENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalna elektrodistribucija : 4 3,006,500.00 0.00 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti : 2 4,422,617.00 0.00 
drobno gospod, do 5 zaposlenih : 3 5,084,473.00 0.00 

SKUPAJ : 9 12,513,590.00 0.00 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ : 14 17,165,013.30 4,651,422.80 



PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

OBČINA GORNJA RADGONA VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI 

RAZVOJNI PROGRAMI 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 

ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kmetje, dopolnilne dejavnosti : 6 
drobno gospod, do 5 zaposlenih : 5 

196,900.00 

5,948,746.00 

5,723,063.00 
2,369,703.00 

196,800.00 

5,948,746.00 

5,723,063.00 
2,369,703.00 

SKUPAJ : 

NEREŠENI ZAHTEVKI 5T. 

13 14,238,312.00 14,238,312.00 

PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

DOKUMENTACIJA 
inicialni načrti : 
projektna dokuientacija : 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste : 
lokalna vodooskrba : 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kietje, dopolnilne dejavnosti : 
drobno gospod, do 5 zaposlenih : 

PODJETJA 

SKUPAJ : 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ : 

36 
29 

1 

70 

962,000.00 
13,279,700.00 

4,686,647.00 
16,542,349.00 

30,959,702.60 
65,215,838.80 

18,422,400.00 

150,068,637.40 

83 164,306,949.40 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

14,238,312.00 
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PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

fiCINA GROSUPLJE VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste : 1 
lokalna vodooskrba : 1 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kmetje, dopolnilne dejavnosti : 3 
drobno gospod, do 5 zaposlenih : 3 

SKUPAJ : 

NEREŠENI ZAHTEVKI 

2,228,682.00 
1,858,200.00 

' 3,221,647.60 
1,160,000.00 

2,228,682.00 
1,858.200.00 

3,221,647.60 
1,160,000.00 

8 8,468,529.60 8,468,529.60 

PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA ST, 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna telefonija 
lokalna elektrodistribucija 
lokalna vodooskrba 
lokalna kanalizacija 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti : 
drobno gospod, do 5 zaposlenih : 

SKUPAJ 

°D0BRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ : 

26 

34 

16,093,075.00 
6,570,000.00 

399,150.00 
4,929,000.00 

12,627,987.00 

3,577,539.50 
1,558,768.00 

45,755,519.50 

54,224,049.10 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

"0.00 
0.00 

0.00 

8,468.529.60 
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PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

OBČINA HRASTNIK VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste : 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti : 

1 1,716,436.00 1,716,486.00 

SKUPAJ : 

NEREŠENI ZAHTEVKI 

2 1,085,610.00 1,085,610.00 

3 2,302,096.00 2,802,096.00 

ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

RAZVOJNI PROGRAMI 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna telefonija 
lokalna vodooskrba 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

SKUPAJ : 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ : 

1 

3 
1 

19 

22 

0.00 

4,434,092.40 
3,812,855.40 
3,707,902.60 

1,742,132.10 
3B4,000.00 

14,080,982.50 

16,883,078.50 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

2,802,096.00 

24 poročevalec 



PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

OBČINA IDRIJA VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

RAZVOJNI PROGRAMI 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna vodooskrba 

KMETJE IN OBRTNIKI 
knetje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

291,463.00 

1 2,389,900.00 
2 . 4,495,822.00 

SKUPAJ 

21 
1 

26 

7,421,607.65 
1,162,352.00 

15,761,144.65 

291,463.00 

2,389,900.00 
4,495,822.00 

7,421,607.65 
1,162,352.00 

15,761,144.65 

NEREŠENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna telefonija 
lokalna elektrodistribucija 
lokalna vodooskrba 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti : 
drobno gospod, do 5 zaposlenih : 

PODJETJA 

SKUPAJ : 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ 

18 
2 
2 
5 

29 
27 

2 

85 

111 

25,603,609.20 
1,550,000.00 
1,585,716.00 
1,975,390.40 

9,908,435.30 
28,064,354.55 

7,901,688.00 

76,589,193.45 

92,350,338.10 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

15,761,144.65 
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PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI 

RAZVOJNI PROGRAMI 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalna vodooskrba 

ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti : 8 
drobna gospod, do 5 zaposlenih : 4 

320,000.00 

8,8B6,329.00 

4,390,992.00 
3,898,900.00 

320,000.00 

8,884,329.00 

4,390,992.00 
3,898,900.00 

SKUPAJ : 

NEREŠENI ZAHTEVKI 

16 

ST. PRIJAV 

17,496,221.00 17,496,221.00 

VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

DOKUMENTACIJA 
projektna dokumentacija 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna telefonija 
lokalna vodooskrba 
lokalna kanalizacija 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do S zaposlenih 

SKUPAJ : 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ 

1 

6 
2 

26 

42 

95,746.00 

2.716,780.66 
20,816,660.00 

477,900.00 
5,246,548.00 

1,103,895.00 
2,050,000.00 

32,507,529.86 

50,003,750.86 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

17,496,221.00 
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PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

OBČINA JESENICE VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA r 
lokalna telefonija : 1 5,786,000.00 5,786,000.00 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti ; 4 1,624,287.80 1,624,288.00 

SKUPAJ : 5 7,410,287.80 7,410,288.00 

NEREŠENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

DOKUMENTACIJA 
projektna dokumentacija : 1 1,245,201.00 0.00 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalna telefonija : 1 10,595,000.00 0.00 
lokalna elektrodistribucija : 2 168,939.50 0.00 

KMETJE IN OBRTNIKI 
ksetje, dopolnilne dejavnosti : 4 2,956,78B.00 0.00 
drobno gospod, do 5 zaposlenih : 4 2,555,485.00 0.00 

SKUPAJ : 12 17,521,413.50 0.00 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ : 17 24,931,701.30 7,413,288.00 

!/ 

Poročevalec 
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PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

OBČINA KAMNIK VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI 5T. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste : 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kmetje, dopolnilne dejavnosti : 

SKUPAJ : 

NEREŠENI ZAHTEVKI 

1,893,019.00 

1,392,897.00 

3,285,916.00 

1,893,019.00 

1,392,897.00 

3,285,916.00 

ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 
V 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna telefonija 
lokalna elektrodistribucija 
lokalna vodooskrba 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kuetje, dopolnilne dejavnosti 

5 ' 
i 
1 
1 

SKUPAJ : 

ODOBRENI IN NERESEN! ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ : 

1 

9 

17 

12,121,836.00 
12,946,133.90 

0.00 
1,097,043.00 

1,207,763.00 

27,372,325.90 

30,658,741.90 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

3,285,916.00 
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PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

OBČINA KOČEVJE VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

RAZVOJNI PROGRAMI 
: 1 400,000.00 400.000.00 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste : 1 22,500,000.00 11,000,000.00 

KMETJE IN OBRTNIKI 
koetje, dopolnilne dejavnosti : 8 i,210,926.50 5,984,972.50 
drobno gospod, do 5 zaposlenih : 1 4,273,237.50 4,273,237.50 

SKUPAJ : 11 33,384,164.00 21,65B,210.00 

NEREŠENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

RAZVOJNI PROGRAMI 
: 2 475,000.00 0.00 

DOKUMENTACIJA 
projektna dokumentacija : 1 1,371,604.00 0.00 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalna elektrodistribucija : 1 603,750.00 0.00 
lokalna vodooskrba : 4 4,143,480.00 0.00 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kmetje, dopolnilne dejavnosti : 3 8,297,473.00 0.00 
drobno gospod, do 5 raposlenih : 2 11,040,005.00 0.00 

PODJETJA 
i 3 19,227,898.00 0.00 

SKUPAJ : 21 . 45,159,210.00 0.00 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ : 32 78,543,374.00 21,658,210.00 

r 
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PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 
 L 

OBČINA KOPER VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI 5T. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVI 

RAZVOJNI PROGRAMI 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalna vodooskrba 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

SKUPAJ : 

NEREŠENI ZAHTEVKI 

60,000.00 

4,312,284.00 

692.207.00 
3,752,500.00 

8,816,991.00 

60,000.? 

4,312,284.t 

692,207.!' 
3,752,500.0 

8,816,991.i* 

ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

DOKUMENTACIJA 
inicialni naćrti 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna elektrodistribucija 
lokalna vodooskrba 
lokalna kanalizacija 

KMETJE IN OBRTNIKI 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

SKUPAJ : 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ 

4 

12 

18 

84,000.00 

12,425,360.00 
610,251.50 

3,337,862.00 
3,214,141.00 

33,799,853.00 

53,971,467.50 

62,708,458.50 

O.lj 

o.cj 
o.fj 
O,ji 
oi 

- 

o,| 

o 

3,816,991 
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PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NAL02BE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

OBČINA KRANJ VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalna telefonija : 1 1,095,000.00 1,095,000.00 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kmetje," dopolnilne dejavnosti : 3 2,830,574.20 2,830,574.20 

SKUPAJ : 4 3,925,574.20 3,925,574.20 
r 

NEREŠENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

RAZVOJNI PROGRAMI 
: 1 600,000.00 0.00 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti : 5 4,905,289.30 0.00 

M 
PODJETJA 

1 10,920,000.00 0.00 

SKUPAJ : 7 16,425,289,80 0.00 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ : 11 20,350,864.00 3,925,574.20 

\ 

t 

p0 ročevalec 
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PSE5LED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

OBČIMA KRŠKO VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI 5T. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVU 

RAZVOJNI PROBRAHI 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalna vodooskrba 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

SKUPAJ : 

NEREŠENI ZAHTEVKI 

1 

12 

ST. PRIJAV 

320,000.00 

4,054,854.00 

4,234,767.90 
1,014,000.00 

320,000.00 

4,054,854.00 

4,234,767.90 
1,014,000.00 

9,623,621.90 9,623,621.90 

VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna telefonija 
lokalna elektrodistribucija 
lokalna vodooskrba 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do 5 :aooslenih 

PODJETJA 

SKUPAJ : 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ : 

13 
3 

2 

31 

43 

70,927,7£3.00 
24,303,293.00 
2,146,070.00 
5,253,330.00 

14,590,441.50 
14,529,259.00 

31,000,000.00 

162,750,096.50 

172,373,718.40 

O.OO 
O.OO 
O.OO 
O.OO 

O.OO 
O.OO 

0.00 

0.00 

9,623,621.90 

% 
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PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OSHGCJJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 199J 

OBČINA LAŠKO VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

RAZVOJNI PROGRAMI 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne cests 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kmetje, dopolnilne deiavnosti 

SKUPAJ : 

NEREŠENI ZAHTEVKI 

11 

13 

146.487.00 

3,266,444.00 

3,834,046.90 

7,246,977.90 

146,487.00 

3,266,444.00 

3,834,046.90 

7,246,977.90 

ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna telefonija 
lokalna elektrodistribucija 
lokalna vadooskrba 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

PODJETJA 

SKUPAJ : 

■ ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ : 

28 
3 

3 

54 

67 

7,231,921.00 
19,255,535.00 
2,322,460.00 
7,888,706.00 

3,530,275.53 
4,344,000.00 

14,549,027.00 

64,122,004.53 

71,366,982.43 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00- 

0.00 

0.00 

7,246,977.90 
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PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU 2fl LETO 19si 

OBČINA LENART VRSTA INVESTICIJE 
' 

ODOBRENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste : 9 10,558,287.00 10,556,287.00 

. l i i. i 
KMETJE IN OBRTNIKI 

knetje, dopolnilne dejavnosti : 6 3,186,140.60 3,186,140.oO 
drobno gospod, do 5 zaposlenih : 3 4,508,300.00 4,508,300.00 

SKUPAJ : 18 18,252,727.60 13,252,727.60 

NEREŠENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste : 22 31,416,991.00 0.00 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti : 66 34,670,504.10 0.00 
drobno gospod, do 5 zaposlenih : 8 36,416,668.00 O.00 

PODJETJA 
: 5 36,717,955.00 0.00 

SKUPAJ : 101 139,222,118.10 O.OO 

ODflBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ : 119 157,474,345.70 18,252,727.60 
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PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO 0GR02ENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

OBČINA LENDAVA VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

RAZVOJNI PR06RAMI 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalna telefonija 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

SKUPAJ : 

NEREŠENI ZAHTEVKI 

10 
2 

14 

ST. PRIJAV 

400.000.00 

11,855,988.00 

6,894,430.30 
3,157,640.00 

400,000.00 

11,855,988.00 

6,894,430.30 
3,157,640.00 

22,308,058.30 22,308,058.30 

VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

DOKUMENTACIJA 
inicialni načrti 
projektna dokuaentacija 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna telefonija 
lokalna elektrodistribucija 
lokalna vodooskrba 
lokalna kanalizacija 

KMETJE IN OBRTNIKI 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

PODJETJA 

SKUPAJ : 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ 

15 

9 

40 

54 

40,950.00 
213,500.00 

2,100,000.00 
3,069,194.80 
2,263,300.00 

17,136.588.00 
29,896,211.00 

75,257,300.00 

122,149,976.00 

252,127,019.80 

274,435,078.10 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22,308,058.30 
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PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV Zfi NALOIBE NA DEHOERAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

OBČINA LITIJA VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

RAZVOJNI PR06RAHI 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne cest? 
lokalna vodooskrba 

KMETJE IN OBRTNIKI 
ksetje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

PODJETJA 

150,000.00 

3,315,000.00 
319,500.00 

2,398,603.00 
963,000.00 

150,000.00 

3,315,000.00 
319,500.00 

2,398,603.00 
963,000.00 

SKUPAJ : 

NEREŠENI ZAHTEVKI 

: 2 

10 » 

ST. PRIJAV 

5,969,249.00 5,969,249.00 

13,115,352.00 13,115,352.00 

VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

DOKUMENTACIJA 
inicialni načrti 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna elektrodistribucija 
lokalna vodooskrba 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

SKUPAJ : 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ : 

1 

11 
2 

30 

40 

70,367.00 

18,615,440.00 
1,863,300.00 
1,732,500.00 

4,989,907.10 
1,701,060.00 

28,972,574.10 

42,087,926.10 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

13,115,352.00 
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PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALCZSE NA DEMOGRAFSKO IGFCIZ'.;- V REPUBLIK! SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

OBČINA LJU9LJANA-M0STE POLJE VRSTA INVESTICIJE 

NERESEN! ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

KMETJE IN OBRTNIKI 
knetje, docolnilne dejavnosti : 1 5,035,272.00 0.00 

• t 
SKUPAJ : 1 5,035,272.00 0.00 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ : 1 5,035,272.00 0.00 

OBČINA LJUBLJANA-VIC RUDNIK VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste : 1 681,268.00 681,260.00 
lokalna vodooskrba : 1 2,130,000.00 2,130,000.00 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti : 12 2,702,941.70 2,702,941.70 

SKUPAJ : 14 5,514,209.70 5,514,209.70 

NEREŠENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste : 7 16,503,090.00 0.00 
lokalna elektrodistribucija : 4 1,666,260.00 0.00 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti : 3 1,035,437.20 0.00 

PODJETJA 
: 1 1,860,000.00 0.00 

SKUPAJ : 15 21,064,787.20 0.00 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V 03CINI SKUPAJ : 29 26,578.996.90 , 5,514,209.70 
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PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

OBČINA LJUTOMER VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI 5T. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

RAZVOJNI PROGRAMI 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna vodooskrba 

KMETJE IN OBRTNIKI 
k«etje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

20 
1 

1.522,212.00 

6,264,000.00 
5,470,000.00 

4,559,116.20 
1,200,000.00 

1,522,212.00 

6,264,000.00 
5,478,000.00 

4,559,116.20 
1,200,000.00 

SKUPAJ : 

NEREŠENI ZAHTEVKI 

25 

ST. PRIJAV 

19,023,328.20 19,023,328.20 

VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

DOKUMENTACIJA 
inicialni načrti 
projektna doktnentacija 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna telefonija 
lokalna elektrodistribucija 
lokalna vodooskrba 
lokalna kanalizacija 

KMETJE IN OBRTNIKI 
k«etje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, da 5 zaposlenih 

PODJETJA 

SKUPAJ : 

ODOBRENI IN IjERESENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ 

4 

45 

70 

132,500.00 
4,680,000.00 

21,102,000.00 
5,497,205.00 
3,078,825.00 

14,063,275.00 
8,000,000.00 

7,355,636.30 
17,875,000.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

13,340,840.00 0.00 

95,125,231.30 0.00 

114,148,609.50 19,023,328.20 
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PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO 06R02ENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

OBČINA LOGATEC VRSTA INVESTICIJE 
V 

ODOBRENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

RAZVOJNI PROGRAMI 
1 

KMETJE IN OBRTNIKI 
knetje, dopolnilne dejavnosti 

PODJETJA 

SKUPAJ : 

NEREŠENI ZAHTEVKI 

51,474.00 

753,772.50 

5,950,000.00 

6,755.246.50 

51,474.00 

753,772.50 

5,950,000.00 

6,755,246.50 

5T. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna telefonija 
lokalna vodooskrba 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kmetje, dopolnilne dejavnosti 

SKUPAJ : 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ 

502,039.00 
6,084,128.00 
1,350,000,00 

261,013.80 

8,197,180.80 

14,952,427.30 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

6,755,246.50 
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PREBLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

OBČINA METLIKA VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

RAZVOJNI PROGRAMI 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna vodooskrba 

KMETJE IN OBRTNIKI 
k.aetje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

105,000.00 

936,000.00 
1,944,000.00 

597,877.60 
1,829,608.00 

105,000.00 

936,000.00 
1,944,000.00 

600,877.II 
1,829,688.00 

SKUPAJ : 

NEREŠENI ZAHTEVKI 

9 5,412,565.60 5,415,565.60 

5T. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

DOKUMENTACIJA 
inicialni nairti 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna telefonija 
lokalna elektrodistribucija 

KMETJE iN OBRTNIKI 
kietje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

PODJETJA 

SKUPAJ : 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ : 

7 
15 

3 

34 

43 

3,217,000.00 

2,369,664.00 
15,687,503.00 
1,178,750.00 

6,625,191.50 
48,503,834.00 

10,851,965.00 

88,433,907.50 

93,846,473.10 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

5,415,565.60 
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PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NAGIBE M DEMOGRAFSKO OBSOJENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1"9I 

OBČINA MOZIRJE VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste : 

KMETJE IN OBRTNIKI 
k»etje, dopolnilne dejavnosti : 
drobno gospod, do 5 zaposlenih : 

6.656,519.00 

2,842,947.30 
4,220,104.80 

SKUPAJ : 

NEREŠENI ZAHTEVKI ST. 

12 13,719,571.10 

PRIJAV VISINA ZAHTEVKA 

RAZVOJNI PROGRAMI 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna telefonija 
Iskalna elektrodistribucija 
lokalna vodooskrba 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kietje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

PODJETJA 

SKUPAJ : 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ ; 

1 

10 
1 
1 
1 

49 
7 

3 

73 

85 

189,300.00 

34,456,864.00 
13,638,600.00 

994,200.00 
1,319,285.70 

38,632,305.80 
41,291,799.00 

23,600,879.00 

154,123,233.50 

167,842,804.60 

6,656,519.00 

2,842,947.30 
4,220,104.80 

13,719,571.10 

ODOBRENA SREDSTVA 

0.00 

. 0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

13,719,571.10 
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PRESLEĐ POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OBROZENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

OBČINA MURSKA SOBOTA VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

RAZVOJNI PROGRAMI 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna vodooskrba 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kietje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

SKUPAJ : 

14 
3 

24 

762,662.00 

17,060,000.00 
3,727,000.00 

9,148,669.50 
9,880.000.00 

762,662.00 

17,060,000.00 
3,727,000.00 

9,148,669.50 
9,888,000.00 

NEREŠENI ZAHTEVKI 

40,586,331.50 40,586,331.50 

ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

DOKUMENTACIJA 
inicialni načrti 
projektna dokumentacija 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna telefonija 
lokalna elektrodistribucija 

KMETJE IN OBRTNIKI 
ksetje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

PODJETJA 

SKUPAJ : 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ 

1 
6 

22 

34 
8 

1 

79 

103 

572,500.00 
1,007,251.00 

347,208.00 
15,431,950.00 
9,326,555.00 

14,742,369.20 
17,975,625.00 

1,200,000.00 

60,603,458.20 

101,189,789.70 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

40,586,331.50 
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PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

OBČINA NOVA GORICA VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI 

RAZVOJNI PROGRAMI 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalna telefonija 
lokalna vodooskrba 

ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaietje, dopolnilne dejavnosti : 
drobno gospod, do 5 zaposlenih : 

480,000.00 

4,368,900.10 
6,763,573.70 

3,681,356.20 
10,366,068.00 

480,000.00 

4,368,900.00 
6,748,573.00 

3,681,356.20 
10,361,068.00 

SKUPAJ : 

NEREŠENI ZAHTEVKI 

11 

ST. PRIJAV 

25,659,898.00 25,639,897.20 

VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna telefonija 
lokalna elektrodistrifcucija 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kietje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

SKUPAJ 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ : 

19 
2 

28 

39 

4,932,000.00 
3,969,030.00 
3,086,532.50 

11,959,358.70 
3,971,013.00 

27,917,934.20 

53,577,832.20 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

25,639,897.20 

poročevalec 43 



PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

OBČINA NOVO MESTO VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI 5T. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

SKUPAJ 

RAZVOJNI PROGRAMI 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna elektrodistribucija 
lokalna vodooskrba 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kmetje, dopolnilne dejavnosti 
drobna gospod, do 5 zaposlenih 

4 
4 

13 

267,000.00 

3,769,628.00 
177.900.00 

2,340,000.00 

1.421,247.00 
5,225,763.00 

267.000.00 

3,769,623.00 
157,434.00 

2,340,000.00 

1,421,247.00 
5,225,763.00 

13,201,538.00 13,181,072.00 

ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA NEREŠENI ZAHTEVKI 

DOKUMENTACIJA 
inicialni naćrti 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna telefonija 
lokalna elektrodistribucija 
lokalna vodooskrba 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kmetje, dopolnilne dejavnosti 
drobna gospod, do 5 zaposlenih 

SKUPAJ : 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ : 

4 
5 

26 

39 

4,378,010.00 

12,473,140.00 
22,284,266.00 

571,680.00 
15,000,000.00 

4,438,286.30 
14,406,673.00 

73,552,055.30 

86,753,593.30 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

13,181,072.00 
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PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 199« 

DBCINA ORMOŽ VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

SOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne cssts 
lokalna elektrGdistribucija 
lokalna kanalizacija 

% 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do S zaposlenih 

PODJETJA 

SKUPAJ : 

NERESEN! ZAHTEVKI 

; 1 

15 

ST. PRIJAV 

i.757,374.90 
449.640.00 
655,530.00 

3,080,299.70 
3,355,041.00 

1,800,000.00 

16,097,935.60 

6,757,373.00 
449,640.00 
655,580.00 

3,080,299.70 
3,355,041.00 

1,800,000.00 

16,097,933.70 

VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

DOKUMENTACIJA 
inicialni načrti 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna telefonija 
lokalna elektrodistribucija 
lokalna vodooskrba 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

PODJETJA 

SKUPAJ : 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ 

1 

18 
6 

1 

44 

59 

0.00 

8,134,082.20 
21,138,300.00 
4,515,550.00 
5,224,322.50 

6,733,835.33 
13,624,429.00 

6,500,000.00 

65,871,019.03 

81,968,954.63 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

16,097,933.70 
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PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

OBČINA PIRAN VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 

SKUPAJ : 

NEREŠENI ZAHTEVKI 

ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

: 1 676,036.80 676,036.00 

1 676,036.30 676,036.00 

ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalna elektrodistribucija 
lokalna kanalizacija 

KMETJE IN OBRTNIKI 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

SKUPAJ : 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ 

1,096,140.50 
2,293,800.00 

0,659,858.60 

12,049,799.10 

12,725,835.90 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

676,036.00 
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PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

OBČINA POSTOJNA VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

RAZVOJNI PROGRAMI 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalna vodooskrba i 

KMETJE IN OBRTNIKI 
k#etje, dopolnilne dejavnosti : 
drobno gospod, do 5 zaposlenih : 

111,537.00 

5.477,513.00 

1,176,701.00 
4,351,000.00 

111,537.00 

5,447,513.00 

1,176,701.00 
4,351,000.00 

SKUPAJ j 

NEREŠENI ZAHTEVKI 

7 11,116,751.00 11,006,751.00 

ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

RAZVOJNI PROGRAMI 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna telefonija 
lokalna vodooskrba 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti 
drobna gospod, do 5 zaposlenih 

SKUPAJ : 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ : 

12 
1 

22 

29 

71,500.00 

4,304,467.10 
9,114,360.00 
4,692,324.40 

7,037,366.00 
1,866,000.00 

27,586,018.30 

38,702,769.30 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

11,086,751.00 
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PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOZSE NA DEMOGRAFSKO 06ROZENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

OBČINA PTUJ VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

RAZVOJNI PROBRAMI 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna vodooskrba 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do S zaposlenih 

PODJETJA 

31 
3 

474,662.50 

7,376,095.00 
9,481,000.00 

7,948,984.20 
6,553,878.00 

SKUPAJ : 

NEREŠENI ZAHTEVKI 

: 1 

47 

ST. PRIJAV 

474,662.50 

7,376,095.00 
9,478,500.00 

7,948,984.20 
6,553,878.00 

* 

592,000.00 592,000.00 

32,426,619.70 32,424,119.70 

VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna telefonija 
lokalna elektrodistribucija 
lokalna vodooskrba 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

PODJETJA 

SKUPAJ : 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ : 

25 
3 

25 
2 

23 
10 

4 

92 

139 

21,248,241.00 
17,97B,765.00 
9,207,815.00 
2,464,194.50 

5,982,053.00 
23,783,288.00 

21,497,558.80 

102.161.915.30 

134.588.535.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

32.424.119.70 

48 poročevalec 



PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NAL02BE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

OBČINA RADLJE OB DRAVI VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI 

RAZVOJNI PROGRAMI 

5T. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalna telefonija 
lokalna elektrodistrihuciia • 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kietje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, da 5 zaooslenih 

PODJETJA 

SKUPAJ : 

NEREŠENI ZAHTEVKI 

220,000.00 

3.510,000.00 
1.706.775.00 

4.797.743.00 
630.000.00 

10.380.000.00 

21.244.518.00 

220.000.00 

3.510.000.00 
1.704.775.00 

4.797.743.00 
630.000.00 

10.380.000.00 

21.244.518.00 

ŠT. PRIJAV VIŠINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

RAZVOJNI PROGRAMI 

DOKUMENTACIJA 
inicialni nairti 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna telefoniia 
lokalna elektrodistriburii* 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kietje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

SKUPAJ : 

ODOBRENI iN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ : 

1 
4 
2 

6 
2 

19 

3? 

182.520.00 

581.100.00 

0.00 
9.382.000.00 
1.239.400.00 

9.438.165.10 
8.357.042.00 

29.1809.227.10 

50.424.745.10 

0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

21.244.518.00 



PREBLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA SALOISE HA DEHOBRAFSKG G5R02ENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

OBČINA RADOVLJICA VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI 5T. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalna telefon ij a 1 2.541.000.00 2.541.000.00 

KMETJE IN OBRTNIKI 
ksetje, dopolnilne deiavnoati : 4 

SKUPAJ : 

NEREŠENI ZAHTEVKI 

2.459.857.00 2.459.857.00 

5 5.000.857.00 5.000.857.00 

ŠT. PRIJAV VIŠINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

RAZVOJNI PROGRAMI 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna eiektrcdistribucij a 

SKUPAJ : 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBClfll SKUPAJ : 

1 

1 
7 

9 

!4 

300.000.00 

589.500.00 

1.426.383.80 

2.315.883.80 

7.316.740.80 

0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

5.000.857.00 
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PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH Wjr-'' ■' bpoisb! "v? cinucuMt sn uatc«™ 74 1 cth i m t 

OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI 

RAZVOJNI PROGRAMI 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalna vodooskrba 

ŠT. PRIJAV VIŠINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA' 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

SKUPAJ : 

NERESEN! ZAHTEVKI 

15 
i 

21 

ST. PRIJAV 

234.520.00 

8.148.405.00 

5.440.151.40 

5.356.137.00 

19.179.213.40 

234.520.00 

8.149.405.00 

5.440.151.40 

5.356.137.00 

19.180.213.40 

VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna telefonija 
lokalna elektrodistribuciia 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

SKUPAJ : 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ : 

34 

55 

12.033.638.00 
6.350.000.00 
2.819.750.00 

3.716.307.00 
8.585.475.00 

33.505.170.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

52.iB4.383.40 19.180.213.40 
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PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OGROtENTH nnifflftT.T V flFPIIRI Ik'! SIDVFKU! Pf) NATFf.A.UI 7A IFTfl 199! 

OBČINA RIBNICA VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI 5T. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

RAZVOJNI PROBRANI 
1 144,000.00 144,000.00 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalna elektrodistribuci j a : 2 2,345,520.00 2,345,520.00 
lokalna vodooskrba : 1 1,322,014.00 » 1,322,014.00 

KMETJE IN OBRTNIKI 
knetje, dopolnilne dejavnosti : 7 2,157,087.50 2,157,087,50 

PODJETJA 
: 1 3,734,000.00 3,734,000.00 

SKUPAJ : 12 9,702,621.50 9,702,621.50 

NEREŠENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalna elek trodistribuci j a : 1 188,700.00 0,00 

SKUPAJ : 1 188,700.00 0,00 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ : 13 9,391,321.50 9,702.621.50 

\ 
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PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

OBČINA SEVNICA VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste : 

KMETJE IN OBRTNIKI . 
kaetje, dopolnilne dejavnosti : 

SKUPAJ : 

NEREŠENI ZAHTEVKI 

12 

15 

ST. PRIJAV 

12,347.268.50 12.347,243.00 

5,904,297.20 5,904,297.20 

18,251,565.70 18,251,565.20 

VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna telefonija 
lokalna elektrodistribucija 
lokalna vodooskrba 

KMETJE IN OBRTNIKI 
knetje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

PODJETJA 

SKUPAJ : 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ : 

63 
2 

3 

82 

97 

16,978,343.60 
17,904,592.00 
1,677,200.00 
1,824,186.70 

19,646,964.37 
6,462,179.00 

22,547,910.00 

87,041,375.67 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

105,292,941.37 o 18,251,565.20 
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FREBLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

OBČINA SEŽANA VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

60SP0DARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna telefonija 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do S zaposlenih 

SKUPAJ : 

9 
1 

15 

5,22B,500.00 
4,056,513.00 

12.289,128.40 
8,920,734.00 

5,147,200.00 
4,056,513.00 

12,289,12B.40 
8,920,734.00 

NEREŠENI ZAHTEVKI 

30,494,875.40 30,413,575.40 

ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

DOKUMENTACIJA 
inicialni načrti 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna telefonija 
Iskalna elektrodistribucija 
lokalna vodooskrba 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

PODJETJA 

SKUPAJ : 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ : 

14 
4 

1 

30 

45 

55,000.00 

1,376,500.00 
1,290,923.00 
1,204,114.00 

10,826,000.00 

19,861,222.00 
17,523,632.00 

1,738,000.00 

53,875,391.00 

84,370,266.40 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

30,413.575.40 

t 
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PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

OBČINA SLOVENJ GRADEC VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI 

RAZVOJNI PROGRAMI 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTUR 
lokalne ceste 

ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti : 5 
drobno gospod, do 5 zaposlenih : 1 

53.110.00 

2.167,770.70 

1,265,280.00 
137,400.00 

53,110.00 

2,167,770.00 

1,265,280.00 
137,400.00 

SKUPAJ : 

NEREŠENI ZAHTEVKI 

8 3,623,560.70 3,623,560.00 

ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalna elektrodistribucija 
lokalna vodooskrba 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

SKUPAJ : 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ : 

10 
1 

15 

23 

11.715,994.80 
4,218,594.60 

27,494,591.70 
2,447,744.00 

45,876,925.10 

49,500,485.80 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

3,623,560.00 
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PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA , VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI 

RAZVOJNI PROGRAMI 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 

3T. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti : 
drobno gospod, do 5 zaposlenih : 

PODJETJA 

97,352.00 

6,999,013.00 

2,937,612.90 
3,828,066.00 

97,352.50 

6,710,553.00 

2,937,612.90 
1,317.242.00 

SKUPAJ : 

NEREŠENI ZAHTEVKI 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna elektrodistribucija 
lokalna vodooskrba 

17 

5T. PRIJAV 

3 
14 

2 

494,000.00 

14,356,843.90 

VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

494,000.00 

11,556,760.40 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

PODJETJA 

SKUPAJ : 

ODOBRENI IN NERESEN! ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ : 

18 
2 

2 

41 

58 

10,412,323.07 
2,991,225.00 
3,670,149.50 

9,312,488.40 
5,044,627.00 

3,886,525.00 

35,317,337.97 

49,674,181.87 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

11,556,760.40 
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PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

OBČINA SLOVENSKE KONJ K VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalna vodooskrba : 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti : 

1 2,376,533.00 2,376,533.00 

SKUPAJ : 

NEREŠENI ZAHTEVKI 

4 1,841,043.23 1,841,043.23 

5 4,217.576.23 4,217,576.23 

ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

RAZVOJNI PROGRAMI 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna elektrodistribucija 
lokalna vodooskrba 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti 

SKUPAJ : 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ : 

1 

4 
12 

1 

16 

34 

39 

0.00 

3,976,591.00 
2,046,435.00 

651,796.00 

5,781,085.70 

12,455,907.70 

16,673,483.93 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

4,217,576.23 
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PREBLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

OBČINA ŠENTJUR PRI CELJU VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokaina vodoaskrba 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

PODJETJA 

SKUPAJ : 

NEREŠENI ZAHTEVKI ST, 

20 
2 

1 

33 

PRIJAV 

8.735,293.00 
355,756.80 

7,775,603.60 
2,029,000.00 

26,000,000.00 

45,395,653.40 

8,735,293.00 
855,756.00 

7,775,603.60 
2,029,000.00 

13,000,000.00 

32,395,652.60 

VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

RAZVOJNI PROGRAMI 

DOKUMENTACIJA 
inicialni načrti 
projektna dokumentacija 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokaina telefonija 
lokalna elektrodistribucija 
lokalna vodooskrba 
lokalna kanalizacija 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti 

PODJETJA 

1 

SKUPAJ : 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ : 

8 

35 

68 

88,000.00 

190,164.00 
0.00 

855,618.00 
3,802,500.00 
3,574,394.00 

748,020.00 
700,000.00 

409,620.10 

83,717,200.00 

94,085,516.10 

139,481,169.50 

0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

32,395,652.60 
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PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

INA SKOPJA LOKA VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

RAZVOJNI PROGRAMI 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste : 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kmetje, dopolnilne dejavnosti : 
drobno gospod, do 5 zaposlenih : 

113,000.00 

2,809,816.00 

2,733,984.00 
728,000.00 

113,000.00 

2,809,816.00 

2,733,984.00 
728,000.00 

SKUPAJ : 

NEREŠENI ZAHTEVKI 

12 

ST. PRIJAV 

6,384,800.00 6,384,800.00 

VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna eiektrodistribucija 
lokalna vodooskrba 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kietje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

'"OBRENI IN 

SKUPAJ : 

NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ 

35 
i 

45 

57 

14,205,920.00 
513,330.00 

2,007,346.70 

19,125,461.80 
2,200,000.00 

38,052,058.50 

44,436,858.50 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

6,384,800.00 
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PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NAL02BE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna telefonija 
lokalna vodooskrba 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kietje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

PODJETJA 
1 

SKUPAJ : 

NEREŠENI ZAHTEVKI 

DOKUMENTACIJA 
projektna dokumentacija 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna telefonija 
lokalna elektrodistribucija 
lokalna vodooskrba 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

PODJETJA 

17 

ST. PRIJAV 

: 1 

3,521,000.00 
10,500,000.00 
1,255,000.00 

4,642,613.00 
6,884,000.00 

1,825.000.00 

28,627,613.00 

VISINA ZAHTEVKA 

3,521,000.00 
10,500,000.00 
1,255,000.00 

4,642,613.00 
6,884,000.00 

1,825,000.00 

28,627,613.00 

ODOBRENA SREDSTVA 

44 
U 

SKUPAJ : 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ : 

76 

93 

617,500.00 

1,628,045.00 
6,090,000.00 
1,275,410.00 

18,497,000.00 

27,394,323.40 
26,961,357.00 

49,956,945.00 

132,420,580.40 

161,048,193.40 

O.OO 

0.00 
O.OO 
O.OO 
O.OO 

0.00 
O.OO 

O.OO 

O.OO 

28,627,613.00 
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PRESLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

'CINA TOLMIN VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

RAZVOJNI PROGRAMI 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna telefonija 
lokalna vodooskrba 

KMETJE IN OBRTNIKI 
knetje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

PODJETJA 

SKUPAJ : 

NEREŠENI ZAHTEVKI 

13 
9 

: i 

27 

ST. PRIJAV 

574,000.00 

11,154,812.00 
2,811,260.40 
1,746,697.00 

12,711,151.80 
10,791,666.00 

930,995.00 

40,720,582.20 

574,000.00 

11,144,812.00 
2,811.260.00 
1,746,697.00 

12,711,151.80 
10,791,666.00 

930,995.00 

40,710,581.80 

VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna telefonija 
lokalna elektrodistribucija 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

s. 

PODJETJA 

SKUPAJ : 

IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ 

20 
19 

3 

55 

82 

10,530,000.00 
8,892,061.00 
2,274,555.00 

21,343,929.00 
40,986,549.00 

17,090,000.00 

101,117,094.00 

141,837,676.20 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

40,710,581.80 
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PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NAL02BE NA DEMOGRAFSKO 0GR02ENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1? 

OBČINA TRBOVLJE VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTV 

RAZVOJNI PROGRAMI 
: 1 62 . 500.00 45.000, 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalna vodooskrba : 1 4,600,000.00 4,586,501 

KMETJE IN OBRTNIKI 
ksetje, dopolnilne dejavnosti : i 510,000.00 510,000 

SKUPAJ : 3 5,172,500.00 5,141,501 

NEREŠENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTt 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalna telefonija : 2 1,329,661,90 O 
lokalna elek trodistribuci j a i I 165,000.00 O' 

PODJETJA 
: 1 1,248,150.00 0. 

SKUPAJ i 4 3,242,911.90 
                      

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ : 7 8,415,311.90 5,141,501 
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PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

OBČINA TREBNJE VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste : 3 3,534,000.00 3,534,000.00 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kietje, dopolnilne dejavnosti : 7 2,068,615.70 2,068,615.70 
drobno gospod, do 5 zaposlenih : 1 702,000.00 702,000.00 

PODJETJA 
: 1 600,000.00 600,000.00 

SKUPAJ : 12 6,904,615.70 6,904,615.70 

NEREŠENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

RAZVOJNI PROGRAMI 
: 1 0.00 0.00 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna elektrodistribucija 
lokalna vodooskrba 

4 3.813,000.00 0.00 
2 0.00 0.00 
4 7.071,000.00 0.00 

KMETJE IN OBRTNIKI 
koetje, dopolnilne dejavnosti : 12 6,319,601.60 0.00 
drobna gospod, do 5 zaposlenih : 3 9,942,980.00 0.00 

SKUPAJ : 26 27,146,501.60 0.00 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ : 38 34,051,197.30 6,904,615.70 

1 « 
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PRESLED POPOLNIH ZAHTEV'CV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

OBČINA TR2IČ VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

RAZVOJNI PROGRAMI 
: 1 65.000.00 65,000.00 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste : 1 3,600,000.00 3,600,000.00 

KMETJE IN OBRTNIKI 
k»etje, dopolnilne dejavnosti : i 548,084.90 548,084.90 
drobno gospod, do 5 zaposlenih : 2 2,448,069.00 2,448,069.00 

SKUPAJ : 5 6,661,153.90 6,661,153.90 

NEREŠENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

DOKUMENTACIJA 
projektna dokmentacija : 1 356,000.00 0.00 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste : 1 8,750,000.00 0.00 
lokalna elektrodistribucija : 2 2,014,334.10 0.00 

SKUPAJ : 4 11,120,334.10 0.00 
  

ODOBREN! IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ : 9 17,781.488.00 6,661,153.90 



PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

M VELENJE VRSTA INVESTICIJE 

3 
O 

O 

ODOBRENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalna telefonija : 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kietje, dopolnilne dejavnosti : 

1,279,488.00 1,279,488.00 

SKUPAJ 

NEREŠENI ZAHTEVKI 

4 1,245,008.90 1,245,008.90 

6 2,524,496.90 2,524.496.90 

ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

DOKUMENTACIJA 
inicialni načrti 
projektna dokumentacija 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna telefonija 
lokalna elektrodistribucija 
lokalna vodooskrba 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti 

SKUPAJ : 

.. 3RENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ : 

5 

16 

22 

103,500.00 
212,000.00 

28,962,636.00 
2,500,000.00 

584,190.00 
4,020,300.00 

1,555,289.20 

37,937,915.20 

40,462,412.10 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

2,524,496.90 
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PREBLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NAL02BE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO fi[ 

OBČINA ZAGORJE OB SAVI . VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI 

RAZVOJNI PROGRAMI 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 

ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SRED! 

: 1 50,000.00 50,oj 

1,598,700.00 1,598,7 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kietje, dopolnilne dejavnosti 

SKUPAJ : 

NEREŠENI ZAHTEVKI 

1 

9 

11 

1,410,018.70 

3,058,718.70 

1,410,0 

3,058,7 

ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SRED 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna telefonija 
lokalna elektrodistribucija 
lokalna vadooskrba 

SKUPAJ : 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ : 

5 
4 
3 

.2 

14 

25 

5,410,305.00 
4,601,936.00 
2,022,000.00 

22,003,868.00 

34,038,109.00 

37,096,827.70 
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0 'REBLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH DBHOCIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

ŽALEC VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI 

RAZVOJNI PROGRAMI 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalna telefonija 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti 

ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

: 1 68.000.00 68,000.00 

: 1 1,826,713.00 1,826,713.00 

SKUPAJ : 

NEREŠENI ZAHTEVKI 

1 181,708.80 181,708.30 

3 2,076,421.80 2,076,421.80 

ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

DOKUHENTACIJA 
projektna dokumentacija 

SKUPAJ : 
  

SEN I IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ : 

-t 
.i 
-1 

370,000.00 

370,000.00 

2,446.421.80 

0.00 

0.00 

2.076,421.30 
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FREBLEĐ POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE' NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OSMOCIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

OBČINA MARIBOR VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

SOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalna telefonija : 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kjetje, dopolnilne dejavnosti : 

SKUPAJ : 

NEREŠENI ZAHTEVKI 

4,446,000.00 

1.896,304.30 

6,342.304.30 

4,446,000. 

1,896,304.30 

6,342,304.30 

ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

SOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna ei ek trodistribuci j a 
lokalna vodooskrba 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti 
drcbno gospod, do 5 zaposlenih 

SKUPAJ : 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ : 

30 
1 

41 

47 

38.468,755.00 
891.600.00 

5.499,360.00 

16,589,217.30 
3,900.000.00 

65.348,932.20 

71,691,237.10 

O.OO 
O.OO 
O.OO 

O.OO 
O.OO 

O.OO 

6,342,304.30 
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PREBLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKI OGROŽENIH 03KGCIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

OBČINA MARIBOR - PESNICA VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalna telefonija 
lokalna vodcoskrba 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti : 

ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

SKUPAJ : 

NEREŠENI ZAHTEVKI 

DOKUMENTACIJA 
inicialni načrti 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna telefonija 
lokalna elektrodistribucija 
lokalna vodooskrba 
lokalna kanalizacija 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kietje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

PODJETJA 

7 

10 

ST. PRIJAV 

: 1 

5,300,000.00 
3,405,000.00 

7,582.062.84 

16,287,062.34 

5,300,000.00 
2,283,672.00 

7,582,062.34 

15,165,734.34 

VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

54 
O 

SKUPAJ : 

ODOBRENI IN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ 

85 

95 

0.00 

34,634,174.00 
17,618.000.00 
3,396,405.00 
6.526,222.00 
7,458,750.00 

69.725.588.3B 
3,239,208.00 

8,456,405.00 

151,054,752.38 

167,341,815.22 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

15,165,734.34 
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PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1* 

OBČINA MARIBOR - RUSE VRSTA INVESTICIJE 

ODOBRENI ZAHTEVKI 

RAZVOJNI PROGRAMI 

ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTV" 

105,720.00 105,720, 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste : 

KMETJE IN OBRTNIKI 
k»etje, dopolnilne dejavnosti : 

SKUPAJ : 

NEREŠENI ZAHTEVKI 

5,252,958.00 , 5,252.958, 

4,467,485.40 4.467,485, 

9,826,163.60 9,826,141-' 

ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTV* 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna telefonija 
lokalna elektrodistribucija 
lokalna vodooskrba 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

PODJETJA 

SKUPAJ 

ODOBRENI iN NEREŠENI ZAHTEVKI V OBČINI SKUPAJ : 

10 
2 

2 

20 

26 

4,059,516.00 
5,250,000.00 

941,300.00 
0.00 

8,271,554.80 
3,995.000.00 

12,315,138.00 

34,832,508.80 

44,658,672.40 

OJ 
0,1 

P 

9,826,163^ 
 ' 
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PREGLED POPOLNIH ZAHTEVKOV ZA NALOŽBE NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI PO NATEČAJU ZA LETO 1991 

ODOBRENI ZAHTEVKI 

RAZVOJNI PROGRAMI 

ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

SKUPAJ : 34 8.755.174.50 8.737.675.00 

SOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna telefonija 
lokalna elektrodistribucija 
lokalna vodooskrba 
lokalna kanalizacija 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA SKUPAJ 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

KMETJE IN OBRTNIKI SKUPAJ 

PODJETJA SKUPAJ 

SKUPAJ : 

81 
16 

7 
41 

1 
146 

387 
81 

468 

14 

662 

190,655.395.40 
59.376.862.50 
4,679,835.00 

96,878,148.10 
655,580.00 

352,245,821.00 

197,922,366.32 
126.881,689.60 
324,804,055.92 

60,014,244.00 

745,819,295.42 

178,775.631.00 
59,376,862.00 
4.659,369.00 

95.696,319.00 
655,580.00 

339,164.261.00 

197,699,412.02 
124.365,065.60 
322.064,477.62 

47,014,244.00 

716,980.657.62 

NEREŠENI ZAHTEVKI ST. PRIJAV VISINA ZAHTEVKA ODOBRENA SREDSTVA 

RAZVOJNI PROGRAMI 

DOKUMENTACIJA 
inicialni naćrti 
projektna dokumentacija 

DOKUMENTACIJA SKUPAJ 

60SP0DARSKA INFRASTRUKTURA 
lokalne ceste 
lokalna telefonija 
lokalna elektrodistribucija 
lokalna vodooskrba 
lokalna kanalizacija 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA SKUPAJ 

KMETJE IN OBRTNIKI 
kaetje, dopolnilne dejavnosti 
drobno gospod, do 5 zaposlenih 

KMETJE IN OBRTNIKI SKUPAJ 

SKUPAJ : 12 

PODJETJA 

SKUPAJ : 

SKUPAJ REPUBLIKA SLOVENIJA : 

SKUPAJ 

22 
22 
44 

236 
89 

212 
93 
13 

643 

806 
261 

1067 

94 

1860 

2522 

1.906,320.00 

10.747,091.00 
25.356.502.00 
36,103,593.00 

612,412,632.43 
385.462,605.00 
107,584,555.. 70 
227.925,990.60 
69,437,437.00 

1,402,823,220.73 

569,777,384.92 
708,597,032.30 

1,278,374,417.22 

712,320,583.50 

3,431,528,134.45 

4,177,347,429.87 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

716.980,657.62 
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Pregled naložb oziroma uporabe sredstev dobička igralnic v zadnjih 

letih 

Vlada Republike Slovenije je v Skupščino Republike Slo- 
venije poslala pregled naložb oziroma uporabe sredstev 
dobička igralnic v zadnjih letih, ki sodi kot priloga k obra- 
zložitvi osnutka zakona o igrah na srečo, objavljenega 
v 2. številki Poročevalca, 27. januarja 1992. 

Zbor združenega dela Skupščine Republike Slovenije je na 
seji dne 31. 7. 1991 ob obravnavi predloga za izdajo zakona 
o igrah na srečo s tezami sprejel dodatni sklep, po katerem 
naj predlagatelj hkrati z osnutkom zakona o igrah na srečo 
predloži tudi pregled dosedanjih naložb oziroma uporabe 
sredstev iz dobička igralnic. V skladu z navedenim sklepom je 
v tej prilogi prikazan pregled uporabe sredstev igralnic iz 
Portoroža, Nove Gorice in Bleda v zadnjih nekaj letih, v kate- 
rih je prišlo do večjih vlaganj. V tem pregledu ni zajeta 
igralnica v Mariboru, ker podjetje Pohorje v zadnjih dveh letih 
ni izkazalo dobička, in tudi ne igralnica v Ljubljani, ker je 
podjetje Cazino pričelo poslovati šele letos. 

Zaradi lažje primerjave so podatki o uporabi sredstev igralnic 
prikazani v DEM. 

I. Naložbe turističnega podjetja Casino Portorož v letih 1984 
do 1990 

1. Naložbe v podjetju 

Leto DE Igralnica DE Letališče DE Marina DE Gostinstvo 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

1989 
1990 

1,240.639 
4,425.123 

659.938 
2,632.560 

2,314.353 
518.528 

1,469.800 
471.708 

17,082.171 
2,824.207 
4,626.195 

434.174 

5,700.557 159.510 261.457 

110.424 
67.524 

101.455 
79.380 

6,162.545 
480.699 
945.547 
111.853 

91.546 

1,918.472 
108.774 
56.060 
78.758 

Naložbe v vse enote po letih: 

9884 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

2. Naložbe zunaj podjetja 

20.747.587 
7,835.382 
6,857.388 
3,617.822 
7,700.644 
6,213.070 
2,162.064 

Leto 
1984 2,169.164 (cestna in komunalna infrastruktura, 

Tartinijeva hiša, družbene dejavnosti 
in krajevne skupnosti) 

1985 1,585.089 (Tartinijev trg, družbene dejavnosti in 
krajevne skupnosti) 

1986 1,403.778 (komunalna infrastruktura, družbene 
dejavnosti in krajevne skupnosti) 

1987 2,355.189 (komunalna infrastruktura, družbe" 
dejavnosti in krajevne skupnosti) 

1988 6,239.262 (cestna infrastruktura, komunalna'1 

frastruktura, družbene dejavnosti 
igrišče za golf v Lipici) 

1989 1,187.842 (Tartinijev trg, igrišče za golf v Lip1 

in družbene dejavnosti) 
1990 1,993.597 (Kanal Fazan v Luciji in privezi Tarf 

nijev trg, komunalna infrastruktura 
družbene dejavnosti) 

II. Naložbe HIT — Hoteli, Igralnice, turizem, Nova Gorica 
v letih 1988 do 1990 
1. Naložbe v podjetje 

1988 
leto 

1989 
Objekti 
Oprema 
Parkirišče 
Palude 
Ostalo 

15,065 
2,225.637 

62.310 
435.644 

3.180.175 
6.275.096 

392.531 
16.354 

544.089 
Skupaj 2,768.656 10,408.245 

2. Naložbe zunaj podjetja 

Sveta gora in ratrak 
Mladinski dom 
Grad 
Sinji vrh 
Agencija v Bovcu 
Bolnica Šempeter 
Ostalo 

1989 
183.752 

Skupaj 
3. Finančna pomoč 

Razni klubi 140.981 

183.752 

141.788 

III. Naložbe Turističnega podjetja Casino Bled 
v letih 1982 do 1990 

1. Naložbe v podjetju 
Leto 
1092 5.347 
1983 11.141 
1984 49.010 
1985 12.816 
1986 224.189 
1987 159.422 
1988 120.321 
1989 63.975 
1990 640.946 
Skupaj 1,287.167 
2. Naložbe zunaj podjetja 
Leto 
1980 Ledena dvorana II. faza 
1981/82 Golf restavracija 
1983 Modernizacija kamp Zaka 
1986 Restavracija v kampu Zaka 
1987 Sanacija kopališča in ledene dvorane 
1989 Žičnica Straža 
Skupaj 4,630.200 

1,000.0 
996.5 
118.* 

6-0j 
M 
15 .?1 

2,214.9* 

64,5 
2,9« 

278. 
1,007. 

35. 
250.^ 
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DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

Vprašanja vladi o naraščajoči inflaciji 

MILAN BALAŽIC, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
pristojne vprašal naslednje: 
Inflacija je v Sloveniji v zadnjem letu narasla za več kot 
250%. Samo v mesecu oktobru 1991 je inflacije bila 22%, 
v mesecu novembru 1991 pa še nekaj višja. Kljub uvedbi 
tolarja se inflacija — to kažejo izračuni vseh eminentnejših 
slovenskih inštitutov in strokovnjakov - torej zdaj giblje 
z vrtoglavo stopnjo 1000% na leto. Tolar je v zadnjih dveh 
mesecih padel približno 40%. 
Vprašanje: Kaj namerava storiti vlada, da zaustavi to kata- 
strofalno stopnjo inflacije (govorim o tem, kako bi se vsaka 
vlada morala boriti proti nad-normalni inflacijski stopnji, ta 
pa znaša 5%)? Kakšne ukrepe bo vlada podvzela, da se 
zaščiti vrednost tolarja, ki mu očitno preti usoda weimarske 
marke? 

Izvršni svet mu je posredoval naslednji odgovor: 
Mesečna inflacija, merjena s stopnjo rasti cen na drobno, je 
v Sloveniji septembra znašala 17,0%, oktobra 21,5% in 
novembra 18,7%, v primerjavi z lanskimi letom pa so bile 
v letošnjem novembru cene na drobno višje za 208%. Inflacija 
po uvedbi tolarja je predvsem posledica visoke dinarske lik- 
vidnosti bank, ki ob zamenjavi dinarjev v tolarje ni bila nevtra- 
lizirana, devalvacija tolarja, krčenje prodajnega in nabavnega 
trga v bivši Jugoslaviji in inercije, značilne za vsako inflacijo, 
ki z indeksacijskimi mehanizmi omogoča preslikavo inflacij- 
skih pričakovanj v dejansko inflacijo. 
S fiskalno politiko je Izvršni svet v letu 1991 deloval protiinfla- 
cijsko - vodil je politiko uravnoteženega proračuna in zmanj- 
šal delež javne porabe v družbenem proizvodu. Denarna poli- 
tika kot druga nosilka makroekonomske politike pa ni v pri- 
stojnosti Izvršnega sveta, saj je zanjo pristojna Banka Slove- 
nije kot neodvisna kot neodvisna in samostojna institucija. 
Temeljni koncept protiinflacijske politike za leto 1992 je vlada 
predstavila v svojem dokumentu Program .strukturnega prila- 
gajanja in gospodarske politike v letu 1992. V primerjavi 
z Markovićevim protiinflacijskim programom, ki je temeljil na 
elementih t. i. šok terapije (fiksen tečaj dinarja, zamrznitev 
plač in cen infrastrukturnih dejavnosti so igrali vlogo nomi- 
nalnih sider), predlagani koncept temelji na postopnem 
zmanjševanju inflacije brez nominalnega fiksiranja ključnih 
spremenljivk. 
Glavna klasična elementa protiinflacijske politike sta restrik- 
tivna posojilno-denarna politika, ki pa je v celoti v pristojnosti 
Banke Slovenije, ter stabilizacijsko naravnana fiskalna poli- 
tika z zavezo vlade, da bo vodila politiko uravnoteženega 
proračuna. Poleg tega in izhajajoč iz dejstva, da je inflacija 
v zadnjih mesecih tudi posledica naraslih inflacijskih pričako- 
vanj, bo Izvršni svet predlagal sklenitev socialnega spora- 
zuma med ključnimi institucionalnimi skupinami. Glavni cilj 
tega sporazuma je zmanjševanje inflacijskih priičakovanj in 
s tem zmanjšanje negativnih posledic restriktivne posojilno- 
denarne politike na gospodarsko aktivnost in zaposlenost. Ta 
sporazum je Izvršni svet napovedal v omenjenem dokumentu, 
v teh dneh pa se v delovnih telesih Izvršnega sveta intenzivno 
pripravlja njegov operativni predlog. 
Navedene protiinflacijske politike so uperjene predvsem proti 
inflaciji kot monetarnemu in psihološkemu (inflacijska priča- 
kovanja) pojavu. K ukrepanju za zmanjšanje inflacije sodijo 
tudi praktično vse predlagane politike in ukrepi iz Programa 
strukturnega prilagajanja, vključno s predvideno zakonodajo 
na posameznih področjih, ki preprečujejo ali vsaj otežujejo 
delovanje sistemskih pogojev za razmah inflacije. Tu gre 
predvsem za povečanje konkurence z liberalizacijo gospodar- 
skega sodelovanja s tujino, usmeritev glede sodelovanja 
z državami nekdanje Jugoslavije, sanacijo bančnega sistema, 

sprejemanja protimonopolne zakonodaje, politike pospeševa- 
nja razvoja malih in srednjih podjetij itd. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je v preteklih dneh 
nekatere od napovedanih ukrepov, ki neposredno vplivajo na 
znižanje cen, že uresničil - med drugim je ukinil 7,5% 
posebno takso na uvoženo blago (razen na alkoholne pijače 
in tobačne izdelke) in odpravil nekatere količinske omejitve 
uvoza. Na zakonodajnem področju pa je Skupščini Republike 
Slovenije predložil predlog za izdajo zakona o varstvu konku- 
rence. • 

Za obravnavo v Izvršnem svet Skupščine Republike Slove- 
nije je mnenje pripravilo Ministrstvo za planiranje. 

Kje je denar za vojaške pokojnine? 

MILAN BALAŽIC, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
na seji tega zbora, 2. decembra 1991, postavil vprašanje 
o tem, kje se je izgubil denar, ki |e bil namenjen za vojaške 
pokojnine za takratni zvezni proračun bivše SFRJ in ali 
vlada ne meni, da je potrebno SPIZ zagotoviti dodatna 
finančna sredstva za prevzem teh novih obveznosti. 

V sprejetem proračunu za leto 1991 je bilo prvotno name- 
njeno za financiranje minimalnih funkcij federacije skupno 
3.874,8 milijona din, od tega v okviru sredstev za JLA samo za 
vojaške pokojnine 850 milijonov din. Dejansko je bilo za 
financiranje minimalnih funkcij federacije v letu 1991 odve- 
deno skupno 3.040,7 milijona din, od tega za financiranje 
organov 1.298,6 milijona din in za financiranje JLA 1.742,1 
milijona din. Menimo, da je bila v okviru teh sredtev v celoti 
pokrita obveznost do vojaških pokojnin, da pa je bila Repu- 
blika Slovenija zaradi znanih dogodkov prisiljena v celoti 
ukiniti financiranje preostalih minimalnih funkcij federacije. 

Posebna samoupravna interesna skupnost vojaških zavaro- 
vancev s sedežem v Beogradu, ki je nosilec pokojninskega in 

.invalidskega zavarovanja vojaških zavarovancev, je v letu 
1991 izplačevala vojaške pokojnine do vključno pokojnine za 
mesec oktober, s tem, da je bila pokojnina za drugo polovico 
septembra in oktober dejansko nakazana upravičencem šele 
v prvi polovici decembra. V teku so dogovori, da bi federacija 
v celoti izvršila svojo obveznost za leto 1991. 

Zaradi navedenega izpolnjevanja obveznosti federacije do 
prejemnikov vojaških pokojnin iz Republike Slovenije je 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije v oktobru leta 
1991 na podlagi ustavnega zakona za izvedbo temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije (Ur. I. RS, št. 1/91) sprejel odlok o izplačevanju 
vojaških pokojnin (Ur. I. RS, št. 21/91). Odlok določa, da se do 
ureditve v zakonu, upravičencem izplačujejo pokojnine in 
druge dajatve v obliki akontacij, ki jih odmeri in izplačuje 
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slove- 
nije. V IV. točki odloka je določeno, da sredstva za izplačeva- 
nje akontacij refundira Skupnosti pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja Slovenije proračun Republike Slovenije na 
podlagi trimesečnega obračuna. 

Za obravnavo je Izvršnem svetu Skupščine Republike Slo- 
venije je mnenje pripravilo Ministrstvo za finance. 
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Kdo varuje državno mejo? 

FRANCO JURI, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, fe na 
Predsedstvo Republike Slovenije, republiški izvršni svet in 
na Obrambno ministrstvo naslovil vprašanje, zakaj so pri- 
padniki TO zasedli tri mejne stražnice v občini Koper. Opo- 
zoril je na nezakonitost takšnega ravnanja enot TO, na 
neskladje zakona o varovanju državne meje ter ustavnega 
zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti 
in neodvisnosti Republike. 

Izvršni svet mu je poslal naslednji odgovor: 
Deletat Franco Juri je na 28. seji družbenopolitičnega zbora 
Skupščine Republike Slovenije je 20. novembra 1991 postavil 
vprašanje, zakaj so enote teritorialne obrambe zasedle mejne 
stražnice v občini Koper. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije Ministrstvo za 
obrambo prevzelo skrbništvo nad nepremičninami Jugoslo- 
vanske armade na območju Republike Slovenije. V skladu 
z ustavnim zakonom za izvedbo temeljne ustavne listine 
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. I. 
RS, št. 1/91) Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije skrbi 
za upravljanje, varovanje in vzdrževanje omenjenih nepre- 
mičnin. 

Nepremičnine Jugoslovanske armade se bodo do pridobitve 
razpolagalne pravice uporabljale v skladu z merili, ki jih je 
sprejel Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije na 132. seji 
dne 11. novembra 1991. Le-ta določajo, da se omenjene 
nepremičnine prednostno uporabijo za pokritje obrambnih in 
varnostnih potreb Republike Slovenije. Te vključujejo tudi 

■ nastanitvene, skladiščne, tehnične in druge potrebe teritori- 
alne obrambe. Zato ne pomeni, da enote teritorialne obrambe 
uporabljajo te objekte za varovanje .zelene meje', kot navaja 
delegat v svojem vprašanju. Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije poudarja, da ne gre za .zasedbo mejnih stražnic', 
temveč v skladu z ustavnim zakonom in merili Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije za uporabo določenih nepre- 
mičnin, za katere je odgovorna Teritorialna obramba Repu- 
blike Slovenije. 

Z zakonom o nadzoru državne meje (Ur. I. RS, št. 1/91) smo po 
izteku maratorija iz Brionske deklaracije uveljavili standarde 
varovanja državnih meja, ki veljajo v evropskih državah. Nji- 
hovo bistvo je, da teritorialna obramba ne varuje državne 
meje, temveč je to naloga organov za notranje zadeve. Nasta- 
nitev enot teritorialne obrambe blizu državne meje tega ne 
spreminja, saj so podobne nastanitve vojaških enot pogoste 
tudi v s sosednjih državah (npr. na zahodni meji z Republiko 
Italijo ipd.). 

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

O javnem dolgu 

FRANC GOLIJAt, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
v imenu poslanskega kluba Liberalne stranke, vprašal pri- 
stojne: 
Kakšna je ustavna podlaga za izdajo predpisov, ki urejajo 
tim. javni dolg in še posebej, Iz katerih razlogov in na kakšen 
način ter v kakšni višini oziroma v kakšnem času se bo 
dokončno oblikoval javni dolg in seveda kako ter s katerimi 
viri se bo v prihodnosti servisiral »zapitek« prejšnjega 
režima, kar po svojem bistvu javni dolg je? 
Na zastavljeno vprašanje Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije odgovarja naslednje: 

1. USTAVNA PODLAGA ZA ZAKON 
Ustavna podlaga za sprejetje zakona o spreminjanju deviznih 
vlog občanov pri Narodni banki Jugoslavije v dolg Republike 
Slovenije je drugi odstavek 1. točke XCIX. amandmaja k ustavi 
Republike Slovenije, ki določa, da Skupščina Republike Slo- 

venije z zakoni samostojno ureja vsa razmerja, ki so skupnega 
pomena za državljane Republike Slovenije in 6. točka prvega 
odstavka 321. člena ustave Republike Slovenije, ki določa, da 
Skupščina Republike Slovenije ureja z zakonom bančništvo. 

2. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Za devizne vloge občanov je po zvezni ustavi jamčila federa- 
cija. Z ustavnim zakonom za izvedbo temeljne ustavne listine 
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. I. 
RS, št. 1/91) je Republika Slovenija prevzela jamstvo za 
devizne vloge v bankah na ozemlju Republike Slovenije, za 
katere je prej jamčila SFRJ. 
Problematiko deviznih vlog občanov, ki jo je SFRJ reševala 
v preteklosti ob začasnih reševanjih tečajnih izgub, predla- 
gani zakon ureja tako, da terjatve bank do NBJ za deponirane 
devizne vloge pri NBJ prevzema Republika Slovenija za dolg- 
Po stanju na dan 31. 12. 1990 znašajo terjatve bank na ozem- 
lju Republike Slovenije do Narodne banke Jugoslavije za 
deponiranje devizne vloge občanov 1.886 milijonov DEM- 
Obveznosti do bank bo Republika Slovenija poravnala v dvaj- 
setih letih v polletnih anuitetah v domači valuti po srednjem 
tečaju Banke Slovenije. Sredstva za plačilo anuitet se zagoto- 
vijo v proračunu Republike Slovenije in sicer iz sredstev, ki jih 
v ta namen zagotovi Sklad Republike Slovenije. Obveznosti 
do bank, ki jih bo poravnala Republika Slovenija, se povečajo 
zaradi pripisa 7% obresti. 
Zakon izhaja iz načela postopnega izplačila deviznih vlog 
občanov, ki so danes zamrznjene pri večini poslovnih bank. 
Banka bo morala lastniku devizne vloge zagotoviti razpolaga- 
nje z devizno vlogo v skladu s sklenjeno pogodbo in sicer do 
10.1. 1992 najmanj 500 DEM in do 1. 3. 1992 še z najmanj 500 
DEM. Za izplačilo bo jamčila Republika Slovenija. Devizne 
vloge občanov pri bankah, ki so deponirale te vloge pri NBJ, 
se na zahtevo lastnika lahko nadomestijo z vrednostnimi 
papirji oziroma obveznicami, ki jih izdajo banke. 
Obveznice, ki jih izdajo banke, so nominirane v konvertibilni 
valuti s pripisanimi obrestmi, so prenosljive in se lahko upo- 
rabljajo za nakup stanovanja, delnic podjetij, za dokup pokoj- 
ninske dobe, za plačilo obveznosti iz proračuna dohodnine za 
poravnavo carinskih obveznosti do višine 30% in za namene, 
določene z drugimi zakoni. Obveznice se obračunavajo in 
izplačujejo v domači valuti po povprečnem nakupnem menjal- 
niškem tečaju. 
Dolg, ki ga predstavljajo devizne vloge občanov pri bankah na 
ozemlju Republike Slovenije, se bo postopno zmanjševal. 
Banke so dolžnfe do 30. 6. 1992 izpolniti vse obveznosti do 
lastnikov deviznih vlog in o tem poročati Skupščini Republike 
Slovenije. Ob neizpolnjevanju obveznosti do lastnikov deviz- 
nih vlog, se proti takšni banki uvedejo ukrepi v skladu z zako- 
nom o predsanaciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in 
hranilnic. 

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

O sestavi slovenske delegacije na konferenci 
o Jugoslaviji v Haagu 

FRANC GOLIJA, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
na seji tega zbora, 24. oktobra lani, postavil naslednje vpra- 
šanje: 
Konference o YU v Haagu se udeležuje v slovenski delega- 
ciji tudi gospod Igor Omerza. 
Zato sprašujem: 
— od kdaj je SDK pristojna za mednarodne pogovore (bila 
naj bi notranja finančna kontrola)? 
— kdo in kdaj je imenoval delegacijo in kakšni so bili kriteriji 
za imenovanje? 
— s kakšnimi pooblastili se je gospod Omerza pogovarjal 
z mednarodnimi finančnimi institucijami v ZDA? 

Izvršni svet mu je odgovoril: 
V skladu s sklepi tretje plenarne seje konference o Jugoslaviji, 
ki je na ravni zunanjih ministrov potekala 26. septembra 1991 

v Haagu, je predsedstvo konference za 3. oktober sklicalo 
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prvo zasedanje delovne komisije za ekonomska vprašanja. 
V vabilu so se sklicevali na besede lorda Carringtona, da 
morajo biti predstavniki republik ustrezno strokovno in poli- 
tično kvalificirani za kompetentno sodelovanje pri pogajanjih. 

člani predsedstva Republike Slovenije so se na 72. seji 30. 
septembra 1991 na predlog Ministrstva za zunanje zadeve in 
v skladu z navodili predsedstva konference strinjali z imeno- 
vanjem g. Igorja Omerze za predstavnika Republike Slovenije 
v navedeni delovni skupini za ekonomska vprašanja. 

Med 18. in 19. julijem 1991 je ministra za zunanje zadeve dr. 
Dimitrija Rupla med obiskom v ZDA spremljal tudi g. Igor 
Ortierza, direktor SDK Slovenije. Gospod Omerza ni imel 
posebnih pooblastil za pogovore o konkretnih zadevah. Nje- 
govi obiski v International Finance Corporation (IFC), v Exim- 
Bank, Overseas Private Investment Corporation (OPIC) in US 
Trade Representative (USTR) ter v Svetovni banki so bili 
informativne in spremljevalne narave kot strokovna pomoč 
zunanjemu ministru. 

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

Je lastninska reforma odločujoč dejavnik eko- 
nomske politike? 

JANKO HALB, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
o ekonomski politiki za leto 1992 postavil naslednje vpra- 
šanje: 
- Zanima me, na katerih zakonskih in drugih institucional- 
nih pogojih temelji realnost ursničitve tako zastavljenih 
ciljev ekonomske in socialne politike Republike Slovenije 
v letu 1992. Kot glavni pogoj je navedena zakonska lastnin- 
ska reforma. Ali pomeni nesprejetje take zakonodaje tudi 
Padec in neučinkovitost globalne ekonomske politike v pri- 
hodnje? Prosim Izvršni svet, da to jasno pove, ker bo tako 
v slovenski javnosti glavni problem gospodarske neuspeš- 
nosti lociran na pravo mesto. 

Izvršni svet mu je odgovoril: 
V Programu strukturnega prilagajanja in gospodarska politika 
vletu 1992 je lastninsko preoblikovanje podjetij opredeljeno 
tet osnovni pogoj za nastanek in razvoj normalnega tržnega 
okolja in za učinkovitejši ekonomski sistem. Gospodarski 
sistem je izredno kompleksen sistem, zato gospodarske pro- 
blematike ni mogoče reševati parcialno. Izvršni svet Skupš- 
tine Republike Slovenije je zato pripravil program struktur- 
nega prilagajanja kot celovit in konsistenten sklop politik na 
najpomembnejših gospodarskih področjih. Vse so med seboj 
Povezane in le uspešna izpeljava vsake od njih posebej zago- 
tavlja tudi uresničevanje celote zastavljenih ciljev. Iz tega 
izhaja, da je lastninsko preoblikovanje podjetij eden od 
Potrebnih pogojev, ni pa tudi zadosten pogoj za reševanje 
Problema gospodarske politike v letu 1992. Odlašanje s spre- 
jetjem zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij torej 
Zavira prehod v tržno gospodarstvo in podaljšuje čas ter 
Povečuje stroške tega prehoda. 

*a obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je mnenje pripravilo Ministrstvo za planiranje. 

Je izplačevanje dela osebnih dohodkov v obliki 
bonov zakonsko dopustno? 

JANEZ LAMPRET, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
vPrašal, kje je zakonska osnova, da se del osebnega 
jjohodka delavcem izplačuje v vrednostnih bonih za nakup 
b|aga pri določenih prodajalnah posameznih trgovinskih 
Podjetij. Kot zgled je navedel Izplačilo osebnih dohodkov za 
"lesec julij 1991 v Zdravstvenem centru Celje. 

Zvezni zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Ur. 
I. SFRJ, št. 60/89) v 49. členu določa, da delavcu pripada za 
delo osebni dohodek v skladu s splošnim aktom, usklajenim 
s kolektivno pogodbo in zakonom. Niti republiški zakon 
o delovnih razmerjih (Ur. I. RS, št. 14/90, 5/91) niti Splošna 
kolektivna pogodba za gospodarstvo (Ur. I. RS, št. 31/90) pa 
ne zavezujeta delodajalca k izplačevanju osebnih dohodkov 
v gotovini, saj je ob normalnem poslovanju takšno izplačeva- 
nje osebnih dohodkov samoumevno. 

Očitno je, da se podjetja zatekajo k izplačevanju dela osebnih 
dohodkov v vrednostnih bonih zaradi vse večjih likvidnostnih 
težav (podjetja z nizkimi osebnimi dohodki) in tudi zaradi 
omejitvene zakonodaje za osebne dohodke (podjetja z viso- 
kimi osebnimi dohodki). Ministrstvo za delo je pristojno za 
izvajanje Zakona o zajamčenem osebnem dohodku in Zakona 
o izplačevanju osebnih dohodkov in nekaterih drugih prejem- 
kov delavcev za 1991. leto (oba Ur. I. RS, št. 48/90). Z zunanjo 
kontrolo Službe družbenega knjigovodstva se zagotavlja, da 
delavci ne prejemajo osebnega dohodka, ki bi bil nižji od 
zneska, ki zagotavlja socialno in materialno varnost oziroma 
se osebni dohodki ne izplačujejo v obliki vrednostnih bonov 
zunaj zakonsko omejene mase ter neplačevanja davkov in 
prispevkov. 

Služba družbenega knjigovodstva je preverila izplačilo oseb- 
nih dohodkov za mesec julij v Zdravstvenem centru Celje. 
Ugotovila je, da so bili izplačani na podlagi Sveta javnega 
zavoda Zdravstvenega centra Celje št. 289/91, ki je bil sprejet 
30. julija 1992. Sklep je bil sprejet v skladu s predlogom 
ukrepov za izboljšanje finančnega poslovanja ter predvideva 
izplačevanje plač od 1. julija dalje v skladu z Zakonom 
o zajamčenem osebnem dohodku (Ur. I. RS, št. 48/90). Poleg 
tega sklep predvideva še višino izplačila v vrednostnih bonih. 
Služba družbenega knjigovodstva je potrdila, da je bilo izpla- 
čilo opravljeno korektno ter da so bili prispevki in davki 
pravilno obračunani od celotnega izplačila (tudi od dela, 
izplačanega v obliki bonov). 

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

O preusmeritvi javnega cestnega prometa 
v železniški promet 

JANEZ LAMPRET, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
na 27. seji tega zbora, 23. 10. 1991, postavil naslednje 
vprašanje: 
»Zakaj Republika Slovenija ne izvaja take prometne politike, 
s katero bi se v največji možni meri javni potniški in tovorni 
promet preusmerila s cest na železniške tire na vseh tistih 
relacijah, kjer je tak promet možen in ekološko manj ones- 
nažujejo okolje? 

Želim odgovor z vsemi potrebnimi analizami in programom, 
na podlagi katerega naj bi se že z voznim redom 1992/93 čim 
bolj preusmeril javni cestni promet s cest na železnico!« 

% 
Izvršni svet mu je odgovoril: 
Delegatsko vprašanje Janeza Lamprehta o izvajanju ustrezne 
prometne politike v svojem bistvu opozarja na trdožive nega- 
tivne pojave, ki jih čutimo v Sloveniji kot posledico prometne 
politike v nekdanji Jugoslaviji. 

V Evropi, kjer uspešneje uveljavljajo načelo prometne poli- 
tike, katere učinkovitost je odvisna tudi od finančne sposob- 
nosti države, sta pri izvajanju prometne politike med drugim 
upoštevani tudi dve osnovni izhodišči, ti sta: 
- liberalizacija na prometnem trgu, za katero lahko trdimo, da 
je v tem trenutku v Republiki Sloveniji v celoti dosežena; 
in 
- harmonizacija prometnega trga, ki pa je ob obstoječi zako- 
nodaji ni bilo možno učinkovito izvajati in je njeno ne izvaja- 
nje v bistvu povzročilo sedanji kaos v liberalizaciji. 

i 
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Učinkovita harmonizacija na liberaliziranem prometnem trgu 
mora biti posledica temeljito pripravljenih ekonomskih ukre- 
pov ali kombinacija pretežno ekonomskih in delno admini- 
strativnih ukrepov. Dosedanja praksa v Jugoslaviji nas je 
morala vsaj toliko naučiti, da je bolje, če gre za krajše pre- 
hodno obdobje (kot je trenutno v Sloveniji), prepustiti pro- 
metni trg liberalizaciji kot pa z administrativnimi ukrepi voditi 
prometno politiko. 

Za uspešno prometno politiko je torej treba z zakonodajo 
vpeljati učinkovite ekonomske ukrepe za harmonizacijo pro- 
metnega trga, in sicer po posameznih področjih, kot so 

Infrastruktura 
V tem trenutku je železniški promet v strukturi stroškov obre- 
menjen s stroški infrastrukture v višini 30%, medtem ko je 
cestni prevoznik obremenjen z 7-9% v višini skupnih stro- 
škov s prispevkom za ceste ob registraciji. 

Z Zakonom o slovenskih železnicah, vendar predhodno 
s sistemsko zakonodajo - zakonom o javnih gospodarskih 
službah, bo država prevzela skrb za vzdrževanje in gradnjo 
železniške infrastrukture. 

Poraba energije 
Iz analiz je razvidno, da je specifična poraba energije v cest- 
nem potniškem prometu 3-krat večja kot v železniškem pro- 
metu, v cestnem tovornem prometu pa kar 8,7-krat večja. 
Z zakonom o prometnem davku je predvidena izenačitev cene 
dizelskega goriva z motornim bencinom ob hkratni 50% opro- 
stitvi tega davka za železniški promet. To je dokaj učinkovit 
ekonomski ukrep, čeprav je bila v sklopu uspešne prometne 
politike predvidena višja stopnja oprostitve za železnico. 

Eksterni stroški 
Specifična emisija v potniškem prometu, ponderirana s fak- 
torjem toksičnosti, je v cestnem prometu 8,3-krat večja kot 
v železniškem prometu, v tovornem cestnem prometu pa celo 
30-krat večja. 

Varnost v cestnem prometu je 24-krat slabša kot v železni- 
škem prometu ob tem, da je avtobusni prevoz 2,5-krat manj 
varen kot železniški prevoz. 

Poraba prostora je ob enaki prepustnosti ceste in železniške 
proge pri cesti 2 do 3-krat večja. 

Cestni promet povzroča družbi mnogo več eksternih stroškov 
kot železniški promet, in sicer: 
v potniškem prometu 16,8-krat več pri osebnih vozilih, 

3,9-krat več pri avtobusih, 
v tovornem prometu 20,1 -krat več. 
Sodimo, da bi bilo te stroške smotrno vračunati v sam ekolo- 
ški davek, ki je z zakonom o varstvu okolja tudi predviden. To 
je po našem mnenju eden ključnih ekonomskih ukrepov 
v uspešno prometno politiko. 

Na podlagi ocene družbeno racionalnega sistema potniškega 
prometa v Republiki Sloveniji se pripravlja dopolnitev študije 
Potniški promet v Republiki Sloveniji z najnovejšimi podatki. 
V njej bodo opredeljene prednosti in pomanjkljivosti seda- 
njega potniškega prometa in bo podlaga za bodoče, morebiti 
tudi administrativne odločitve. 

Ob vseh analizah, ki bodo v tej dopolnjeni študiji in ki bi 
nakazale smeri družbeno racionalnega potniškega prometa, 
je treba upoštevati, da se družbeni interes in interes posamez- 
nika v potniškem prometu ne ujemata, saj je ugotovljeno, da 
se pri odločitvah posameznika za obliko prevoza prepletajo 
naslednji dejavniki: 

- dostopnost prevoznega sredstva, 
- frekventnost na relaciji, 
- hitrost oziroma čas potovanja, 
- udobnost v vožnji, 
- cena ipd. 

Zaradi tega bo verjetno treba ob kvantificirani študiji iIqo 2 
Ijati ob vseh ekonomskih ukrepih tudi selektivne adm 
tivne ukrepe v smislu omejevanja vzporednega avtobi,0jj | 
prometa z železniškim prometom in hkratnega spodr jgVI 
avtobusnega prometa v navezavi na železniški prom^j, 
področjih, kjer železniški promet ni mogoč oziroma n7a , 
vičen. 1 

>ako 
Grobi pregledi obstoječega stanja kažejo, da vozi otjne( 
vsakourni vlakovni zvezi Ljubljana-Kamnik in obratuj c 
oziroma 132 avtobusov dnevno, ob vsakourni vlakov(igjs1 
Ljubljana-Maribor in obratno 27 direktnih avtobusov C dn 
na isti relaciji. Lnj| 

Ob tem nam analiza štetja prometa v letu 1990 poki9™ 
najlažje primerljivo relacijo Ljubljana-Kamnik, da na r 
dveh cestnih smereh prepelje povprečno dnevno na? )0 
število vozil: ' vj'| 
 1 Ui 

vsa osebni' 
vozila avtomobil v i 
 1 t 
27.567 24.211 , !! 
10.319 8.970 ' 
5.934 5.310 

6.624 5.837 ' " 
4.707 4.124 '' 
5.937 5.343 ""j 

anj 
Po študiji Transportni sistem Slovenije, da se 68% pot 
dnevno opravi zaradi dela ali šole, ob upoštevanju vine 
tujcev pridemo do ocene, da se okoli 50%-60% omenjece 
prometa na teh relacijah opravi zaradi dela ali šoliet 
pomeni, da bo z ustrezno zasnovo potniškega presta 
(ustrezna frekvenca železniških povezav, ustrezna pc ir 
cen - popusti, usklajenost avtobus-železnica itd.) rroz) 
razbremeniti cestno omrežje. srj< 

de 
Ob upoštevanju navedenega in opredeljenega javnegaio 
resa v železniškem potniškem prometu, kjer bo držav pi 
podlagi meril in normativov v pogodbi z Železniškim gtfgf 
darstvom Ljubljana opredelila subvencije v potniškerruje 
metu, je že tudi v pripravi načrt izvajanja potniškega prosti, 
z obstoječimi zmogljivostmi. V prvi fazi bodo poskusma 
relaciji Maribor-Ljubljana vpeljani na podlagi izdelanih tc 
liz medmestni, medkrajevni in primestni vlaki. Bistvo oz 
načrta je skrajšanje časa potovanja, učinkovita navezanoiči 
druge vlake, predvsem pa avtobusna povezava na železDrj 
namesto vzporednih voženj vlaka in avtobusa. m 

hc 
Ministrstvo za promet in zveze pripravlja nov zakon o prei t 
v cestnem prometu, v katerem bodo glede na sprejemirii 
pristojnosti urejeni notranji in mednarodni cestni tovof | 
avtobusni promet. |vl 

liv 
Najpomembnejša izhodišča in spremembe v novem sistev 
cestnega prometa bodo naslednja: ev 

f. 
1. Najpomembnejša novost, ki neposredno zagotavlja i 
urejenost vseh vrst cestnega prometa, je, da bomo v zaka", 
ureditev cestnega prometa v naši republiki vgradili sf_ 
dovoljenj za opravljanje deločene vrste cestnega promet^ 
licence). 

p 
Ob upoštevanju obstoječega voznega parka in opravljen 
dela v notranjem in mednarodnem cestnem prometu b 
s predpisanimi dovoljenji usmerjali delo prevoznikov v! 

vrsto, za katero izpolnjujejo zakonske pogoje oziromaM 
teve. Določeni bodo naslednji pogoji: 'i 

- tehnično-tehnološko stanje voznega parka in število *j 
potrebnih za opravljanje določenih vrst prevoza; 
- zagotovitev ustreznih kadrov, in to na vseh ra* 
v podjetju ter 
- predložitev dokazil, da podjetje oziroma samostojni < 

1. Črnuče—Duplica 
Črnuče-Trzin 
Trzin-Mengeš 
Mengeš-Duplica 

2. Šentjakob—Duplica 
Šentjakob- Domžale 
Domžale-Duplica 
Duplica-Kamnik 



udiii i!2nil< razP°'a9a 2 zadostnimi finančnimi sredstvi, kot ' igo za poslovanje. b adma 

SDod^0'' bodo veUa,i za vse tri sektorje v cestnem prometu, to 
jromfl 'avn' ces,n' Promet, prevoz za lastne potrebe in za 
uma n °'ne avtoprevoznike, bodo pa različni glede na vrsto "za (notranji, mednarodni prevoz). 

jsov csistema v smeri prilagajanja potrebam uporabnikov, družbene racionalnosti prevozov, smotrnejše delitve 
iznih zmogljivosti glede na namembnost v notranjem 

i nokiem Prometu določijo ustrezne organizacijske in teh- 
3 na r P°9°ie- 
3 na' to, da bomo s sprejetjem tako zasnovanega zakona 

vili večjo urejenost in racionalnost v cestnem prometu 
___ udi možnosti usmerjanja njegovega dela in razvoja, 
li ' ■;* 
il v li avtobusni promet je v izdelavi projekt, ki bo omogo- 

I do potnik na avtobusih rednega linijskega prometa 
I ' lačeval z enotno magnetno kratico. S te ko bo potnik 
ji a vseh vozilih ne glede na podjetje plačeval voznino 
I artico ter z enotno računalniško obdelavo vseh fizičnih 

nomskih elementov, bodo tudi dani pogoji za večjo 
nalizacijo rednega linijskega avtobusnega prometa. 
i na dogovorjeno dinamiko vpeljave tega sistema priča- 
no, da bo vpeljan že v naslednjem prometnem letu, to je 

—_J 1992. Po našem mnenju bomo s tem sistemom dosegli 
anj 20% racionalizacijo v rednem linijskem prometu. 

> pot 
iju \Anec postavlja zahtevo po taki prometni politiki, ki naj 
lenje cestni promet preusmeri na železniške tire. Za tovorni 

šoliet pa ta zahteva nikakor ni upravičena, saj pozablja na 
prestala dva sektorja cestnega tovornega prometa: zaseb- 

a pc in prevoze za lastne potrebe (takoimenovani režijski 
I.) rrt>z). Menimo namreč, da mora biti prometna politika 

srjena v ureditev teh dveh sektorjev. Za ponazoritev naj 
demo naslednje podatke: po številu vozil je vsako drugo 

legalo tovorno vozilo na naših cestah v zasebni lasti. Prepri- 
Iržavpa smo, da vsi poznamo, kakšno je tehnično stanje 
n goga dela tega voznega parka in pod kakšnimi pogoji 
temJjejo. Režijski vozni park pa predstavlja 20% vseh zmog- 
proiti, za katere lahko trdimo, da so ekonomsko največkrat 

tusnravičene. Poslanec torej zahteva 30% racionalizacijo 
mih tovornih zmogljivosti, s katerimi razpolagajo javni cestni 
tvo ozniki. Prav ta vozila so v povprečju stara največ 4 leta, 
anoično izredno dobra (predvsem v primerjavi s preostalimi 
slezDrji) ter opravljajo delo predvsem na tujih trgih. Podjetja 

in sektorju imajo tudi več kot 90% devizne realizacije 
hodkih, njihova imena so znana po cestah vse Evrope in 

prei tudi njihov trg, kjer se uspešno dokazujejo. Zato smo 
em'ričani, da mora naša politika usmerjati predvsem zmoglji- 
>vol preostalih sektorjev cestnega prometa, podjetjem, ki 

ivljajo javni cestni (mednarodni) tovorni promet, pa zago- 
li vse pogoje za njihovo enakopravnejše nastopanje na teh 

sisfevnih trgih. Tudi rešitve že omenjenega novega zakona 
'evozih v cestnem prometu so usmerjene predvsem v to 
r. 

ja 
lk(^vedenega jzhaja, da bosta Izvršni svet Skupščine Repu- 
i s > Slovenije In Ministrstvo za promet in zveze s predmetno 
iet;'msko zakonodajo in novimi zakoni o železniškem in ifiem prometu poskušala zagotoviti pogoje, da se vzpo- 

'i družbeno racionalna delitev dela na transportnem trgu 
le na primerjalne prednosti železniškega in cestnega jav- 

'ijela prometa. 
Jv( 
naObavnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 

1 je odgovor pripravilo- Ministrstvo za promet in zveze. 

O v1 

raj 

il t 

O uresničevanju kolektivne pogodbe za zdrav- 
stvo in socialno skrbstvo 

Dr. DRAGO PLHSlVČNIK, poslanec v Družbenopolitičnem 
zboru, je postavil nasledn|e vprašanje: 
Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva velja od 29.11. 
1991 dalje, njen tarifni del pa od 1. 10. 1991. RUZV ne more 
zagotoviti potrebnih sredstev, kar nezadovoljstvo pri izvajal- 
cih zdravstvenega varstva še stopnjuje. 
Sprašujem Izvršni svet, kaj bo storil, da bo njegova obljuba, 
objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, 21. novem- 
bra 1991, uresničena takoj ali pojasnil, zakaj tega ne more 
storiti? 
Izvršni svet mu je odgovoril: 
Na vprašanje dr. Draga Plešivčnika, delegata družbenopolitič- 
nega zbora Skupščine Republike Slovenije, kaj bo Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije storil, da bo njegova obljuba, 
objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije 21. novembra 
1991, uresničena takoj, oziroma naj Izvršni svet pojasni, zakaj 
tega ne more storiti, ki ga je dal na nadaljevanju 28. seje 
zbora, dne 10. 12. 1991, odgovarjamo naslednje: 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je v oktobru letos 
sprejel Sklep o določitvi kalkulativnih osnov za določitev 
obsega sredstev za plače delavcev v zavodih, ki se financirajo 
iz proračunov (v nadaljevanju Sklep). S tem Sklepom je 
poenoten način določitve sredstev za plače delavcev v zavo- 
dih, ki se financirajo iz republiškega proračuna, pri vseh 
financerjih. Financer uporablja kot osnovo izhodiščno 
mesečno bruto lačo za polni delovni čas za negospodarsko 
dejavnost v Republiki Sloveniji, znižano za 20% do konca 
letošnjega leta. Poleg tega financer priznava dodatke za 
minulo delo skladno z določili kolektivne pogdobe ter določa 
za delovno uspešnost oziroma dodatno delovno obremenje- 
nost povečanje sredstev za plače največ do 12,5%. 
Ta Sklep kot tudi Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva 
in socialnega skrbstva, ki sta usklajena glede načina določa- 
nja izhodiščnih osnov za izračun plač ter glede razmerij po 
tarifnih razredih, uporablja tudi Republiška uprava za zdrav- 
stveno varstvo pri vrednotenju programov zdravstvenih stori- 
tev. Od 1. 10. 1991 Republiška uprava za zdravstveno varstvo 
upošteva spremembe pri elementih vrednotenja programov 
zdravstvenih storitev, in sicer tako da pri vkalkuliranih bruto 
osebnih dohodkih od 1. 10. 1991 upošteva skladno z določili 
Sklepa izhodiščno mesečno bruto plačo za polni delovni čas 
za 1. tarifni razred po Kolektivni pogodbi za negospodarsko 
dejavnost (Ur. I. RS, št. 18/91-1), izračunano po podatkih 
Zavoda Republike Slvoenije za statistiko o povprečnem bruto 
osebnem dohodku v gospodarstvu Republike Slovenije za 
tekoči mesec. Na ta način se izhodiščne plače v zdravstvu kot 
tudi v drugih družbenih dejavnostih usklajujejo z rastjo plač 
v gospodarstvu. 

Prav tako Republiška uprava za zdravstveno varstvo od 1. 
oktobra dalje upošteva pri vrednotenju programov spre- 
membe pri kvalifikacijskih količnikih, ki se spremenijo zaradi 
uporabe razmerij po tarifnih razredih v Kolektivni pogdobi za 
dejavnost zdravstva in socialnega skrbstva, oziroma k Sklepu. 
Glede priznavanja dodatkov za posebne delovne razmere pa 
lahko financer priznava posameznemu zavodu največ 12,5% 
povečanje sredstev za plače, določene na podlagi kalkulativ- 
nih elementov, in sicer za delovno uspešnost oz. dodatno 
delovno obremenjenost. Financerji priznavajo različne višine 
dodatkov za delovno uspešnost oziroma obremenjenost, ob 
upoštevanju posebnosti in različnih pogojev posameznih 
družbenih dejavnosti, vendar so praviloma nižji od 12,5%. Ker 
je treba v zdravstvu zagotavljati neprekinjeno zdravstveno 
varstvo, se po določilih panožne kolektivne pogodbe prizna- 
vajo pripadajoči dodatki delavcem v zavodih, vendar Republi- 
ška uprava za zdravstveno varstvo lahko za vse vrste dodatkov 
prizava zdravstvenim zavodom 12,5% sredstev na obseg sred- 
stev za plače. 
Ugotavljamo, da Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 
zagotavlja pogoje za izvajanje Kolektivne pogodbe za dejav- 
nost zdravstva in socialnega skrbstva v okviru sredstev, ki so 
za letos namenjena v proračunu Republike Slovenije. Repu- 
bliška uprava za zdravstveno varstvo letos priznava sredstva 
za programa zdravstvenih storitev zdravstvenim zavodom na 
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podlagi sprejetih izhodišč, ki vsebujejo usmeritve za oblikova- 
nje obsega zdravstvenih storitev po posameznih področjih in 
ožjih programih ter način vrednotenja delovnih načrtov po 
posameznih elementih cen. Navedeni Sklep Izvršnega sveta 
o enotnih kalkulativnih osnovah upošteva Republiška uprava 
za zdravstveno varstvo kot enega izmed elementov za določi- 
tev cen zdravstvenih storitev. 
Obseg sredstev za plače, ki ga prejemajo zdravstveni zavodi, 
pa je odvisen od opravljenega dela, oziroma storitev in cen. 
Zato je uresničitev določil Kolektivne pogodbe zdravstva in 
socialnega skrbstva odvisna tudi od tega, kako zdravstveni 
zavodi uresničujejo finančne in delovne načrte in od drugih 
pogojev pridobivanja prihodkov od preostalih plačnikov. 
Zaradi znanih težav pri financiranju zdravstva v tem letu so 
mesečne akontacije sredstev upoštevaje predviden obseg 
programa zdravstvenih storitev in določenih cen storitev 
odvisne od zagotovljenih sredstev proračuna Republike Slo- 
venije. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je z renomi- 
nacijo proračuna Republike Slovenije zagotovil dodatna sred- 
stva za program zdravstvenega varstva v letu 1991 z name- 
nom, da bodo zagotovljeni pogoji za izvajanje Kolektivne 
pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega skrbstva. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je odgovor pripravilo Ministrstvo za zdravstvo, družino 
in socialno varstvo v sodelovanju z Ministrstvom za delo. 

Kdo lahko (so)ustanavlja pravne osebe in o izda- 
janju vrednostnih papirjev v občinah 

TONE PERŠAK, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je na 
nadaljevanju 28. seje, 10. decembra 1991, postavil nasled- 
nje vprašanje: 

1. Ali lahko družbenopolitična skupnost (tako republika kot 
občine) (so)ustanavljajo pravne osebe oziroma uporabijo 
proračunska sredstva za dolgoročne naložbe pravnih oseb, 
razen ko gre za ustanavljanje javnih podjetij. Ustanovitelji 
pravnih oseb namreč prevzemajo tudi riziko, da bodo ta 
podjetja lahko poslovala z izgubo In v tem primeru bo 
potrebno dolgoročne naložbe odpisovati v breme tekočih 
proračunskih sredstev, kar pomeni — davkoplačevalcev. 

2. V zadnjem času vse več občin izdaja obveznice In druge 
vrednostne papirje, za izdajo teh pa po zakonu o vrednost- 
nih papirjih ne potrebujejo dovoljenja, ki ga za ostale pravne 
osebe izda minister za finance. 

Vprašnje pa je, kdo v republiki skrbi, da se posamezne 
občine ne bodo na ta način prezadolžile in prenesle ogro- 
men javni dolg še na prihodnje generacije davkoplače- 
valcev. 

Izvršni svet mu odgovarja: 

1. Naloge družbenopolitičnih skupnosti (republike in občine) 
so določene z ustavo, zakoni in drugimi predpisi. Proračun- 
ska sredstva in druga sredstva republike in občin se lahko 
uporabljajo samo za namene, za katere je tako določeno 
v navedenih predpisih. Podrobnejši način uporabe sredstev 
družbenopolitičnih skupnosti je v skladu z ustavo in zakoni 
določen v njihovih proračunih. 

Republika in občine so pravne osebe, zato v obstoječi pravni 
ureditvi ni zadržkov za to, da lahko ustanavljajo podjetja in 
druge pravne osebe. Pri tem pa lahko v zvezi z ustanavljanjem 
novih subjektov uporabljajo svoja proračunska sredstva in 
druga sredstva le za namene, ki so v skladu z njihovo ustavno 
vlogo. Pripominjamo še, da bodo funkcije občine kot lokalne 
skupnosti podrobneje določene z novim zakonom o lokalni 
samoupravi. V tem okviru bo predvidoma urejeno tudi vpraša- 
nje, kakšne prave subjekte lahko ustanavljajo občine oziroma 
s katerimi sredstvi lahko razpolagajo v ta namen. 

2. V zakonu o financiranju javne porabe iz leta 1990 je postav- 
ljeno načelo, da se lahko občina dolgoročno zadolžuje le za 

financiranje dejavnosti gospodarske infrastrukture m 
občine. Ker je bila ta določba presplošna, je v praksi p 
pogostega izdajanja občinskih obveznic za različne n. 
Da bi se to področje jasneje uredilo, so bile z novelo 
o financiranju javne porabe (Ur. I. RS, št. 34/91), sprej' 
koncu leta 1991, uveljavljene naslednje novosti: 
- občine morajo o vsaki dolgoročni zadolžitvi obvestiti 
bliški upravni organ za finance, 
- s financiranjem dejavnosti gospodarske infrastrukti 
mišljene naložbe v komunalne objekte in objekte za o 
z vodo ter sofinanciranje naložb v lokalno poštno in i 
omrežje, 
- občine morajo zagotavljati odplačevanje obveznosti 
goročne zadolžitve s celotnimi sredstvi javne porabe iij 
moženjem občin; če obveznosti iz naslova dolgoročne i škit* 
žitve presegajo finančne možnosti občin, lahko Skupmei 
Republike Slovenije uvede ukrepe glede razpolaganja s ske 
stvi javne porabe občine. 

doli 
Menimo, da bo v skladu z navedenimi zakonskimi spreiVse 
bami zadolževanje občin z izdajo vrednostnih papirjev 
jeno v realne okvire. 
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Pripominjamo še, da bodo določena vprašanja o vrednd\j 2 
papirjih, ki jih izdajajo občine, urejena tudi z novim zakdraz 
o vrednostnih papirjih. 2a , 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Sq0. 
nije je mnenje pripravilo Ministrstvo za finance. dav 
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Kolikšne bodo dejanske olajšave davčnih zičie 
zancev? *av 
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NACE POLAJNAR, poslanec v Družbenopolitičnem zbOpQ{ 
na pristojne naslovil vprašanje, ki se je pojavilo tudi 
skupščinske komisije za družino, 13. januarja 1992, o iz 
nju zakona o dohodnini, ker še ni jasno, kolikšne so dRe 
ske olajšave davčnih zavezancev glede na vzdrževane 
žinske člane. 

Ministrstvo za finance je pripravilo naslednji odgovor: 

zal 
v 2 
ob 
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Na delegatsko vprašanje v zvezi s priznavanjem pos«tu< 
olajšav za vzdrževane družinske člane, zmanjševanje osdo 
za dohodnino za namene opredeljene v 7. členu zaOt 
o dohodnini ter na vprašanja v zvezi z izpolnjevanjem daarj 
napovedi za dohodnino vam posredujemo naslednji odg za 

nil 
Višina posebnih olajšav za vzdrževane družinske člane, mi 
priznavajo zavezancu za dohodnino pri odmeri dohodr. ■ 
opredeljena v 8. členu zakona o dohodnini. Kdo se št' ^ 
vzdrževanega družinskega člana in pod katerimi pogoj 
člani štejejo za vzdrževane družinske člane je opredeljeni v 
členu zakona. Po določbi 8. člena znaša višina za vsaln« 
vzdrževanega družinskega člana 8% povprečne letne fro 
zaposlenih v Republiki Sloveniji. Za drugega in vsakejV 
vsakega nadaljnjega otroka se olajšava poveča za 2% d zs 
dene plače. Tako znaša ob upoštevanju te določbe olajša' ki 
prvega otroka, ki ga zavezanec vzdržuje 8% navedene pl ni 
za drugega otroka 10%, za tretjega otroka 12% itd. K 
ugotovljeni višini posebne olajšave za vsakega otroka si 
tistem otroku, ki nadaljuje šolanje na srednji, višji ali viOl 
stopnji v kraju izven stalnega prebivališča prišteje še 4%>(U 
poprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji. Če za^ 
nec za dohodnino vzdržuje otroka motenega v telesne|Dc 
duševnem razvoju znaša olajšava 20%, za otroka trajnoMn 
možnega za delo po 50% letne povprečne plače, pri čerrt'os 
tudi upošteva število otrok, ki jih zavezanec vzdržuj ka 
ustrezno poveča olajšavo glede na število otrok za 2% 1 v 
poprečne plače. Navedene posebne olajšave se priz 
v celotni višini. Če zavezanec celo leto vzdržuje druži'Pi 
člane, v kolikor jih vzdržuje samo določen čas v letu s'sr 
višini upošteva le za ta čas vzdrževanja. ze 

oi 
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ev 

najOlajšave po tem členu se zmanjšajo za lastne dohodke vzdr- 
P^ževanih družinskih članov iz katerihkoli virov razen otroškega 
"^dodatka ter prispevka za preživljanje plačanega na podlagi 
^sodne odločbe, sporazuma ali dogovora o preživljanju. 

Po določbi 9. člena se olajšava za vzdrževanje družinskega 
:tltličlana prizna samo enemu zavezancu. Če ste v družini dva ali 

več zavezancev za dohodnino. Olajšava se upošteva že pri 
lkwplačevanju akontacije za dohodnino in sicer pri obračunu 
3 ojdavka od osebnih prejemkov. Ker zakon določa, da se v dru- 
n "žini, v kateri je več zavezancev za dohodnino, lahko olajšava 

. za istega vzdrževanega člana prizna samo enemu se upošteva 
3,l.jpri obračunu in plačilu od osebnega prejemka olajšava na 
B 'jpodlagi skupne pisne izjave zavezancev o vzdrževanju družin- 
lejskih članov. V primeru, da se zavezanci ne morejo sporazu- 
;uWmeti kdo bo uveljavil posebno olajšavo za določenega družin- 
a 5,skega člana, kar je zelo pogosto v primeru razvezanih zakon- 

skih zvez in plačevanju prispevkov za preživljanje otrok se po 
določbi zakona priznava olajšave obema zakoncema oziroma 

>refvsem zavezancem v sorazmernem delu olajšave. Navedena 
določba se tako upošteva tudi pri plačilu akontacije to je 
obračuna davka od osebnih prejemkov. 

MV zvezi z vašo ugotovitvijo, da se v praksi pojavlja vrsta 
ak7azličnih razlag 7. člena, ki opredelujeje zmanjšanje osnove 

za dohodnino, vam prilagamo obrazložitev k temu členu. 
3 sDopolnilo pa pojasnjujemo in poudarjamo, da je dohodnina 

davek, s katerim obdavčujemo dohodke, ki jih vsak posame- 
zen zavezanec za dohodnino doseže v enem koledarskem letu 
iz posameznih virov dohodnine. Zato se tudi osnova za 

—'dohodnino zmanjšuje za izdatke za namene opredeljene v 7. 
2členu, porabljene za samega zavezanca. Družinski člani, ki jih 

zavezanec vzdržuje, so davčno upoštevani v posebni olajšavi. 
—Vse izdatke ene družine za namene iz 7. člena bi lahko 
. upoštevali le, če bi bila dohodnina družinski davek, kar 
D®pomeni, da bi morali tudi obdavčevati vse dohodke ene dru- 
"Jžine- 

1 ^'Republiška uprava za družbene prihodke je takoj po sprejetju 
"'zakona o dohodnini, to je že od 1/1-1991 dajala pojasnila 

v zvezi z zakonom o dohodnini zavezancem, ki so se nanjo 
obračali pisno z zahtevami za pojasnilo posameznih določb 

: zakona, dajala je razlage zakona in pojasnila telefonično 
vsakemu zavezancu posebej, pojasnila so bila posredovana 

)setudi preko sredstev javnega obveščanja, prav tako pa so bila 
osdostavljena tudi občinskim upravam za družbene prihodke. 
zaOb spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini v janu- 
daarju tega leta se je ponovno povečalo število zahtev za razlago 
Ig zakona, poleg tega pa so bile dane informacije o spremenje- 

nih določbah zakona ponovno preko sredstev javnega infor- 
e, miranja. 
Ir. • 
it! Republiška uprava za družbene prihodke je pripravila obrazec 
3) za vložitev napovedi za dohodnino z navodilom za vpis 
»niv posamezne rubrike davčne napovedi kot njenega sestav- 
salnega dela. Obrazci in navodila so pripravljeni pravočasno, ker 
> p rok za vložitev napovedi poteče šele 31. marca tega leta. 
:ej V vsem tem času pa bo uprava še naprej odgovarjala na pisne 
, ij zahteve zavezancev, pojasnila pa bo dajala tudi na telefonske 
šai klice zavezancev, poleg tega pa lahko zavezanci dobijo pojas- 
plnila tudi na občinskih upravah za družbene prihodke. 

K 
9 
vlOBRAZLOŽITEV 7. ČLENA ZAKONA O DOHODNINI 
i »(Uradni list RS, št. 48/90 in 34/ 91) 
8* 
ie Določbe 7. člena zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 48/90 
0 in 34/81) opredeljujejo namene, za katere se lahko zmanjša 
■n osnova za odmero dohodnine. Glede na obseg sredstev, za 
u katere se zmanjša osnova za dohodnino so nameni razdeljeni 

v dve skupini. 
1 t 
žil Prvo skupino tvorijo nameni, pri katerih je višina vloženih 
s'sredstev odvisna od odločitve samih zavezancev in se osnove 

za dohodnino zato lahko zniža največ za 10%. Ti nameni so 
opredeljeni v 1. do vključno 13. točki. 

Po 1. točki tega člena se osnova zmanjša za sredstva vložena 
v obveznice, delnice in v vloge, po predpisih, ki urejajo usta- 
navljanje podjetij ter v deleže zadruge. Osnova za dohodnine 
se lahko zmanjša za znesek sredstev vloženih nakup delnic ne 
glede na to, kdo je delnice izdal (podjetje, banka druga 
finančna organizacija, zavarovalna organizacija ali druga 
pravna oseba, ki lahko pridobiva dobiček) in ne glede na to ali 
se glasi na prinosnika ali na ime, ali na dinafje oziroma tolarje 
ali na tujo valuto. Načeloma navedeno velja tudi za obveznico, 
ki jo po zakonu vrednostnih papirjih (Uradni list SFRJ, št. 64/ 
89 in 29/90 lahko izda podjetje, družbenopolitična skupnost in 
druga pravna oseba. Ker se delnice in obveznice, ki se glasijo 
na tujo valuto, po citiranem zakonu kupujejo in prodajajo za 
dinarje oziroma tolarje in ker se zmanjša osnova za dejansko 
vložena sredstva, se višina teh sredstev ugotavlja na podlagi 
potrdila o vplačilu dinarskih oziroma tolarskih sredstev za 
nakup vrednostnega papirja pri banki oziroma drugem proda- 
jalcu. Po začasni delnici se višina sredstev vloženih v nakup 
vrednostnega papirja za zmanjšanje osnove za dohodnino, 
ugotavlja na podlagi vpisa in potrditve vplačil na sami začasni 
delnici v posameznem odmernem letu. Zmanjšanje osnove za 
dohodnino se po drugem odstavku 7. člena zakona o dohod- 
nini prizna po vsakem vrednostem papirju samo enkrat, zato 
bo zavezanec moral v odmernem postopku predložiti davč- 
nemu organu tudi sam vrednosti papir, pri umiku začasne 
delnice pa tudi stalno delnico, s katero bo nadomeščena 
začasna delnica. 

Ustanavljanje podjetij ureja zakon o podjetjih (Uradni list 
SFRJ, št. 77/88, 40/89, 46/90 in 61/90). Osnova za dohodnino 
se zmanjša za znesek sredstev, vloženih v vse tipe podjetij (v 
družbeni, zadružni, mešani in zasebni lastnini) ne glede na 
organizacijsko obliko. 

Podjetja v družbeni lastnini lahko po zakonu o prometu in 
razpolaganju z družbenim kapitalom (Uradni list SFRJ, št. 84/ 
89 in 46/90) pridobivajo dodatni kapital z izdajo delnic ozi- 
roma s prodajo deleža v podjetju. Po tem zakonu podjetja 
izdajo delnice v skladu z zakonom o vrednostnih papirjih in 
interne delnice. Za zmanjševanje osnove za dohodnino in 
dokazovanje vlaganja ter višine vloženih sredstev v interne 
delnice in deleže v podjetju velja enaka ureditev kot za vred- 
nostne papirje. 

Ker Skupščina Republike Slovenije zakona o zadrugah do 
priprave tega besedila še ni sprejela, bodo natančnejša navo- 
dila v zvezi z zmanjševanjem osnove za dohodnino za vlaga- 
nja sredstev v deleže zadruge dana po sprejetju zakona. 

2. točka 7. člena se nanaša na vlaganja sredstev zavezancev 
davka od dohodkov iz kmetijstva in iz dejavnosti. Osnova za 
dohodnino se zmanjšuje za enake namene kot pri davku iz 
kmetijstva in dejavnosti. Nameni in višina vloženih sredstev se 
dokazujejo zato že pri akontaciji dohodnine, s tem, da se pri 
odmeri dohodnine ugotovi višina sredstev, ki je bila upošte- 
vana že pri akontaciji in prizna le znesek sredstev, ki presega 
znesek znižane osnove pri davku iz kmetijstva oziroma dejav- 
nosti. 

Po 3. točki se zmanjša osnova za dohodnino za reinvestirani 
del udeležbe pri dobičku. To možnost bodo lahko izkoristili 
imetniki delnic, ker ta vrednostni papir daje pravico do dela 
ustvarjenega dobička (dividende), participativna delnica pa 
poleg dividende še pravico do udeležbe pri delitvi dobička. 
Imetnik obveznic pa ima pravico do udeležbe pri dobičku le, 
če je njegova obveznica participativna. Poleg imetnikov nave- 
denih dolgoročnih vrednostnih papirjev bodo zmanjšali 
osnovo za dohodnino še tisti člani družb, ki se bodo odločili 
za reinvestiranje udeležbe pri dobičku, ki jo dosegajo na 
osnovi vlog oziroma deležev v teh družbah ter zadružniki, ki 
reinvestirajo udeležbo pri presežku zadruge glede na njihove 
deleže v zadrugi. 

4. točka 7. člena zakona ureja zmanjševanje osnove za dohod- 
nino za sredstva, ki jih zavezanec porabi v letu, za katero se 
dohodnina odmerja, za reševanje svojega stanovanjskega 
problema. Pri nakupu in gradnji stanovanja oziroma stano- 
vanjske hiše je zavezanec glede na kriterij reševanja stano- 
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vanjskega problema upravičen do zmanjšanja osnove za 
dohodnino le, če še ni lastnik stanovanjske hiše oziroma 
stanovanja. Zmanjšanje osnove zavezanec uveljavlja pri 
nakupu s kupoprodajno pogodbo in dokazilom o plačani 
kupnini oziroma dokazilom o plačani letni anuiteti stanovanj- 
skega kredita. Pri gradnji stanovanjske hiše dokazuje zaveza- 
nec pravico do zmanjšanja osnove z lokacijskim oziroma 
gradbenim dovoljejem in z dokazili o višini sredstev, vloženih 
v nakup zemljišča, ter v plačilo prispevka za spremembo 
namembnosti zemljišča v nakup materiala in z dokazili o pla- 
čilu gradbenih del v letu, za katero se dohodnina odmerja. 

V letu 1991 je bil sprejet nov stanovanjski zakon, ki je omogo- 
čil imetnikom stanovanjske pravice in njihovim ožjim družin- 
skim članom odkup stanovanj. Tudi za odkupe stanovanj in 
stanovanjskih hiš po tem zakonu velja kriterij reševanja stano- 
vanjskega problema in je zato zavezanec upravičen do zmanj- 
šanja le, če ni že lastnik drugega stanovanja ali stanovanjske 
hiše. Če imetnik stanovanjske pravice stanovanje, kupljeno 
po stanovanjskem zakonu proda pred izvršeno odmero 
dohodnine, se mu znižanje za nakup tega stanovanja ne 
prizna, ker se ne more šteti, da ga je kupil z namenom 
reševanja stanovanjskega problema. Kadar odkupuje stano- 
vanje ožji družinski član, je upravičen do zmanjšanja davčne 
osnove le, če živi z imetnikom stanovanjske pravice v stanova- 
nju, ki ga odkupuje in ni lastnik drugega stanovanja oziroma 
stanovanjske hiše. Zakonec imetnika stanovanjske pravice ni 
upravičen do zmanjšanja davčne osnove, razen če je v kupo- 
prodajni pogodbi naveden kot kupec skupno z imetnikom 
stanovanjske pravice. 

Po stanovanjskem zakonu imetnik stanovanjske pravice in 
ožji družinski član lahko odkupi stanovanje s plačilom 
v enkratnem znesku. V tem primeru se mu zniža osnova za 
dohodnino v letu, v katerem je bila kupnina dejansko plačana. 
Če kupnino plača s kreditom, se mu zmanjša osnova za 
plačano letno anuiteto. V primerih, ko je odkup izvršen po 
117. členu stanovanjskega zakona, se kupcu zmanjša osnova 
za polog v letu, v katerem je izvršen odkup in plačane 
mesečne obroke v tem letu, v naslednjih letih pa za letni obrok 
odplačila kupnine. 
T5o zmanjšanja osnove za sredstva porabljena za vzdrževanje 
stanovanj in stanovanjskih hiš so upravičeni lastniki teh 
objektov in imetniki stanovanjske pravice oziroma najemniki. 
Lastnikom se priznavajo sredstva, porabljena za nakup mate- 
riala za navedene namene ter za vzdrževalna dela. Etažnim 
lastnikom se kot sredstva porabljena za vzdrževanje stanova- 
nja upošteva 80% plačanega etažnega prispevka. Zavezanci 
bodo morali namen in višino porabljenih sredstev dokazati 
z računi. Imetnikom stanovanjske pravice oziroma najemni- 
kom se za stroške vzdrževanja upošteva 80% plačane letne 
stanarine oziroma najemnine poleg tega pa še dejanska vla- 
ganja za vzdrževanje najetih objektov. 

Za znesek sredstev, vloženih v gradnjo malih hidroelektrarn, 
v varstvo okolja in varčevanja z energijo, za katerega se 
zmanjšuje osnova za dohodnino po 5. točki 7. člena zakona, 
se štejejo sredstva porabljena za nabavo vodnih turbin in 
opreme za majhne hidroelektrarne na potokih in rečicah, za 
ureditev kanalizacije in čistilnih naprav ali izvedbo priključkov 
obstoječih objektov na javno kanalizacijo, za nabavo peči za 
ogrevanje objektov, ki so namenjeni izključno kurjavi z lahkim 
kurilnim oljem ali plinom, za opremo in izvedbo del za ogreva- 
nje s toplotnimi črpalkami ali s sončno energijo oziroma 
drugimi alternativnimi okolju neškodljivimi gorivi, za gradbeni 
izolacijski material izdelan iz mineralnih materialov, steklene 
volne in sintetičnih materialov, za opremo in izvedbo del za 
zmanjšanje potrošnje pitne vode in za njeno ponovno upo- 
rabo, za opremo z ustreznim atestom in izvedbo del, ki zmanj- 
šujejo porabo električne energije v gospodinjstvu ter za 
nabavo termostatskih radiatorskih ventilov, rekuperatorjev in 
regeneratorjev toplote, ki izkoriščajo odpadno toploto. 

Po 6. točki se zmanjšuje osnova za sredstva, ki jih imetnik 
kulturnega in zgodovinskega spomenika vloži v njegovo vzdr- 
ževanje v letu, za katero se dohodnina odmerja. Pri uveljavlja- 
nju zmanjšanja osnove bo moral imetnik kulturnega ali zgo- 
dovinskega spomenika predložiti akt o razglasitvi premičnega 

predmeta oziroma nepremičnine za kulturni ali zgodovinsl 
spomenik in dokumentacijo izvajalca del, soglasje strokovn 
organizacije za varstvo kulturne dediščine k dokumentaciji te 
dokazilo o višini porabljenih sredstev. 

S spremembami in dopolnitvami zakona o dohodnini so bil 
med namene, za katere se zmanjšuje osnova za dohodnino 
vključeni še prispevki in premije, namenjeni za povečanj 
socialne varnosti zavezanca na področjih pokojninskega 't 
invalidskega zavarovanja, zdravstvenega varstva in zaposlo 
vanja, plačane pravnim osebam s sedežem na območju Rep# 
blike Slovenije (7. točka). Navedena določba se nanaša m 
neobvezna zavarovanja, ki so predvidena z novo zakonodajo 
V kolikor so bili v letu 1991 plačani prispevki oziroma premij) 
namenjeni za povečanje socialne varnosti na naveden# 
področjih pravnim osebam, se bodo sredstva upoštevala i> 
pri zmanjšanju osnove za leto 1991. 

Osnova za dohodnino se po 8. točki zmanjša za znesel 
sredstev, vloženih v nakup zdravil, zdravstvenih in ortoped 
skih pripomočkov ter zdravljenje in rehabilitacijo v zdravstve 
nih zavodih in zdraviliščih za zavezanca in vzdrževane družiit 
ske člane, kadar so bili napoteni na takšno zdravljenje. Ti 
zdravila po tej točki štejejo zdravila in pomožna zdravilni 
sredstva, ki se dajejo v promet na način in pod pogoji, ki ji) 
določa zakon o dajanju zdravil v promet (Uradni list SFRJ, S 
43/86). Zdravstveni in ortopedski pripomočki so opredeljen' 
v Samoupravnem sporazumu o uresničevanju zdravstvene^ 
varstva (Uradni list SRS, št. 47/87 in 42/89) in sicer so » 
ortotičnain protetična sredstva, očesni in slušni pripomočki 
ortopedska obutev, invalidski vozički, sanitarne in druge pri- 
prave, ki so medicinsko indicirane. Ti pripomočki so podrob- 
nejše opredeljeni v prilogi samoupravnega sporazuma ko1 

njegovem sestavrlem delu. Osnova za dohodnino se zmanjšl 
za plačila oziroma doplačila za storitve osnovne zdravstveno 
dejavnosti, specialistično ambulantne zdravstvene dejavnosti, 
bolnišnične in univerzitetne zdravstvene dejavnosti, za stori- 
tve zdraviliško zdravstvene dejavnosti pa le, če je potrebo po 
medicinski rehabilitaciji ugotovil konzilij bolnišnične organi- 
zacije oziroma konzilij osnovne zdravstvene dejavnosti. SamO 
izdatki za zdraviliško zdravstvene storitve se priznavajo zave 
zancem tudi za družinske člane. 

Zavezanci za dohodnino, ki se izobražujejo ob delu, zmanjša 
jejo osnovo za dohodnino po 9. točki zakona. Osnova s< 
zmanjša za plačane storitve šolskim zavodom za pridobivanji 
katerekoli stopnje izobrazbe, za izpopolnjevanje izobrazbe W 
za pridobivanje novih znanj. Šolski zavodi, pri katerih zavf 
zanci plačujejo storitve, za katere se zmanjša osnova so 
vzgojno-izobraževalni in drugi zavodi, podjetja in druge orga- 
nizacije ter zasebniki, ki so organizirani in ki delujejo skladne 
z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa- 
nja (Uradni list RS, št. 12/91). Osnova se zmanjša tudi z> 
plačila za dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje na uni' 
verzah in na drugih višjih in visokih šolah. 

Za sredstva, namenjena za znanstveno-raziskovalno dejav 
nost, za katera se po 10. točki zakona zmanjša osnova, s« 
štejejo sredstva, porabljena za nakup računalnikov, naprav z« 
merjenje fizikalnih lastnosti, mikroskopov, opreme iz naslova 
procesne tehnike, sredstva, porabljena za dodatno izobraže- 
vanje, jezikovne tečaje, tečaje specialnih znanj in podobno; 
Zaradi razvejanosti navedenega področja ni možno v napre 
opredeliti vseh vlaganj, za katera se zmanjšuje osnova za 
dohodnino, zato je zakon opredelil organ, ki v primeru dvoma 
ali gre za takšna vlaganja ali ne, daje o tem mnenje. 

Iz istih razlogov ni možno našteti vseh vrst knjig in učnin 
pripomočkov s področja umetnosti, znanosti, kulture, izobra- 
ževanja in vzgoje ter športa kakor tudi ne nepremičnin 
posebne kulturne, znanstvene in zgodovinske vrednosti in 
umetniških del, za katera se po 11. točki zmanjšuje osnova za 
dohodnino. Če bo v posameznem primeru prišlo do dvoma 
o tem, ali gre za takšne predmete bodo o tem dajali mnenja 
republiški upravni organi, pristojni za navedena področja. 
Med knjige bi lahko všteli učbenike, priročniško literaturo 
(slovarji, atlasi, leksikoni, enciklopedije, strokovni priročniki), 
tujo literaturo, periodiko (strokovne revije) itd. Med učna 

80 poročevalec 



pripomočke se vštevajo sredstva za posredovanje znanj in 
pridobivanje veščin s posameznih področij kot npr. note in 
glasbila, avdio in video sredstva (računalnik, kalkulator, kase- 
tofon, itd.), športni rekviziti (loparji, žoge, smuči, itd.) in pred- 
pisani dresi za posamezno športno panogo. 

Po 12. točki se osnova za dohodnino zmanjšuje za plačane 
članarine političnim strankam in sindikatom na podlagi potr- 
dila stranke oziroma sindikata o višini vplačane članarine. 

Plačani prostovoljni denarni prispevki in vrednost daril 
v naravi za humanitarne, kulturne, izobraževalne, znanstvene, 
športne, ekološke in religiozne namene se po 13. točki upo- 
števajo kadar so izplačani osebam, ki so v skladu s posebnimi 
predpisi organizirane za opravljanje takšnih dejavnosti. Upo- 
števajo se tudi prispevki oziroma darila, ki so dani invalidskim 
organizacijam. Darila dana v naravi morajo biti v potrdilu 
prejemnika izražena v denarni protivrednosti. 

Drugo skupino tvorijo nameni, pri katerih zavezanci nimajo 
vpliva na višino sredstev, za katere se zmanjšuje osnova za 
dohodnino. Ti nameni so opredeljeni v 14., 15. in 16. točki. 
Po 14. točki se priznavajo plačani zneski samoprispevka na 
podlagi akta o uvedbi samoprispevka. 

Po 15. točki se invalidom s 100% telesno okvaro, ki jim je bila 
priznana pravica do tuje nege in pomoči z odločbo Skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja Centra za soci- 
alno delo ali občinskega upravnega organa, pristojnega za 
varstvo borcem in vojaških invalidov, osnova za dohodnino 
zmanjša za letno poprečno plačo zaposlenih v Republiki 
Sloveniji v letu, za katero se dohodnina odmerja. 

Prav tako je v 16. točki tega zakona določeno zmanjšanje 
osnove za zavezance, ki so v letu, za katero se dohodnina 
odmerja, dopolnili 65 let starosti, in sicer za znesek, ki ustreza 
8% poprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji. 

MINISTRSTVO ZA FINANCE 
Republiška uprava za družbene prihodke 

O plačilu prispevkov ob izdaji gradbenega dovo- 
ljenja 

MARIA POZSONEC, poslanka v Družbenopolitičnem zboru, 
fe postavila vprašanje o plačilu odškodnine zaradi spre- 
membe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozda pred 
izda|o gradbenega dovoljenja, na 30. seji družbenopolitič- 
nega zbora, 17. 12. 1991. 

Odgovarjajo ji naslednje: 

Odškodnine se zaradi spremembe namembnosti kmetijskih 
zemljišč in gozda (prej prispevek) v Republiki Sloveniji pla- 
čuje že od leta 1972. Uvedena je bila zaradi varstva kmetijskih 
zemljišč in gozda, zlasti najboljših, pred spreminjanjem 
namembnosti, racionalnega ravnanja s kmetijskimi zemljišči 
in gozdom ter preusmerjanja gradenj na slabša kmetijska 
zemljišča in v slabše gozdove. 

Ker se je višina odškodnine zaradi inflacije razvrednotevala in 
zato ni dosegla svojega namena, je Skupščina Republike 
Slovenije v začetku leta 1990 sprejela spremembe in dopolni- 
tve zakona o kmetijskih zemljiščih in bistveno povečala 
odškodnino za najboljša kmetijska zemljišča. Vrednost točke, 
na podlagi katere se izračuna odškodnina, se mesečno prila- 
gaja gibanju cen, vendar je v prvem polletju 1991 prišlo do 
prevelikega povečanja odškodnine, zato je Izvršni svet Skupš- 
čine Republike Slovenije julija 1991 znižal vrednost točke za 
50% za vsa zemljišča, slabša od IV. razreda, njive in II. razreda 
travnika. Odškodnina za najboljša zemljišča pa je ostala ne- 
spremenjena. 

Tako spremenjena višina odškodnine že od leta 1990 dalje 
kaže svojo utemeljenost. Gradnje se preusmerijo na najslabša 

kmetijska zemljišča in gozdove in se tako letno pozida 
bistveno manj kakovostnih zemljišč, kakor je bilo to v sedem- 
desetih in osemdesetih letih. Ni v interesu slovenske države, 
da bi se najboljša kmetijska zemljišča pozidavala, slabša pa 
meliorirala, ker je to negospodarno in neracionalno 
z narodno-gospodarskega vidika. Odškodnina zaradi spre- 
membe namembnosti ni ukrep, ki bi na splošno oteževal 
gradnjo, temveč podraži gradnjo le na najboljših kmetijskih 
zemljiščih. 
Kot primer navajamo nekaj višin odškodnin za kmetijska zem- 
ljišča v različnih katastrskih občinah na dan 14. januar 1992: 

- vSLT/km2 

kultura razred M. Sobota Logatec Tolmin 
njiva III. 1.610,50 1.368,00 1.006,60 
travnik IV. 201,50 201,50 151,20 
pašnik III. 50,40 50,40 50,40 
gozd III. 30,20 30,20 30,20 
Odškodnina torej ni namenjena preprečevanju gradenj, tem- 
več varstvu zlasti najboljših kmetijskih zemljišč in gozdov. 
Država vsekakor želi, da se razvijajo naselja, da občani živijo 
v lepem okolju in svoje prihranke uporabijo za gradnjo, enako 
pa država želi zavarovati najboljša kmetijska zemljišča za 
proizvodnjo hrane. Tudi če bi občani gradili kolibe, bi morali 
zanje plačati odškodnino zaradi spremembe namembnosti 
kmetijskih zemljišč in gozda. 

Za obravnavo v vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Kakšna bo vloga lendavske Nafte? 

MARIJA POZSONEC, poslanka v Družbenopolitičnem zboru, 
je slovensko vlado vprašala: 
Opozorila bi cenjene poslance na problem Industrije nafte 
v Lendavi. Potrebno je čim prej dograditi, posodobiti rafine- 
rijo v Lendavi. Menim, da je lastna proizvodnja nafte, zago- 
tovitev energetske oskrbe z naftnimi derivati v interesu 
celotne Slovenije, saj je za samostojno državo neobhodna 
tudi energetska neodvisnost. 
Sprašujem vlado, kakšno vlogo bo namenila lendavski Nafti 
v bodočem razvoju Slovenije? 

Ministrstvo za energetiko ji je odgovorilo: 
Na delegatsko vprašanje Marie Pozsonec o tem, kakšno vlogo 
bo vlada namenila lendavski Nafti v bodočem razvoju Slove- 
nije, dajemo naslednji odgovor: 
Ministrstvo za energetiko načelno podpira nameravano 
modernizacijo rafinerije Nafte v Lendavi. Menimo, da bi 
morala biti modernizirana rafinerija usposobljena za proiz- 
vodnjo naftnih derivatov, ki bi po svojih lastnostih v celoti 
odgovarjali najstrožjim evropskim predpisom o njihovi kvali- 
teti. Prav tako menimo, da je pogoj za modernizacijo tudi 
konkretno izkazan interes organizacij, ki v slovenskem pro- 
storu skrbijo za oskrbo z naftnimi derivati. 
Strinjamo se z ugotovitvijo poslanke, da je tudi lastna proiz- 
vodnja nafte in zagotovitev energetske oskrbe z naftnimi 
derivati v interesu celotne Slovenije, saj je za samostojno 
državo neobhodna tudi energetska neodvisnost. Žal moramo 
ob tem izpostaviti, da je Republika Slovenija prav na področju 
oskrbe z naftnimi derivati v celoti odvisna od tujine. Doseda- 
nja velika vlaganja v raziskave nahajališč nafte in plina ne 
dajejo upanja, da bi prišlo do najdbe izkoristljivih nahajališč 
nafte, boljši pa so obeti v zvezi s plinom. 
Tako bo delovanje rafinerije Nafta Lendava tudi po opravljeni 
modernizaciji v celoti odvisno od nakupa nafte v tujini. 

O sredstvih za demografsko ogrožena območja 

MARIA POZSONEC, poslanka v Družbenopolitičnem zboru, 
je na 30. seji zbora 17. 12. 1991, postavila naslednja vpra- 
šanja: 
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1. Dvomim o kriterijih, po katerih iz demografsko ogroženih 
sredstev dobi tudi podrčje s takšno naseljenostjo kot 
občina Rudnik - Vič — Ljubljana. 

2. Od 860 milijonov tolarjev sta občini Lendava in Murska 
Sobota dobili komaj 40 milijonov tolarjev, čeprav menim, 
da je prav njihovo področje ogroženo in nerazvito. 

3. Sredstva so bila prepozno razdeljena. Ne bi smeli čakati 
do konca leta, s tem je inflacija uničila velik del sredstev. 

4. Prosilci so dobesedno prevarani, saj so morali drago 
plačati priskrbo dokumentov, dobili so pa nič. 

5. Menim, da je bila prejšnja oblika pomoči za nerazvite 
učinkovitejša. 

6. Prosim ustrezen resor, kl je razdelil ta sredstva, naj- 
razgrne kriterije delitve pred skupščino. 

Vlada Republike Slovenije na postavljena vprašanja odgo- 
varja naslednje: 

ad 1) 

Na podlagi določil 2. člena zakona o spodbujanju razvoja 
demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji (Ur. I. 
RS, št. 48/90, v nadaljevanju zakon), je Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije z odlokom o območjih, ki se štejejo za 
demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji 
v obdobju 1991-1993 (Ur. I. RS, št. 6/91 in 5/91-1) določil 
območja, ki spadajo med demografsko ogrožena. Tako sta 
bili v občini Ljubljana Vič Rudnik določeni krajevni skupnosti 
Rob in Velike Lašče in območja gorsko višinskih naselij: Črni 
Vrh, Rovt, Srednji Vrh, Selnik, Visoko, Butajnova, Samotorica, 
Šentjošt nad Horjulom, Selo nad Polhovim Gradcem, Setnica, 
Planica, Klada in Gornji Ig. 

Omenjeni krajevni skupnosti in območja gorsko višinskih 
naselij izpolnjujejo kriterije 2. člena zakona, kar je razvidno iz 
naslednjih podatkov: 

KS, gorsko 
višinska naselja 

Indeks rasti Indeks staranja 
stalnega 1990 

prebivalstva 
1990/91 

KS 018 Rob 
KS 024 Velike Lašče 
GVN 033 Črni vrh 
GVN 139 Rovt 
GVN 155 Srednji vrh 
GVN 145 Selnik 
GVN 180 Visoko 
GVN 017 Butajnova 
GVN 141 Samotorica 
GVN 165 Šentjošt 
nad Horjulom 
GVN 146 Selo 
nad Polhov Gradcem 
GVN 148 Setnica 
GVN 104 Planica 
GVN 064 Klada 
GVN 043 Gornji Ig 

96,53 
100,72 
98,05 
89,47 
93.20 
88,57 
97,22 
90.21 
86,84 

97.34 

95.35 
84,51 
80.00 

100,00 
82,00 

108,33 
79,13 
35,59 
56,25 
55,56 

133,33 
220,00 

36,09 
180,00 

55,56 

50,00 
62,50 

') 
25,00 

150,00 
Mejna vrednost za 
Republiko Slovenijo 101,40 64,47 
*) V naselju Planica ni prebivalcev v starostni skupini od 0-14 let in ne 

v skupini nad 64, zato indeksa stanja prebivalstvani mogoče izračunati. 

Obe krajevni skupnosti in vsa gorsko višinska naselja imajo 
indeks rasti manjši od 25% povprečne rasti prebivalstva 
v Republiki Sloveniji od leta 1981 dalje, ki znaša 101,4. Prav 
tako pa imata tudi obe krajevni skupnosti indeks staranja 
prebivalstva za najmanj 25% manj ugoden, kot je v povprečju 
Republike Slovenije, ki znaša 64,47 (2. člen zakona). V odloku 
o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja 
v Republiki Sloveniji v obdobju 1991-1993, so upoštevana 
tudi območja tistih gorsko višinskih naselij, ki izpolnjujejo še 
najmanj enega od že navedenih dveh demografskih kazalcev 
iz 2. člena zakona. 

Osnovni namen zakona je ohranjanje poselitve na območjih, 
kjer se število prebivalstva zmanjšuje in je starostna struktura 
izrazito neugodna. Zato so bili pri opredeljevanju demograf- 
sko ogroženih območij upoštevani demografski kazalci, dolo- 
čeni v 2. členu zakona. Občina Ljubljana Vič Rudnik je po 
površini zelo obsežna in tudi po demografskih značilnostih 
zelo heterogena občina. Prav na obrobju občine se demograf- 
ske razmere zelo neugodne, na kar kažejo tudi demografski 
kazalci. 

Ad 2) 

Na očitek, da sta občini Lendava in Murska Sobota dobili 
komaj 40 mio SLT od 865 mio SLT, moramo povedati, kot smo 
že v nekaterih prejšnjih odgovorih navedli, da je bila poraba te 
proračunske postavke naslednja: 

15. člen zakona (naložbo iz leta 1990) 147,720 SLT 
1. točka natečaja (razvojni programi demografsko 

ogroženih območij) 8,738 STL 
3. točka natečaja (gospodarska infrastruktura) 339,164 STL 
4. in 5. točka natečaja (gosodarske naložbe) 369,078 SLT 
stroški obdelav in priprav 300 SLT 

Občini sta participirali: 

občina 
Lendava 

občina 
Murska Sobota 

- 15. člen zakona 
- 1. točka natečaja 
3. točka natečaja 
- 4. in 5. točka natečaja 

1,775.491,80 
400.000,00 

11,855.988,00 
10,052.070,00 

17,029.832,00 
762.662,00 

20.787.000,00 
19.036.669,50 

Skupaj 24,083,549,80 57,614.163,50 
Kot smo že navedli pri enem od prejšnjih odgovorov na 
poslanska vprašanja, so za dodatna sredstva po 15. členu 
kandidirali investitorji, ki jim ni uspelo uveljaviti združenja 
v letu 1990, pod pogoji, da so dokazali vire sredstev za 
dokončanje naložb in že vložena sredstva. 

Za 1. točko natečaja so bila merila v natečaju točno navedena: 
največ 50% stroškov izdelave razvojnega programa, vendar 
ne več kot 50.000 SLT na 100 m površine demografsko 
ogroženega območja in kot 12.500 SLT na 1000 prebivalcev 
teh območij. Občini sta poslali zahtevka v okviru teh kvot. 

Za točke 3, 4 in 5 natečaja pa smo upoštevali kot prvi kriterij 
načelo enakomerne geografske porazdeljenosti, to je načelo, 
da vsaka občina participira po deležu površine svojega demo- 
grafsko ogroženega območja in števila prebivalstva na tem 
območju. Tako smo ugotovili pripadajoč znesek za posa- 
mezno občino. Delež občine Lendava znaša, izračunan na tak 
način, 3,28%, delež občine Murska Sobota pa 6,41%. V obeh 
primerih smo pri načelni določitvi kvot upoštevali znesek 300 
mio, kar pomeni, da bi morali občini dobiti po 9.840,000 SLT 
oziroma 19,230,00% SLT. 

ad 3) 

O vzrokih za dolgotrajnost postopka je Vlada Republike Slo- 
venije že odgovorila, vendar jih še enkrat navajamo: 

- natečaj po zakonu traja 3 mesece; Ministrstvo za planira- 
nje je predlagalo v osnutku zakona enomesečni rok, vendar je 
bil na zahtevo poslancev podaljšan. Prav v tem sorazmerno 
dolgem času vidimo osnovni vzrok za dolgotrajnost postopka. 
Če je bil ob prvem natečaju tako dolg rok potreben, pa po 
mnenju Ministrstva za planiranje v bodoče ne bo, kajti posto- 
pek je kontinuiran, investitorji okvirne pogoje poznajo in 
lahko pripravijo projekte, zato je Vlada že predlagala Skupš- 
čini Republike Slovenije spremembo zakona v tem smislu, da 
se čas trajanja natečaja skrajša od treh na en mesec. 

- podaljšanje roka natečaja od 6/7 na 31/7 zaradi junijske 
vojne na zahtevo občin in državljanov, 
- pomanjkljivosti natečaja: izhajale so iz izkušenj, ki se jih da 
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pridobiti le ob uveljavljanju zakona v praksi. Ob prvem nate- 
čaju tako ni bilo možno vnaprej predpisati posebnega 
obrazca za zajem podatkov in njihov prenos na računalniški 
medij; zato je bilo potrebno iz vseh vlog, v večini primerov pa 
iz .podatkovne baze kmetij' ali iz investicijskih programov 
poiskati podatke, jih vnesti na zajemni obrazec in nato na 
računalniški medij, 
- številčnost vlog: odziv (preko 2500 vlog brez cca 2500 vlog 
iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz leta 
1990) je zahteval izredno veliko administrativnega dela, 
- določena nejasnost glede višine sredstev v proračunu, ki 
naj bi bila v ta namen dodeljena, saj je od 30. 7. do 25. 9. 
potekala razprava o višini tovrstnih sredstev (varianti od 150 
do 865 milijonov); delo v Ministrstvu za planiranje sicer ni 
zastalo, vendar je bilo težišče preusmerjeno na področja, ki 
predstavljajo zakonsko obveznost (15. člen zakona in 1. točka 
natečaja). 
Ministrstvo za planiranje ni zavlačevalo z odločitvijo zaradi 
inflacije. V bodoče si bo prizadevalo, da se bo zakon korektno 
izvajal, da zaradi zamud ne bi prihajalo do škode prizadetih. 

Ad 4): 

V natečaju (Ur. I. RS, št. 15/91) so bili predpisani tudi pogoji in 
potrebni dokumenti, s katerimi mora interesent razpolagati, 
da lahko kandidira na sredstva, ki so v republiškem proračunu 
namenjena za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih 
območij. Sicer pa je po veljavni zakonodaji mogoče voditi in 
izvajati investicije le na osnovi lokacijskega dovoljenja ter 
projektov in programov, potrebnih za pridobitev gradbenega 
dovoljenja in na osnovi samega gradbenega dovoljenja. 
S tega vidika je treba poudariti, da je namen zakona o spod- 
bujanju razvoja demografsko ogroženih območij predvsem 
financiranje konkretnih razvojnih programov; za uspešnost in 
koristnost projektov pa je zlasti odgovoren investitor. Po 
mnenju Ministrstva za planiranje pa so tudi tako določeni 
natečajni pogoji preblagi, saj je število (popolnih) vlog prese- 
glo vsa pričakovanja. 
Sklicevanje na stroške za pridobitev dokumentacije so 
neumestni, saj je v razpisnih pogojih Ministrstvo za planiranje 
zahtevalo le tako dokumentacijo, ki jo mora imeti vsak inve- 
stitor. 

Ad 5): 

Vlada Republike Slovenije je z Zakonom o spodbujanju raz- 
voja demografsko ogroženih območjih skušala odpraviti praz- 
nino, ki je nastala po sklepu Skupščine Republike Slovenije, 
da ne vplačuje več sredstev v Sklad federacije za spodbujanje 
razvoja nezadostno razvitih republik in pokrajine Kosovo. 
Takrat je bil namreč slovenski zakon o pospeševanju sklad- 
nejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji (Ur. I. SRS, št. 29/ 
75, 30/80, 33/85 in 28/88) brez materialne podlage. Z novim 
zakonom je prevzel materialno breme spodbud za pospeševa- 
nje demografsko ogroženih območij republiški proračun, 
izvaja pa ga Ministrstvo za planiranje. Ostale spodbude (kot 
npr. razvoj kmetijstva, varstvo okolja) so ostale pri dosedanjih 
nosilcih. Komisija, ki je opravljala zadeve SR Slovenije v zvezi 
z zakonom o pospeševanju skladnejšega regionalnega raz- 
voja v SRS, je v letu 1990 imela v proračunu postavko 
5.341.400 din (tekoče cene), medtem ko so bila ostala sred- 
stva izven proračuna. 
Vlada Republike Slovenije je prepričana, da je sistem spod- 
bud pravilen, kar dokazuje število vlog, hkrati pa se zaveda, 
da bo potrebno postopek dopolnjevati. 
Ad 6): 

Kriteriji, po katerih so se dodeljevala sredstva, so podrobneje 
opisani v poročilu o izvajanju zakona in natečaja o spodbuja- 
nju razvoja demografsko ogroženih območij v letu 1991, ki ga 
je Vlada republike Slovenije predložila Skupščini Republike 
Slovenije, na kratko pa smo jih opredelili tudi v tem in prejš- 
njih odgovorih skupini poslancev v zvezi s poslanskimi vpra- 
šanji o izvedbi tega natečaja. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za planiranje. 

O problematiki begavcev 

ALEKSANDRA PRETNAR, poslanka v Družbenopolitičnem 
zboru, je pristojne vprašala koliko je trenutno begavcev 
v RS, kako je organizirana skrb zanje oziroma kako bo ta 
problematika reševana v prihodnje? 
Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo ji je 
posredovalo naslednji odgovor: 
MLADOLETNI BEGAVCI V REPUBLIKI SLOVENIJI 
Varstvo otrok in mladostnikov, ki so brez vednosti in dovolje- 
nja oziroma proti volji staršev ali njihovih namestnikov (skrb- 
nikov, rejnikov, vzgojiteljev) odšli iz kraja stalnega ali začas- 
nega prebivališča ter so ostali brez potrebnega varstva, ure- 
jene oskrbe in sredstev za preživljanje, zagotavljamo v Repu- 
bliki Sloveniji v okviru programov socialnega varstva. 
Poleg navedene kategorije otrok in mladostnikov - begavcev, 
s stalnim ali začasnim bivališčem v Sloveniji, ki glede na 
slednje zahtevajo od inštitucij socialnega varstva poglobljeno 
obravnavo, smo se v zadnjih letih vse pogosteje srečevali tudi 
z mladoletnimi begavci iz drugih republik bivše Jugoslavije in 
iz drugih držav. 
Kolikšno je bilo število begavcev po posameznih kategorijah 
je razvidno iz naslednjega prikaza, v katerem pa niso zajeti 
begavci iz drugih držav, ki so bili obravnavani samo pri 
organih za notranje zadeve, ne pa tudi v institucijah social- 
nega varstva. 
Kategorija mladoletnih begavcev Leto obravnave 

1988 1989 1990 

134 114 

72 92 

98 

69 

1. Otroci in mladoletniki, ki so pobegnili 
od doma, z bivališčem v Sloveniji 

2. Mladoletniki, ki so pobegnili iz vzgoj- 
nih zavodov, z bivališčem v Sloveniji 

3. Mladoletniki, ki so pobegnili od doma, 
vzgojnih zavodov ali mladinskih do- 
mov, z bivališčem v drugih republikah 
bivše Jugoslavije 

4. Otroci in mladoletniki, ki so bili depor- 
tirani ali prijeti ob poskusu ilegalnega 
prehoda državne meje - praviloma iz 
drugih republik 

5. Otroci in mladoletniki tujci - deporti- 
rani ali prijeti ob poiskusu ilegalnega 
prehoda državne meje 

74 48 43 

390 423 437 

40 43 75 

SKUPAJ 610 620 722 

V prvem polletju 1991. leta je bilo v centrih za socialno delo 
obravnavano 135 mladoletnih tujcev. 
Trend porasta števila begavcev od drugod, je v drugi polovici 
1991. leta upočasnila vojna, v bodoče, pa bodo na to močno 
vplivale spremenjene splošne razmere. 
Institucionalno se v Republiki Sloveniji socialno varstveni 
programi za begavce zagotavljajo v okviru ustanov, ki nepo- 
sredno uresničujejo cilje varstva, oskrbe in socialno pedago- 
škega tretmana, to je v centrih za socialno delo, mladinskih 
sprejemališčih, stanovanjskih skupinah, vzgojnih zavodih in 
mladinskih domovih. 
Centri za socialno delo izvajajo programe za begavce v okviru 
svoje dejavnosti, kot kurativno socialno delo, s ciljen nadzor- 
stva, prve socialno-pedagoške pomoči, do vrnitve begavca 
v družino oziroma ureditve ustrezne oblike socialnega var- 
stava (bodisi namestitve v ustrezno ustanovo ali namestitve 
v rejniško družino), ali izročitve pristojnim organom drugih 
držav. Mladostnikom, nad 15 let starosti iz drugih republik 
bivše Jugoslavije so centri za socialno delo zaradi ekonomič- 
nosti, ne pa tudi strokovne utemljenosti, nudili večinoma 
pomoč v obliki prehrane in vozne karte do kraja bivanja in 
velikokrat tudi spremstvo strokovnega delavca. 
Zaradi naraščanja teh primerov so zadeve postajale neobvlad- 
ljive tako iz kadrovskega, kot tudi iz finančnega aspekta. 
Heterogenost populacije begavcev zahteva drugačne organi- 
zacijske rešitve od sedanjih. 
Po zasnovanem projektu bo za permanenten sprejem in prvo 
obravnavo begavcev usposobljeno 11 centrov za socialno 
delo, ki se bodo s svojo mobilno službo povezovali z drugimi 
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institucijami, ki bodo mladoletnim begavcem lahko nudili 
ustrezen tretman za daljši čas. Mladoletni begavci tujci 
(kamor bodo sodili tudi begavci iz drugih republik bivše 
Jugoslavije) bodo, skladno z določbami zakona o tujcih, 
obravnavali, če bo to potrebno zaradi ugotavljanja identitete 
ali iz drugih tehtnih razlogov, v oddelku za mladoletnike pri 
Prehodnem domu za tujce (centralni republiški inštituciji 
v Ljubljani). 

Vprašanja ob neofašističnih demonstracijah 
v Kopru 

PETER REBERC, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
v nadaljevanju 28. seje, 10. decembra 1991, postavil nasled- 
nje vprašanje: 

V dnevniku Slovenec smo 9.12.1991 na naslovni strani lepo 
prebrali, da je skupina neofašistov prejšni dan v središču 
Kopra pripravila kratko demonstracijo, ki so jo spremljale 
nekatere medijske hiše. V zvezi s tem dogodkom postavljam 
Izvršnemu svetu skupščine Republike Slovenije ter pristoj- 
nim lokalnim oblastem vprašanje: 

1. Ali so bili udeleženci neofašistične demonstracije pred- 
stavniki italijanske manjšine oziroma ali so sodelovali pri 
demonstraciji? 

2. Glede na obveščenost medijev bi pričakovali, da je pri- 
stojno ministrstvo že pred samim dogodkom vedelo za načr- 
tovano demonstracijo. Zakaj že pred izvedbo demonstracije 
ni ukrepal noben organ, glede na dejstvo, da je bila akcija 
namenjena spodbujanju nestrpnosti? 

3. Zakaj se na dogodek niso ustrezno odzvale lokalne in 
republiške oblasti? 

4. Katere ukrepe bo sprejel Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije, da v prihodnje ne bi prihajalo do podobnih 
provokacij. 

Prebivalstvo Obale in Krasa je dolga leta nosilo breme 
fašistične oblasti, zato ga taki dogodki upravičeno vznemir- 
jajo. Prosim za odgovor na eni prihodnjih sej. 

Izvršni svet Skupščine Republike na postavljena vprašanja 
odgovarja naslednje: 

1. Po podatkih, s katerimi razpolagamo, so bili udeleženci 
neofašistične demonstracije, ki je bila 8. 12. 1991 ob 11.45 na 
Titovem trgu v Kopru, pripadniki italijanske organizacije 
»MSIFUAN Giovane, Italija«, v katero so na Tržaškem vklju- 
čeni tudi pripadniki esulskih organizacij. Manifestacija, 
v kateri je sodelovalo 12 pripadnikov navedene neofašistične 
stranke, je trajala 15 minut, spremljala pa jo je televizijska 
ekipa RAI 3. 

Med organizatorji in udeleženci demonstracije ni bilo pred- 
stavnikov italijanske manjšine. 

2. Ministrstvo za informiranje ni bilo seznanjeno z načrtovano 
demonstracijo neofašitov v Kopru in medijev ni obveščalo 
o tem dogodku. Glede na navedbe o obveščenosti medijev je 
treba pojasniti, da je RAI 3 s svojo ekipo spremljala akcijo in 
istega dne ob 15. uri v svoji informativni oddaji objavila 
o dogodku krajši prispevek. Zgolj slučajno je kot opazovalka 
demonstracijo spremljala tudi novinarka Radia Koper, ki je 
neposredno po dogodku posredovala svoj prispevek Radiu 
Koper, TV Studiu Koper in RTV Slovenija. Radio Koper je 
v popoldanski informativni oddaji objavil krajši prispevek, TV 
Studio Koper v večerni oddaji, medtem ko RTV Slovenija 
o dogodku ni poročala. 

3. Organi za notranje zadeve o organiziranju javnega shoda 
niso bili obveščeni. Sklicatelj namreč manifestacije ni prijavil 
pri pristojnem občinskem upravnem organu za notranje 
zadeve, kot bi po določbah 8. člena Zakona o iavnih shodih in 

javnih prireditvah (Ur. I. SRS, št. 20/73 in 42/86) moral storiti. 
Glede na določbe 5. člena zakona, ki prepoveduje sklicevanje 
javnih shodov z vsebino, kot jo je imela ta neofašistična 
manifestacija, bi pristojni upravni organ tak shod vsekakor 
prepovedal. O tem bi obvestil tudi operativne organe, ki bi 
v primeru, da bi sklicatelj organiziral shod kljub prepovedi, 
ravnal v skladu z zakonom. 

Policijska opazovalna služba, ki v mestu redno opravlja svoje 
naloge, je takoj po dogodku zbrala informacije in jih posredo- 
vala UNZ Koper. Ugotovljeno je bilo, da je ekipa RAI 3 zapu- 
stila Slovenijo čez mejni prehod Škofije, drugi udeleženci 
manifestacije pa so prišli in se vrnili z lastnimi osebnimi 
avtomobili. Ker organi za notranje zadeve o akciji niso bili 
obveščeni in dogodek ni imel širše razsežnosti, organi za 
notranje zadeve tudi niso ukrepali. 

4. Ministrstvo za notranje zadeve bo ob morebitnih podobnih 
provokacijah dosledno ravnalo skladno z zakonskimi mož- 
nostmi t. j. da javni shod s takšno vsebino prepove oz. stori 
vse potrebno, da do podobnih provokacij ne bo prišlo. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je mnenje pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve 
v sodelovanju z Ministrstvom za informiranje. 

O pomislekih na trikratno preverjanje znanja 
osmošolcev 

DUŠAN SEMOLIĆ, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
na nadaljevanju 28. seje 10. decembra 1991, Izvršnemu 
svetu Skupščine Republike Slovenije postavil vprašanje, ali 
ni Ministrstvo za šolstvo In šport prenagljeno sprejelo odlo- 
čitve o preverjanju znanja za vse učence osmih razredov 
osnovnih šol kot pogoj za nadaljevanje šolanja na srednjih 
šolah. Meni, da se tako na strokovno vprašljiv način uvaja 
selekcija učenk in učencev v trenutku, ko za to še ni stro- 
kovne podlage. Celotno problematiko povezuje z ljubljansko 
mrežo srednjih šol. 

Na postavljeno vprašanje odgovarjamo z naslednjimi pojas- 
nili: 

Cilj skupinskega preverjanja znanja učencev osmih razredov 
osnovnih šol, ki ga v soglasju z Ministrstvom za šolstvo in 
šport vodi v tem šolskem letu Zavod Republike Slovenije za 
šolstvo in šport, je preverjanje znanja učencev ob koncu 
osnovne šole in ima predvsem usmerjevalno funkcijo. V nob- 
venem primeru pa ne vpliva na uspešen oziroma neuspešen 
zaključek osnovne šole. Rezultati takšnega preverjanja omgo- 
čajo učitelju potrditev oziroma dopolnitev strokovnega dela 
v oddelku. 

Objektivnejše eksterno preverjanje je že dalj časa zahteva 
strokovne javnosti, ki ni vezana šele na politične spremembe 
v Republiki Sloveniji. Dejstvo je, da je prepletanje samouprav- 
nih in strokovnih odločitev, ki je izhajalo izprejšnje družbene 
ureditve, povzročalo na posameznih šolah oziroma tipih šol 
zelo različne rešitve, ki so jih na svoji koži najbolj občutli 
učenci, zlasti pred vpisom v srednjo šolo. 

Strokovne priprave za skupinsko preverjanje znanja učencev 
osmih razredov osnovnih šol potekajo dalj časa; podlaga 
zanje so učni načrti in njihova spremljava. Preverjanje ima 
tudi metodično-didaktično usmerjevalno funkcijo in naj bi 
usmerjalo pouk v večjo uporabnost in problemskost, torej 
stran od faktografije in reprodukcije znanja. Trikratno prever- 
janje med šolskim letom ima prav ta namen: z zunanjimi merili 
preveriti znanje učencev iz slovenskega jezika, matematike in 
iz predmeta, ki ga učenec izbere sam. 

Rezultati dajejo vsakemu učitelju možnost, da dosežek svo- 
jega oddelka primerja z dosežkom cele šole in s celo sloven- 
sko populacijo. Na podlagi temeljite vsebinske analize, ki jo 
vsak učitelj opravi tudi s svojimi učenci, so dane konkretne 
strokovne osnove za nadaljnje delo pri uresničevanju želje po 
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čim več znanja in po uspešnejšem nadaljevanju izobraževa- 
nja. To preverjanje znanja ne predvideva dodatnih priprav, 
nasprotno, želja je ugotoviti znanje osmošolca na podlagi 
rednega procesa dela v osnovnih šoli in dati ustrezne stro- 
kovne podlage za njegovo pozitivno spreminjanje. 

Projekt skupinskega preverjanja znanja sam po sebi ne pri- 
naša selekcije, vendar bodo rezultati preverjanja v maju 1992 
veljali kot eno od meril za vpis v srednjo šolo. Menimo, da 
bodo glede na eksterno pripravo testi objektivni, glede na 
način (pisanje na šoli, ki jo učenci poznajo) pa za učence 
manj psihično obremenjujoči. Sprejemni izpiti v srednjih 
šolah bodo tako odpadli, za kar smo si vsi prizadevali že nekaj 
let. 

Prizadevamo si, da bi se vsak učenec vpisal v šolo, za katero 
je sposoben in v katero si želi, ter da bi vsak učenec končal 
vsaj 11 let šolanja. Le če je na določene šole vpisanih preveč 
učencev (glede na zmogljivost šole), naj bi se boljši učenci 
izbrali lokacije, malo manj uspešni pa bi šli v željene pro- 
9rame, vendar na sosednjo šolo. Na ta način smo v Sloveniji 

v lanskem letu brez težav opravili vpis v srednje šole. 

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

Vprašanje o zlorabi položaja predsednika skupš- 
činske komisije 

Mile ŠETINC, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, |e 
Vprašal vodstvo skupščine in ministrstvo za varstvo okolja 
in urejanje prostora, ali sta preverila informacijo, objavljeno 
v 42. številki Mladine, da je predsednik skupščinske zakono- 
dajno-pravne komisije Anton Tomažič, ki je obenem lastnik 
Podjetja IUS Softvvare, začel prodajati stanovanjski zakon 
na disketah še preden je bil zakon objavljen v Uradnem 
!istu, s čimer naj bi zlorabil svoj položaj predsednika komi- 
sije, ki skrbi za končno redakcijo zakona? Če je informacija 
točna, kako mislita preprečevati in kaznovati takšne in 
Podobne zlorabe? 

Ministrstvo mu je odgovorilo: 

V zvezi z delegatskim vprašanjem g. Mileta Šetinca glede 
informacije o delegatu g. Antonu Tomažiču, objavljene v 42. 
St. Mladine, vam sporočamo, da je bil po sprejetju zakona 
v zborih Skupščine Republike Slovenije s strani Ministrstva za 
varstvo okolja in urejanje prostora tekst zakona posredovan 
Skupščini Republike Slovenije. 

Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora v zadevi, na 
katero se nanaša delegatsko vprašanje g. Mileta Šetinca, 
nima nobenih drugih podatkov in jih tudi ni oziroma ne 
namerava preverjati, ker to ne sodi v pristojnost ministrstva. 

Je notranje ministrstvo res dobilo avto za skle- 
njene posle? 

ANTON TOMAŽIČ, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
yladl zastavil naslednje poslansko vprašanje: »Prosimo, da 
vlada ugotovi, ali je Ministrstvo za notranje zadeve res 
<|opbilo od nekega podjetja luksuzni avtomobil v zvezi s kon- 
kretnim poslom, ki ga je s tem podjetjem sklenil minister za 
notranje zadeve (tiskanje obrazcev, potne listine). 

pe je odgovor pozitiven, naj vlada zavzame načelno stališče 
in odgovori, ali bodo takšno prakso - prejemanja »daril« 

pričela izvajati tudi druga ministrstva. Gre namreč za 
važen precedens, saj doslej prakse, kot nam je znano, ni 
bilo in je v pravni državi tudi ne bi smelo biti! 

Ali si bodo odslej tudi druga ministrstva ob sklepanju večjih 
Poslov z gospodarskimi subjekti izposlovala razne materi- 

alne ugodnosti? Si bo dalo eno ministrstvo zgraditi počitni- 
ški dom, drugo izdelati jahto, tretje nabaviti še dražje vo- 
zilo? 

S takšno prakso bodo ministrstva lahko obša proračunski 
način financiranja državne uprave na račun drugih ministr- 
stev in v končni fazi tudi davkoplačevalcev. 

Če je za izvedbo nekega posla možno dobiti le enega 
pogodbenika, potem je treba skleniti posel točno za tolikšno 
vrednost, kot je vrednost blaga ali storitve. Morebitno kas- 
nejše znižanje pogodbene vrednosti (znižanje kupnine) 
mora imeti za posledico povračilo sredstev (do zadnjega 
tolarja) v proračun. Ministrstvo namreč ni pravna oseba in 
se v celoti financira iz proračuna. 

Če pa je za izvedbo posla možno najti več ponudnikov, 
potem pa je še toliko bolj nevarno sprejemati vzporedna 
darila in ugodnosti. Prednost za dosego posla bo v takšnem 
primeru imel tisti kandidat, ki bo ministru ponudil večjo 
uslugo, ne pa tisti, ki bo ponudil boljše in cenejše blago 
(storitve). Pravkar predloženi zakonski predlog celo na 
čistem gospodarskem področju tovrstna dejanja kot nelo- 
jalno konkurenco prepoveduje in sankcionira. Na področju 
državnih izdatkov pa bi morala biti merila še dosti strožja. 

Prosimo, da vlada ugotovi tudi, ali je v konkretnem primeru 
dobava luksuznega avtomobila Ministrstvu za notranje 
zadeve kakorkoli vplivala na določitev cene in ali obstojajo 
kakšni znaki jemanja ali dajanja podkupnine. V slednjem 
primeru je potrebno avtomobil vrniti. Sicer pa naj se njegova 
vrednost šteje kot prihodek republiškega proračuna, nje- 
gova morebitna dodelitev kakšnemu ministrstvu (tistemu, ki 
trenutno avto najbol| rabi) pa upošteva pri evidentiranju 
odhodkov proračuna v dobro tega ministrstva. 

Prosimo, da vlada to poslansko vprašanje obravnava priori- 
tetno, sa| bi moral pozitiven odgovor imeti za posledico 
odstop ali razrešitev ministra za notranje zadeve.« 
Na zastavljeno vprašanje dajemo naslednji odgovor: 
Ministrstvo za notranje zadeveftepublike Slovenije se je vklju- 
čila v projekt izdelave slovenskega potnega lista meseca 
januarja 1991. Informacije o CETISU, grafičnem podjetju 
Celje, kot možnem izdelovalcu smo dobili od Ministra za 
zunanje zadeve, ki je opravila prve razgovore o izdelavi slo- 
venskega potnega lista. Ker v Sloveniji nismo našli drugega 
ustreznejšega proizvajalca, tuji pa zaradi izredno kratkega 
roka izdelave (manj kot 6 mesecev) in mnogo višjih cen niso 
prišli v poštev, samo skupaj s takratnim Sekretariatom za 
mednarodno sodelovanje nadaljevali razgovore s CETISOM. 
Dogovor o izdelavi potnih in drugih javnih listin je bil dosežen 
11/03-1991. CETIS je v razgovoru med drugih poudaril, da 
potrebuje za organizacijo proizvodnje, zlasti pa za nabavo 
repromateriala v tujini vladno pooblastilo; Izvršni svet mu ga 
je dal dne 24.04-1991. 

V konkretizaciji dogovorov med CETISOM in Ministrstvom za 
notranje zadeve je bilo ugotovljeno, da CETIS, kot proizvaja- 
lec, zaradi pomanjkanja strokovnih kadrov oziroma potreb- 
nega znanja številnih nalog in projekta ne more opraviti sam 
v zahtevanem roku. Šlo je za izdelavo načrtov zavarovanja 
objekta in proizvodnje, dobavo vzorcev tujih listin, določitev 
standardov za izdelavo listin v skladu s standardom evropske 
skupnosti, pripravo tekstov listin, prevajanje in lektoriranje, 
analize kvalitete in zaščite listin, preizkuse računalniških izpi- 
sov in optičnega čitanja ter še nekatere druge naloge. Zato 
smo dne 29/04-1991 sklenili s proizvajalcem dogovor, da 
omenjeno delo organizira in opravi Ministrstvo za notranje 
zadeve, natančneje Uprava za upravno pravne zadeve. 
V dogovoru je med drugim opredeljeno, da se Ministrstvo za 
notranje zadeve odpoveduje vsem avtorskim pravicam iz 
omenjenega projekta, CETISU pa prepušča celoten projekt 
v nadaljnje trženje. Obravnavani projekt so strokovnjaki 
zahodnih držav ocenili zelo pozitivno, zato so se začele zanj 
zanimati tudi druge, zlasti novo nastale države. S Cetisom je 
bilo dogovorjeno, da bo stroške, ki jih bo Ministrstvo za 
notranje zadeve imelo v zvezi s projektom, plačal. V zvezi 
s tem je bil sklenjen ustrezen pisni dogovor. 
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Na podlagi omenjenega dogovora je bila sklenjena pogodba 
dne 1. 8. 1991 o zagotovitvi deviznih sredstev v višini 31.000 
DEM, s katerimi je Ministrstvo za notranje zadeve nabavilo 
službeni avtomobil. Avtomobil je ministrstvo prevzelo 
v mesecu oktobru 1991, ga registriralo s službeno registrsko 
oznako in ga dalo v uporabo pod enakimi pogoji kot druga 
službena vozila (Pravilnik o uporabi in vzdrževanju službenih 
vozil v stalni uporabi). 

Dejanski obračun vrednosti opravljenega dela oziroma pre- 
puščenih avtorskih pravic sicer ni bil opravljen - projekt 
namreč še ni zaključen - vendar iz približnih ocen izhaja, da 
vrednost tega dela projekta bistveno presega vrednost nabav- 
ljenega avtomobila, preračunano v dinarje oziroma danes 
v tolarje. Iz navedenega izhaja, da pri tem ne gre za nikakršno 
dajanje oziroma prejemanje daril, temveč za jasno določen in 
legalo izpeljan poslovni aranžma. 

CETIS je res edini proizvajalec, ki je lahko izdelal potne liste 
po zahtevah evropskih standardov, in sicer prej kot v devetih 
mesecih (prvi potni listi so bili izdani 20/11-1991). O angažira- 
nju CETISA sta se skupaj dogovarjala Ministrstvo za notranje 
zadeve in Ministrstvo za zunanje zadeve, predlog izbora pa je 
potrdila Koordinacijska komisija Izršnega sveta Republike 
Slovenije. 

Izdelava nove potne listine predstavlja zelo zahteven projekt. 
Za ilustracijo navajamo, da je Nemčija potrebovala za izdelavo 
svojega potnega lista 5 let, stroški za začetek izdelave pa so 
znašali preko 70 milijonov DEM. Zaradi bližajoče osamosvoji- 
tve smo morali poskrbeti za realizacijo projekta v zelo krat- 
kem času. To je bilo mogoče le z vključevanjem številnih 
delavcev Ministrstva za notranje zadeve, tudi izven rednega 
delovnega časa. Angažiranje tujih strokovnjakov bi izdelavo 
potnih listov ne samo časovno zavleklo, ampak tudi bistveno 
podražilo (Inštitut CGK iz Konstanza v Nemčiji bi po njihovi 
izjavi samo za svetovalno delo pri projektu, ki ga je opravilo 
Ministrstvo za notranje zadeve, zaračunal 500.000 DEM.) 

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

Kako bo vlada reševala mladinski turizem? 

MIRKO VAUPOTIČ, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, 
BORUT RAZDEVŠEK, poslanec v Zboru občin in ROMAN 
JAKIČ, poslanec v Zboru združenega dela, so na vlado 
naslovili naslednje vprašanje 

1. Ali je že v vladi Republike Slovenije izoblikovano stališče 
do ustanavljanje 1.1, mladinskih hotelov, ki bodo prispevali 
k evropskem pretoku mladih v Republiki Sloveniji v prepri- 
čanju, da bodo današnji mladi turisti jutri tudi obiskovalci 
naše Slovenije z »debelejšimi denarnicami«. 

2. Obveščeni smo, da je Zveza prijateljev mladine Slovenije 
lokacijo v Pacugu (občina Piran, 13.500 kvadratnih metrov), 
ki je bila po starem urbanističnem redu namenjena letova- 
nju mladih, prenesla v upravljanje Urada za mladino Repu- 
blike Slovenije. Istočasno smo obveščeni, da je na tej par- 
celi občina Piran izvedla neke vrste »divjo nacionalizacijo« 
in jo s spremembo urbanističnega reda brez odškodnine 
spremenila v lastnino občine Piran. 

Sprašujemo vlado Republike Slovenije, ali bo v sklopu reše- 
vanj vprašanj mladinskega turizma tiste lokacije, ki so že 
bile namenjene mladim na sorazmerno majhni slovenski 
obali (36 km) odvzela mladinskemu turizmu in na ta način 
preprečila razvoj tega pomembnega pretoka dijakov in štu- 
dentov preko našega ozemlja? 

Ministrstvo za turizem in gostinstvo je prejelo več pobud, ki se 
nanašajo na razvoj mladinskega turizma. Te pobude, ki smo 
jih dobili v glavnem od Počitniške zveze Slovenije, se nana- 

šajo na več različnih področij in jih glede na vsebino razvr- 
stimo v naslednje tematske sklope: 
1. Strategija razvoja mladinskega turizma v Sloveniji 
2. Ureditev statusa organizacij, ki se ukvarjajo z mladinskim 
turizmom in z drugimi aktivnostmi mladih 
3. Včlanjevanje v mednarodne organizacije mladih 
4. Ureditev možnosti za nastanitev mladih turistov v ustreznih 
objektih za prenočevanje 

Ministrstvo za turizem je zaradi interesa mladih, pa tudi zaradi 
povsem komercialnih učinkov, ki jih kratkoročno in dolgo- 
ročno prinaša mladinski turizem, prevzel del obveznosti za 
izdelavo projekta »Strategija dolgoročnega razvoja mladin- 
skega turizma v Sloveniji«. Menimo, da je za sistematično 
vodenje ustrezne plitike na tem področju takšna strokovna 
podlaga nujna. Omogočila bo namreč porazdelitev nalog med 
različnimi subjekti in opredelila organiziranost, ki bo sorodna 
z razvitimi turističnimi državami. To pa bo tudi podlaga za 
vključevanje v mednarodne tokove mladinskega turizma. 

Da bi spodbudili zanimanje vseh, ki so pristojni za urejanje 
posameznih vprašanj v zvezi z aktivnostmi mladih, smo dali 
pobudo, da bi se v letu 1991 organiziralo v Sloveniji več 
prireditev, seminarjev ipd. z mednarodno udeležbo. To bi bila 
namreč priložnost, da bi se domače organizacije čimprej 
povezale s svetom. Doslej so bile naše organizacije namreč 
povezane z mednarodnimi le pod okriljem SFRJ. 

Leta 1991 naj bi zato bilo obeleženo kot Leto mladinskega 
turizma. Tudi za te aktivnosti smo pripravili ustrezno stro- 
kovno podlago. 

Za pridobitev objektov za nastanitev mladih je bila podjetjem 
dana pobuda, da bi v okviru svojih hotelskih in drugih objek- 
tov ponudili nekaj nastanitvenih zmogljivosti za mladinski 
turizem. Ker bi moralo gostinstvo za ta namen bistveno znižati 
svoje cene ni bilo za takšno prodajo nobenega komercialnega 
interesa. 

Za pridobitev objektov ali delov hotelskih objektov, ki bi bili 
namenjeni za mladinski turizem, bi bilo potrebno to dejavnost 
opredeliti kot neprofitno. To pa pomeni, da bi morali gostin- 
skim podjetjem nadomestiti del cene oz. jih opravičiti posa- 
meznih davkov ali drugih dajatev. 

Ministrstvo za turizem se zavzema za to, da se mladinski 
turizem oz. dejavnost, ki se nanaša na nastanitev mladih, ki 
potujejo organizirano v sklopu mednarodnih ali domačih mla- 
dinskih organizacij, šteje za neprofitno dejavnost. Le pod 
takšnimi pogoji vidimo namreč realno možnost za pridobitev 
ustreznega števila prenočitvenih zmogljivosti. V zakonu 
o gostinski dejavnosti zato tudi predlagamo, da se mladinski 
turizem šteje kot neprofitna dejavnost. 

O visokih računih za elektriko, tarifnemu sistemu 
in neplačevanju električne energije 

MARIA POZSONEC, poslanka v Družbenopolitičnem zboru, 
je na 28. seji zbora, 20.11.1991, poslavila vprašanje o viso- 
kih računih za elektriko; 

Mag. DUŠAN SEMOLIČ, poslanec v Družbenopolitičnem 
zboru, je na nadaljevanju 28. seje zbora, 10.12.1991, posta- 
vil vprašanje o visokih računih za porabljeno električno 
energijo; 

VANE GOŠNIK, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, se je 
na nadaljevanju 28. seje zbora, 10.12.1991, pridružil vpraša- 
nju oziroma pobudi mag. Dušana Semoliča: 
Dr. CVETO GRADIŠAR, poslanec v Zboru občin, je predlagal, 
naj se proučijo tarifne postavke za odjem električne ener- < 
gije za gospodinjstva, na seji Zbora občin, 16. 12. 1991; ! 
FRANC PIPAN, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
tudi dal pobudo za proučitev tarifne postavke za odjem 
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IS^trič"6 energi'e za gospodinjstva, na seji zbora, 17. 12. 
IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE OBČINE IZOLA je predlagal 
znižanje cene električne energije in spremembe načina pla- 
tevanja porabljene električne energije 

Ker so pobude in vprašanja zelo podobna ali celo enaka, je 
Vlada republike Slovenije odgovore nanje združila in sicer: 

0 gibanju cen električne energije v letu 1991 
V preteklem letu se je cena električne energije pri proizvajal- 
cih večkrat povečala, vendar se je v celem letu 1991 povečala 
bistveno manj kot cene industrijskih izdelkov skupaj (indeks 
*a elektrogospodarstvo 255,5, za industrijo in rudarstvo sku- 
Paj 411,8). 

rasti cen na drobno Zavod Republike Slovenije za stati- 
stiko spremlja rast cen električne energije za gospodinjstva. 

1 udi tu primerjava pokaže, daje bil indeks rasti cen električne 
energije nižji kot indeks rasti drobnoprodajnih cen skupaj 
(indeks za električno energijo 343,5, za cene na drobno sku- 
Paj pa 347,1), kljub temu da je v indeksu vključen tudi 20% 
davek na električno energijo, ki ni prihodek elektrogospodar- 
skih podjetij, ampak ga le-ta odvajajo v republiški proračun. 

Podražitev električne enegije s 5. oktobrom 1991 je zelo 
neugodno odmevala v javnosti, ker je sovpadla s prehodom iz 
Poletne v zimsko sezono. Med sezonama je razmerje cen 
1:1,5, tako da je ob 30-odstotni podražftvi dejansko v oktobru 
^Ijala cena, ki je bila za 95 odstotkov večja od cene v septem- 
bru. Do tako neugodne sočasnosti je povišanje cene prišlo 
*aradi zamude pri odboritvi cene, ki so jo javna podjetja za 
Prenos in distribucijo električne energije predložila konec 
avgusta. Od avgusta do oktobra so bila opravljena preverjanja 
v Komisiji za cene pri Ministrstvu za trgovino in v Izvršnem 
Svetu Skupščine Republike Slovenije v skladu z na novo 
Uveljavljenim Zakonom o cenah (Ur. I. RS, št. 1/91, 25. 6. 
1991). 

Cimeri izjemno visokih računov za električno energijo (npr. 
d° 10.000 SLT) nastanejo bodisi zaradi dejansko visoke 
Porabe (ogrevanje), zaradi napake ali pa zaradi poračuna. 
*'soki zneski poračuna nastanejo, ker je odčitavanje pravi- 
ca dvakrat letno, med letom pa se izstavljajo računi po 
Porabi v preteklem letu. Če se poraba poveča, nastane med 
dvema odčitavanjema znatna razlika, ki jo je treba poračunati, 
lake primere rešujejo distribucijska podjetja v reklamacij- 
skem postopku. 

Stiska prebivalcev, posebno nezaposlenih ali občanov z niz- 
*jnii osebnimi dohodki, izvira iz bistveno poslabšanega raz- 
71erja med kupno močjo in ceno energije, pri tem pa so se 
Potrošniške navade znatno ohranile. V zadnjih dveh letih je 
Povprečni osebni dohodek upadel v kupni moči z okoli 1000 
-EM na okoli 300 DEM. V tem času se je sicer cena električne 
Energije, izražena v konvertibilni valuti, znižala v primerjavi 
I ceno elektrike v evropskih državah, in sicer je bila ob koncu 
eta 1990 na ravni 80 odstotkov primerljive cene v petih 
dfžavah, ob koncu leta 1991 pa je bila na ravni 42 odstotka 
Primerljive cene. Dejstvo je, da je povprečni osebni dohodek 
Sloveniji petkrat nižji kot v evropskih državah, cena elektrike 

P® je le dvakrat nižja kot v evropskih državah. Povprečni 
sebni dohodek je bil novembra 1990 6.702 din, v novembru 
991 pa 14.681 SLT, torej so se osebni dohodki povečali le za 

, >9 odstotkov, kupna moč pa je upadla med koncem leta 1990 
n koncem leta 1991 na indeks 64. 

drugi strani pa se po porabi energije, posebno električne 
pergije, povsem enačimo z Evropo, v nekaterih primerih pa 
bi °e'° Prese9arr|o. Tako je povprečna gospodinjska poraba 'oktrične energije v Sloveniji 1.150 kWh na prebivalca, v Italiji 

le 915 kWh na prebivalca. Da pri tem niso odločilne 
Podnebne razmere, govorijo podatki o porabi na prebivalca 

Severnoitalijanskih deželah: Piemont 941 kWh, Lombardija 
1^9 kWh, Južna Tirolska - Zg. Poadižje 877 KWh, Veneto 847 

V primerjavi med letoma 1990 in 1991 (podatki za 9 mesecev) 
se kaže kljub neugodnim gospodarskim razmeram povečanje 
gospodinjske porabe električne energije za 5 odstotkov 
(indeks 105). Deloma je vzrok za to relativno nizka raven cene 
električne energije, ki je v letu 1991 napeljevala na nepri- 
merno uporabo električne energije npr. za ogrevanje. Poveča- 
nje porabe ni opravičljivo glede na zmanjševanje realne 
kupne moči oz. produktivnosti družbe, kar se kaže v kupni 
moči osebnega dohodka. 

Ker je električna energija skoraj univerzalno dosegljiva in na 
različne načine ter za različne namene uprabna oblika ener- 
gije, je postala v našem življenju nenadomestljiva. Vendar je 
pomembno ugotoviti, da je nenadomestljiv le del porabljene 
električne energije. Nenadomestljivost v splošnem ne velja za 
porabo v toplotne nameiTe (kuhanje, gretje). Enake koristne 
učinke elektrike (luč, delovanje aparatov) je možno doseči 
z znatno manjšo količino energije, kot jo porabimo zdaj. 
Znižanje računov za električno energijo z varčevanjem in 
učinkovitejšo porabo je ena izmed nujnih prilagoditev prebi- 
valstva na sedanje gospodarske razmere. 

Socialni vidiki cene oziroma tarifiranja električne energije so 
razvidni iz odstotka družinskega proračuna za posamezno 
vrsto energije, kar ponazarja naslednja tabela: 

Delež stroškov za eletrično energijo in delež stroškov za 
bencin v dohodku nekmečkih gospodinjstev v Sloveniji v letu 
1988 po dohodkovnih decilih 

električna energija bencin 
1. decil 6,8% 0,1% 
2. decil 5,1% 1,4% 
3. decil 4,4% 2,9% 
4. decil 3,9% 3,1% 
5. decil 3,4% 3,9% 
6. decil 3,1% 4,5% 
7. decil 2,9% 3,5% 
8. decil 2,6% 4,2% 
9. decil 2,4% 3,9% 

10. decil 1,5% 3,7% 

Vir: anketa o porabi gospodinjstev v letu 1988, Zavod za statistiko 
Republiko Slovenije. Tabela se bere takole: stroški za električno ener- 
gijo za najrevnejših 10% slovenskih gospodinjstev so leta 1988 znašali 
povprečno 6,8 družinskega dohodka. 

Delovanje javnih distribucijskih podjetij je v tehničnem 
pogledu in delno celo glede na število zaposlenih zadovoljivo, 
niso pa se v stikih z uporabniki dovolj prilagodila sedanjim 
razmeram. Dvomesečni računi so na primer glede na admini- 
strativne stroške cenejši. V prejšnjih razmerah so bili ugodni 
tudi za uporabnike, v današnjih razmerah pa povzročajo pre- 
velike motnje v družinskih proračunih. Prav tako je manjša 
pogostost odčitavanje števcev (praviloma dva - do štirikrat 
letno) cenejša, povzroča pa nihanja v višini računov in v posa- 
meznih primerih visoke proračune. 

Informativni in propagandni stiki podjetij za distribucijo elek- 
trične energije z javnostjo so šibki, skoraj povsem pa je 
odsotno svetovanje glede smotrnejše porabe električne ener- 
gije- 

Ukrepi vlade Republike Slovenije na področju gospodinjske 
cene in tarife za elektriko 

Vlada Republike Slovenije se s problemi, ki se kažejo v stiski 
ljudi pri zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb, med 
katere sodi tudi električna energija, spoprijema celovito, 
s programom, ki je ponujen kot socialni sporazum, in s Pro- 
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gramom energetskega prestrukturiranja Slovenije. S social- 
nim sporazumom se ponujajo pravila ravnanja glede cen za 
čas pripravljanja izhoda iz gospodarske krize s ponovnim 
zagonom gospodarstva na novih temeljih. Program energet- 
skega prestrukturiranja pa med drugim obsega svetovalno 
dejavnost, posojila in dotacije za učinkovitejšo porabo ener- 
gije. 

Delež stroškov za eletrično energijo in delež stroškov za 
bencin v dohodku nekmečkih gospodinjstev v Sloveniji v letu 
1988 po dohodkovnih decilih 

električna energija bencin 
1. decil 
2. decil 
3. decil 
4. decil 
5. decil 
6. decil 
7. decil 
8. decil 
9. decil 

10. decil 

6,8% 
5,1% 
4,4% 
3,9% 
3,4% 
3,1% 
2,9% 
2,6% 
2,4% 
1,5% 

0,1% 
1,4% 
2,9% 
3,1% 
3,9% 
4,5% 
3,5% 
4,2% 
3,9% 
3,7% 

Vir: anketa o porabi gospodinjstev v letu 1988, Zavod za statistiko 
Republiko Slovenije. Tabela se bere takole: stroški za električno ener- 
gijo za najrevnejših 10% slovenskih gospodinjstev so leta 1988 znašali 
povprečno 6,8 družinskega dohodka. 

Delovanje javnih distribucijskih podjetij je v tehničnem 
pogledu in delno celo glede na število zaposlenih zadovoljivo, 
niso pa se v stikih z uporabniki dovolj prilagodila sedanjim 
razmeram. Dvomesečni računi so na primer glede na admini- 
strativne stroške cenejši. V prejšnjih razmerah so bili ugodni 
tudi za uporabnike, v današnjih razmerah pa povzročajo pre- 
velike motnje v družinskih proračunih. Prav tako je manjša 
pogostost odčitavanje števcev (praviloma dva - do štirikrat 
letno) cenejša, povzroča pa nihanja v višini računov in v posa- 
meznih primerih visoke proračune. 
Informativni in propagandni stiki podjetij za distribucijo elek- 
trične energije z javnostjo so šibki, skoraj povsem pa je 
odsotno svetovanje glede smotrnejše porabe električne ener- 
gije. 

Ukrepi vlade Republike Slovenije na področju gospodinjske 
cene in tarife za elektriko 
Vlada Republike Slovenije se s problemi, ki se kažejo v stiski 
ljudi pri zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb, med 
katere sodi tudi električna energija, spoprijema celovito, 
s programom, ki je ponujen kot socialni sporazum, in s Pro- 
gramom energetskega prestrukturiranja Slovenije. S social- 
nim sporazumom se ponujajo pravila ravnanja glede cen za 
čas pripravljanja izhoda iz gospodarske krize s ponovnim 
zagonom gospodarstva na novih temeljih. Program energet- 
skega prestrukturiranja pa med drugim obsega svetovalno 
dejavnost, posojila in dotacije za učinkovitejšo porabo ener- 
gije. 

Pri cenah, posebno v infrastrukturnih dejavnostih in v komu- 
nali, je predlagano enako ali večje zaostajanje kot pri osebnih 
dohodkih, ti pa naj bi naraščali z določenim zaostajanjem za 
življenjskimi stroški. 

Pri odobravanju povišanja cene električne energije je Izvršni 
svet, ki je dobil to pristojnost z uveljavitvijo zakona o cenah, 
uporabil svoj mandat v polni meri. Od 25. junija je Izvršni svet 
Skupščine Reublike Slovenije izdal naslednja soglasja k povi- 
šanju cen: 

Naftni derivati 

Električna energija 

Železniški promet 

Zemeljski plin 

Ptt storitve 

31.7.1991 25* 
21.9.1991 35% 
14.11.1991 25% 
Skupno 111% 
1. 10. 1991 30% 
Skupno 30% 
1.8.1991 20% 
1.10.1991 40% 
Skupno 68% 
1.10.1991 50% 
15.11.1991 33,3% 
Skupno 100% 
ni bilo izdano soglasje 
Skupno 0% 

Cene mleka so se od avgusta do konca leta 1991 povišale z* 
99,7%, cene moke za 50,5% in cene kruha za 72,9% 
V obdobju od konca junija do konca novembra so cene na 
drobno porasle za 124%, iz česar izhaja, da je Izvršni svet 
cene navedenih izdelkov in storitev zadrževal pod stopnjo 
inflacije, posebno ptt storitve, električno energijo in železniški 
promet. Povišanje cen, h katerim je dal soglasje izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije, je vplivalo na rast cen na 
drobno v drugem polletju s 14 odstotnimi točkami. V teff 
vplivu je upoštevan tudi porast cen mleka, moke in kruha, 
katerih cene se prav tako oblikujejo po predpisih Izvršnega 
sveta Skupščine Republike Slovenije oziroma predpisu, ki ga 
je izdal minister za trgovino. 

Vlada Republike Slovenije ni sprejela predloga podražitvi 
električne energije za 87%, ki so ga predlagala javna podjetja 
za prenos in distribucijo električne energije konec decembra 
1991. Razlog za zavrnitev je bil možen neugoden demonstra' 
cijski in stroškovni učinek na inflacijo. 18. 1. 1992 je vlada 
dovolila le 18% podražitev, čeprav je s tem popvrečna raven 
cen električne energije pod proizvodnimi stroški. 

S 1. februarjem bodo uveljavljene spremembe tarifnega 
sistema za prodajo električne energije iz elektroenergetskega 
omrežja v Sloveniji. Z njim se odpravljajo nekatere pomanjklji' 
vosti dosedanjega tarifnega sistema, predvsem pa so usmer- 
jene v olajšave za gospodinjske odjemalce v smislu popusta 
za določeno količino električne energije in v smislu možnosti 
za varčevanje električne energije oziroma zmanjšanje stro- 
škov. 

Osnovna oblika popusta gospodinjstvom je, da se vsakem^ 
gospodinjskemu uporabniku odobri popust v mesečneC 
tolarskem znesku, ki ustreza polovičnemu popustu za 1O0 
kWh. S tem se uvaja progresivna tarifa, t. j. način, pri katerem 
je večja količina energije (nad okoli 100 kWh) na razpolago p° 
višji ceni kot osnovna količina električne energije. (Popust je 

izražen s tolarskim zneskom zaradi različnih načinov merjenja 
in obračuna oziroma različnih uporabljivih tarifnih postavk.) 

S popustom za gospodinjstva je po drugi strani upoštevano, 
da se del električne energije v Sloveniji (okoli 2.850 GWh, 
odvisno od hidrologije), ki zadošča za okoli 30% porabi 
pridobiva v hidroelektrarnah. V hidroelektrarnah so obrato- 
valni stroški zelo nizki, investicijski strošek pa je že amortizi- 
ran. Stroški električne energije iz hidroelektrarn so več ko' 
50% nižji od stroškov proizvodnje v termoelektrarnah. Razlik3 

med tekočimi stroški proizvodnje v večjih hidroelektrarnah in 
primerljivo povprečno ceno električne energije je okoli 3 p'1 

kWh, torej daje proizvodnja električne energije v hidroeleK; 
trarnah v Sloveniji naravno in kapitalsko rento v višini okoli 9° 
mio DEM letno. Z navedenimi popusti se del te rente prenese 
na gospodinjstva. Progresivna tarifa je upravičena tudi s sta- 
lišča optimalne alokacije virov, pomembnega načela teorij6 

trg, saj je proizvodna funkcija za električno energijo ravno 
tako progresivna. Povprečje različnih proizvodnih stroško^ 
v enotno prodajno ceno daje uporabnikom napačni cenovn' 
signal. 

S spremembami tarifnega sistema se uvaja tudi nekaj novih 
možnosti za varčevanje in smotrno porabo energije. Ponovno 
se uvaja skupina »mali odjem v gospodinjstvu«, pri kateri |® 
odpravljena postavka za priključno moč, ki je stalni de1 
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računa za električno energijo, uporabniki, ki se zadovoljijo 
z možnostjo odjema do 10 A (2,2 kW), ne bodo plačevali 
obračunske moči, porabljene kilovatne ure pa jim bodo obra- 
čunane po enotni tarifni postavki skozi celo leto. Ta najeno- 
stavnejši način merjenja in obračuna omogoča najbolj varč- 
njm uporabnikom znižanje stroškov na minimum. Ti uporab- 
niki bodo vseeno lahko uporabljali električno energijo za 
razsvetljavo, radio in televizijo, likanje in hlajenje živil, ni 
izključen niti priključek pralnega stroja in bojlerja, če so 
napeljave in stroji prilagojeni; ogrevanje prostorov pa bo 
možno v zelo omejenem obsegu. 

Za gospodinjske uporabnike, ki se bodo odločili za uporabo 
električne energije za gretje prostorov in gretje vode v večjem 
obsegu, je ponujen nov način uporabe dvotarifnega števca. 
Pri tem načinu bo v 8 nočnih urah najnižje obremenitve 
slektroenergetskega sistema postavka za energijo izenačena 
s ceno v tako imenovanem dirigiranem odjemu, ta pa je vsaj 
20% nižja kot cena v času manjše dnevne tarife. Podrobnejša 
določila tarifnega sistema dajo tudi spodbude za uporabo 
novih elektronskih števcev, s tem da se čas manjše tarife, 
določa tudi za praznike. Nižja obračunska moč se obračuna 
tudi, če (elektronska) obračunska naprava omejuje največjo 
moč odjema v času večje tarife. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije se je na seji 9. 1. 
1992 opredeljeval glede socialnih vidikov tarifnega sistema za 
prodajo električne energije ter sklenil, da ne sprejme dodat- 
nih variant, s katerimi bi se dal popust nekaterim socialno 
ogroženim gospodinjstvom oziroma popust za člane večjih 
gospodinjstev, ker mora cena električne energije imeti pred- 
vsem tržno funkcijo. 

Javnim podjetjem za distribucijo električne energije je nalo- 
ženo, da poleg dosedanjih dejavnosti uvedejo tudi ponudbo 
Storitev za uvajanje smotrnejše porabe energije, natančnejše 
merjenje porabe in vzdrževanje energetskih naprav pri odje- 
malcih. Glede na zelo neugodne odzive javnosti na način 
obračunavanja električne energije (dvomesečne položnice, 
veliki poračuni) je javnim podjetjem za distribucijo priporo- 
čeno, da uvedejo program izboljšanja stikov z uporabniki, da 
ponudijo možnost mesečnih položnic in da aktivno pričnejo 
ponujati nove možnosti za varčevanje in zmanjšanje stroškov, 
ki jih ponuja novi tarifni sistem za gospodinjstvo. 

Dejavnosti, usmerjene v smotrno porabo in varčevanje 
v gospodinjstvu 
Program energetskega prestrukturiranja Slovenije celovito 
obsega dejavnosti za povečanje energetske učinkovitosti Slo- 
venije, od pridobivanja do porabe energije v gospodarstvu, 
negospodarstvu in gospodinjstvu. Dejavnosti za izboljšanje 
porabe energije v gospodinjstvu obsegajo svetovalno dejav- 
nost in finančno pomoč pri energetskih sanacijah. 

Energetsko svetovanje kot ena izmed stalnih oblik prebival- 
stvu pri njihovem ravnanju z energijo se opira na dejstvo, da 
jahko vsak prebivalec Slovenije s svojim odnosom do energije 
in svojimi odločitvami pri investiranju in obnavljanju objektov 
veliko pripomore k zmanjšanju porabe energije brez posledic 
za svoj obstoj, kakovost bivanja in svoje zdravje. Energetsko 
svetovanje se bo na terenu pričelo s 1. februarjem 1992 na 
podlagi pripravljalnih del, ki so potekala v drugi polovici leta 
1991. Program svetovanja vodi Zavod za raziskavo materiala 
in konstrukcij v Ljubljani, glavna pisarna pa bo v Gradbenem 
centru Slovenije v Ljubljani, ko bo le-ta odprt (maja 1992). 
Področno (pokrajinsko, regionalno) raven predstavljajo 
Področne energetske pisarne. Predvidenih je 6 do 8 takih 
pisarn. V prvem obdobju delovanja mreže terenskega sveto- 
vanja bodo svetovali strokovnjaki z najvišjimi kvalifikacijami, 
kasneje pa bo usposobljeno večje število svetovalcev z ustrez- 
nim dopolnilnim šolanjem. Svetovanje bo potekalo po 
sistemu kuponov. Občani, ki bodo izrazili svoj interes (ob 
visokih računih za električno energijo dajo ponudbo distribu- 
cijska podjetja), bodo prejeli kupon v vrednosti opravljenega 
dela energetskega svetovalca, npr. 3.000 SLT. Da bi občan 
imel resen odnos do svetovanja, se po tujih izkušnjah odlo- 
čamo za sistem, pri katerem občan plača del vsote, npr. 500 
SLT svetovalcu. 

V okviru programa energetskega prestrukturiranja, ki je finan- 
ciran iz proračuna Republike Slovenije, bodo sofinancirane 
tudi adaptacije za izboljšanje energetske učinkovitosti. Pred- 
videni sta dve obliki: demonstracijski projekti in sofinancira- 
nje drugih projektov. Pri demonstracijskih projektih je možna 
dotacija do polne vrednosti projekta, drugi projekti pa bodo 
ugodno kreditirani do 40 odstotkov vrednosti projekta. 

Z dejavnostmi, usmerjenimi v izboljšanje porabe in varčevanje 
z energijo v okviru programa energetskega prestrukturiranja, 
bodo dani zgledi, na podlagi katerih bodo občani na lastno 
pobudo varčevali in izboljševali učinkovitost porabe energije, 
poleg tega pa bo možno reševati posamezne kritične, tudi 
socialne primere. 

Zaostanki plačil električne energije 
V letih 1990 in 1991 v zaostrenih gospodarskih razmerah so 
številni porabniki električne energije, razen gospodinjskega 
odjema, pričeli zaostajati s plačevanjem električne energije. 
Posebno izrazito zaostajanje je pri petih posebnih odjemalcih 
(TGA, Železarne Jesenice, Ravne, Štore, Tovarna dušika 
Ruše). Tako so na dan 19. 12. 1991 znašali zaostanki plačil 
brez upoštevanja obresti: 

Posebni uporabniki (TGA, Železarne, TDR) 
1.703.697.109,70 SLT 

Distribucijski uporabniki 1.094.654.146,20 SLT 
Skupno 2.798.351.255,90 SLT 
(obresti niso obračunane) 
Proti neplačnikom so elektrogospodarska podjetja (Elektro 
Slovenija - Javno podjetje za prenos električne energije in 
pet distribucijskih podjetij) uvedla vse pravne ukrepe izterjave 
plačil. V skladu s splošnimi dobavnimi pogoji za dobavo 
električne energije kot tudi po posebnem sklepu Izvršnega 
sveta Skupščine Republike Slovenije so elektrogospodarska 
podjetja pooblaščena, da izterjajo neplačano električno ener- 
gijo tudi z odklopom električne energije. Pri gospodarskih in 
negospodarskih delovnih organizacijah je odločitev elektro- 
gospodarskih podjetij za izklop električne energije zelo tve- 
gana, ker sama elektrogospodarska podjetja ne morejo pre- 
soditi, ali morda s tem ni povzročena večja narodnogospodar- 
ska škoda. 

Glede na to da je najhujši problem neplačevanja pri neposred- 
nih odjemalcih, saj so ti plačali v letu 1991 le 26% fakturiranih 
zneskov, je Ministrstvo za energetiko izrecno zahtevalo od 
ELES (dopis Ministrstva za energetiko z dne 20. 9. 1991), da 
poostri zahtve glede plačila oziroma zahteva zmanjšanje 
odjema, če se v primeru, da se v elektroenergetskem sistemu 
pojavijo težave z oskrbo ali če oskrba zahteva zelo visoke 
stroške (obratovanje elektrarn na tekoča goriva). ELES naj 
v teh primerih izklopi oziroma omeji porabo teh odjemalcev 
po programu, ki velja za havarijske razmere v elektroenerget- 
skem sistemu. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je v sodelovanju 
s poslovodnimi organi neposrednih odjemalcev preveril nji- 
hove poslovne načrte in možnosti plačevanja ter nujen obseg 
oskrbe glede na elektroenergetske razmere v Sloveniji, ki so 
otežene zaradi izpada dobav iz Bosne in Hercegovine ter 
Srbije, posebno v zimskem času. Usmeritve vlade Republike 
Slovenije so: 

- TGA naj postopoma zmanjša odjem s tehnološko in eko- 
nomsko optimalnim načinom ustavljanja elektrolize B, tako 
da bo do konca leta 1992 zmanjšal odjem za elektrolizo B za 
eno četrtino. Posamezne peci, ki se tudi sicer ugašajo v takem 
tempu, se v tem času lahko rekonstruirajo, ne pa tudi 
ponovno poženejo. Elektroliza B se lahko požene na polno 
moč, ko bo poslovanje TGA urejeno tudi glede na plačevanje 
električne energije. 
- Železarne in Tovarna dušika Ruše naj med večjimi obreme- 
nitvami elektroenergetskega sistema, to je podnevi, dokler ne 
nastopijo spomladanske visoke vode, obratujejo z minimalno 
zmogljivostjo. Večji odjem naj se navedenim odjemalcem 
omogoči ponoči in ob nedeljah ter praznikih. 
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Tudi pri preostalih uporabnikih, ki zamujajo s plačili, bodo 
uvedeni selektivni ukrepi zmanjševanja odjema v času zmanj- 
šane možnosti dobav iz elektroenergetskega sistema Slove- 
nije. S temi ukrepi se bo postopoma izboljšala disciplina pri 
plačilu električne energije, ki je v tem času tista dobrina, za 
katero posamezni uporabniki najbolj odlagajo plačila. 

Gospodinjski uporabniki neposredno niso prizadeti zaradi 
neplačevanja drugih uporabnikov, pač pa se zamude plačil 
kažejo v ničelni reprodukcijski sposobnosti elektrogospodar- 
stva, s čimer so onemogočene celo najnujnejše ekološke 
sanacije termoenergetskih objektov. 

Obresti za zamudna plačila 
Zaradi nepravočasnega plačevanja so uporabniki električne 
energije dolžni plačevati zakonite zamudne obresti. Pri tem je 
treba poudariti, da gospodinjstva zaradi načina plačevanja in 
obračuna zamudnih obresti ne plačujejo. 

Ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine o samostoj- 
nosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 71 
91 - I) določa v prvem odstavku 4. člena, da se v Republiki 
Sloveniji smiselno uporabljajo kot republiški predpisi tisti 
zvezni predpisi, ki so veljali v Republiki Sloveniji ob uveljavitvi 
tega zakona, če ne nasprotujejo pravnemu redu Republike 
Slovenije in če ni s tem zakonom določeno drugače. 

Plačilo zakonitih zamudnih obresti je urejal 277. člen zakona 
o obligacijskih razmerjih. Noveliran prvi odstavek 277. člena 
tega zakona, ki se nanaša na zakonite zamudne obresti, 
določa, da dolguje dolžnik poleg glavnice še zamudne obresti 
po obrestni meri, določeni z zveznim zakonom. To pa je uredil 
zakon o obrestni meri zamudnih obresti, ki je pričel veljati 
7.10.1989 (Ur. I. SFRJ, št. 57/89). Ta zakon določa, da mora 
dolžnik, ki je zamudil z izpolnitvijo denarne obveznosti, pla- 
čati od zneska dolga za čas zamude zamudne obresti v višini 
eskontne mere, ki jo mesečno določa NBJ, povečane za 20%. 
Zamudne obresti se obračunavajo mesečno po konformni 
metodi. 

Z 8. 10. 1991, ko je potekel trimesečni moratorij, je začel 
veljati sklep o splošni eskontni meri Banke Slovenije (Uradni 
list RS, št. 17/91 - I), ki je določil eskontno mero 25% na leto. 
To pomeni, da znašajo zakonite zamudne obresti od 8 10. 
1991 dalje 30% letno. 

Take zamudne obresti plačujejo vsi uporabniki električne 
energije, razen gospodinjstev, če nepravočasno poravnavajo 
svoje obveznosti. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je gradivo pripra- 
vilo Ministrstvo za energetiko. 

ZBOR OBČIN 

Vprašanja o razvoju demografsko ogroženih ob- 
močij 

SLAVKO DRAGOVAN, poslanec v Zboru občin, je na pri- 
stojne naslovil nekaj vprašanj v zvezi z nadaljnjim pospeše- 
vanjem razvoja demografsko ogroženih območij in sicer: 
1. Prosim vlado, da mi odgovori, kako bo s svojim predvide- 
nim zneskom pospeševala demografsko ogrožena območja, 
če niti ne pokrivajo osnovnih stroškov za izdelavo investicij- 
skih programov. 
2. Zahtevam, da vlada v medijih javno objavi, da je zgolj 
obljubljala pri že omenjenem razpisu in s tem reši nerod- 
nega položaja občine, ki so se angažirale pri afirmiranju 
vladnega projekta. 
3. Katere kriterije je upoštevala pri izbiri investicijskih pro- 
gramov in kakšna bo usoda neizbranih investicijskih pro- 
gramov? 
4. Zakaj se je tako dolgo časa zavleklo pri izbiri? Ali zaradi 
inflacije? 

Izvršni svet mu je odgovoril: 
Delegat zbora občin Skupščine Republike Slovenije gospod 
Slavko Dragovan, je postavil več vprašanj, na katera mu 
odgovarjamo v nadaljnjem besedilu tega odgovora. 

Najprej naj navedemo nekaj osnovnih dejstev. 

Zakon o proračunu Republike Slovenije v letu 1991 (Ur. I. RS, 
št. 14/91) določa za spodbujanje razvoja demografsko ogrože- 
nih območij 865 milijonov tolarjev. Postavka je ostala nespre- 
menjena tudi potem, ko je Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije v septembru 1991 uskladil bilanco prihodkov z giba- 
njem maloprodajnih cen. 

Od 865 milijonov SLT je pred koncem natečaja predvidena (in 
delno uresničena) poraba po naslednji strukturi: 
- naložbe iz leta 1991 (15. člen zakona) 147,7 milijona 
- razvojni programi območij (1. točka natečaja) 8,7 milijona 
- gospodarska infrastruktura (3. točka natečaja) 

339,5 milijona 
- gospodarske naložbe (4/1,4/2 in 5. točka natečaja) 

369,1 milijona 
- stroški obdelav    0,3 milijona 

864,8 milijona 

V natečaju (Ur. I. RS, št. 15/91) so bili predpisani tudi pogoji in 
potrebni dokumenti, s katerimi mora interesent razpolagati, 
da lahko kandidira za sredstva, ki so v republiškem proračunu 
namenjena za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih 
območij. Sicer pa je po veljavni zakonodaji mogoče uresniče- 
vati naložbe le na podlagi lokacijskega dovoljenja ter projek- 
tov in programov, potrebnih za pridobitev gradbenega dovo- 
ljenja in na podlagi samega gradbenega dovoljenja. S tega 
vidika je treba poudariti, da je namen zakona o spodbujanju 
razvoja demografsko ogroženih območij predvsem financira- 
nje konkretnih razvojnih programov; za uspešnost in korist- 
nost projektov pa je zlasti odgovoren investitor. Po mnenju 
Ministrstva za planiranje pa so tudi tako določeni natečajni 
pogoji preblagi, saj je število popolnih vlog preseglo vsa 
pričakovanja. 

Ministrstvo za planiranje je presojo o smotrnosti naložb, nji- 
hovi uspešnosti, donosnosti in sposobnosti vračila naložb 
prepustilo poslovnim bankam, ki so morale dati svoje mnenje 
o prijavah za točke natečaja: 
- 4/2 - drobno gospodarstvo do 5 zaposlenih 401 vloga in 
- 5 - druge proizvodne in storitvene dejavnosti 142 vlog. 

Če se trditev gospoda Slavka Dragovana nanaša na stroške 
mnenja bank, je ta znesek treba bistveno popraviti, kajti 
mnenja bank so bila potrebna le pri 543 vlogah, kar je pri 
stroških 2000 DEM za mnenje 1.086.000 DEM oziroma pri- 
bližno 11% vsote, ki jo gospod Slavko Dragovan navaja. 
Preostali stroški pa so, kot smo že navedli, povezani s pri- 
pravo dokumentacije, ki je nujen pogoj za začetek naložb. 

Konkretni dogovori: 
1. Iz uvodnega dela odgovora je odvisno, da bo oz. je vlada 
vložila v naložbe (gospodarstvo in gradnja gospodarske infra- 
strukture) 708 milijonov tolarjev, kar ni malo. 

Za uresničitev naložb je po veljavni zakonodaji treba pridobiti 
določena dovoljenja in projekte. Natečajni pogoji so se 
dosledno oblikovali v okviru teh zahtev. Zato je neprimeren 
očitek, da je bilo za udeležbo na natečaju zahtevano več 
dokumentacije, kot je to potrebno, zlasti ob dejstvu, da se je 
ob podobnih primerih na splošno investitorjem očitala 
pomanjkljiva dokumentacija. Sicer pa obstaja praksa, da se 
stroški dokumentacije, dovoljenj, soglasij in projektov prište- 
jejo k potrebnim stroškom za naložbe. 

2. Zahteva, naj vlada objavi v medijih, da je pri obravnavanem 
razpisu ostala le pri obljubah, je nesmiselna, saj se razpis 
dejansko že izvaja. 

3. Za sofinanciranje razvoja gospodarske infrastrukture je 
Ministrstvo za planiranje prejelo 789 zahtevkov. Višina zahtev- 
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kov je znašala 1.752.000.000 SLT. Pri razdeljevanju sredstev 
po posameznih občinah je ministrstvo uporabilo merilo ena- 
komerne geografske porazdelitve sredstev, ki pomeni, da 
občina, ki ima na svojem teritoriju večjo površino in večje 
število prebivalcev na demografsko ogroženih območjih, dobi 
tudi več sredstev. Tako so določene okvirne kvote za posa- 
mezne občine in jih bo ministrstvo upoštevalo v obdobju 3 let. 

Določena manjša odstopanja med posameznimi občinami so 
nastala zlasti zaradi dodatnega utemeljevanja Ministrstva za 
notranje zadeve o nujnosti naložb v obmejna območja. 

Za naložbe v kmetije, dopolnilne dejavnosti na kmetijah, 
drobno in preostalo gospodarstvo je Ministrstvo za planiranje 
prejelo 1779 vlog, od katerih je bilo popolnih 1643. Višina 
zahtevkov po teh vlogah znaša 2,3 mlrd SLT, medtem ko je 
bilo možno odobriti 370 mio SLT. V ministrstvu smo izdelali 
več variant, po katerih smo skušali selekcionirati število vlog. 

6e bi na primer upoštevali zlasti naložbe, ki navajajo 
v finančni konstrukciji tuj kapital, bi bila za 30 projektov 
porabljena vsa razpoložljiva sredstva. S tem pa ne bi bil 
spoštovan namen zakona, po katerem naj se zagotovi gospo- 
darski razvoj ne le v večjih krajih, kot je težnja teh naložb, 
temveč na širšem območju. Pri varianti, po kateri bi upoštevali 
le vloge za kmetijstvo in njihove dopolnilne dejavnosti pred- 
vsem na gorsko višinskih območjih, smo ugotovili, da neka- 
tera demografsko ogrožena območja povsem izpadejo. Preiz- 
kusili smo tudi varianto, po kateri naj bi preverjali donosnost 
naložb (interna stopnja donosnosti, neto sedanja vrednost), 
čeprav ta merila niso izrecno predpisana, pri čemer se je že 
pri predpostavki, da je interna stopnja donosnosti večja od 
12%, izkazalo, da je vlog preveč ter da na ta način vse naložbe 
v kmetije odpadejo. Zato smo se odločili za naslednja načela 
pri dodeljevanju sredstev: 
a) načelo enakomerne geografske porazdeljenosti po obči- 
nah (enako kot pri infrastrukturi); 
b) načelo čim bolj enakomerne razpršitve naložb v občini, 
z namenom da se z njimi pokrije čim širši teritorij; 
c) prednost so imele vloge, ki so vsebovale poleg predpisane 
dokumentacije še gradbeno dovoljenje, dokazilo, da taka 
dejavnost že poteka, da so bila določena dela že pričeta itd. 
d) Pri dodeljevanju sredstev za posamezne dejavnosti so bile 
upoštevane naslednje prioritete: 
- kmetijstvo: prašičereja, meso, rastlinska pridelava, prede- 
lava sadja, zelenjave in grozdja (v skladu z usmeritvami Mini- 
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano); 
- dopolnilne dejavnosti: kmečki turizem, dodatne dejav- 
nosti; 
- obrt: predvsem dejavnosti, ki že potekajo, in višina zah- 
tevkov. 

Na ta način smo razrešili 482 vlog. 

Neizbrane popolne vloge bo Ministrstvo za planiranje imelo 
v evidenci. Ti interesenti so obveščeni, Ministrstvo za planira- 
nje pa jih je obvestilo, da bo v novem natečaju treba revalorizi- 
rati zahtevek. 

4. Vzroki za dolgotrajnost postopka so naslednji: 
- po zakonu traja natečaj 3 mesece; Ministrstvo za planira- 
nje je predlagalo v osnutku zakona enomesečni rok, vendar je 
bil na zahtevo poslancev podaljšan. Prav v tem sorazmerno 
dolgem času vidimo glavni vzrok za dolgotrajnost postopka. 
Kolikor je bil ob prvem natečaju tako dolg rok potreben, pa po 
mnenju Ministrstva za planiranje v bodoče ne bo, kajti posto- 
pek je kontinuiran, investitorji okvirne pogoje poznajo in 
lahko pripravijo projekte, zato bo Ministrstvo za planiranje 
predlagalo Skupščini Republike Slovenije skrajšanje trajanja 
natečaja, 
~ podaljšanje roka natečaja s 6/7 na 31/7 zaradi junijske 
vojne na zahtevo občin in državljanov, 
~ pomanjkljivosti natečaja: izhajale so iz pomanjkanja izku- 
šenj, ki se dajo pridobiti le ob uveljavljanju zakona v praksi. 
Ob prvem natečaju tako ni bilo možno vnaprej predpisati 
Posebnega obrazca za zajem podatkov in njihovega prenosa 
na računalniški medij, zato je bilo treba iz vseh vlog, v večini 
Primerov pa iz .podatkovne baze kmetij' ali iz investicijskih 

programov poiskati podatke, jih vnesti na zajemni obrazec in 
nato na računalniški medij, 
- številčnost vlog: odziv (več kot 2600 vlog brez približno 
2500 vlog z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
iz leta 1990) je zahteval izredno veliko administrativnega dela, 
- določena nejasnost glede višine sredstev v proračunu, ki 
naj bi bila v ta namen dodeljena, saj je od 30. 7. do 25. 9. 
potekala razprava o višini tovrstnih sredstev (varianti od 150 
do 865 milijonov); delo v Ministrstvu za planiranje sicer ni 
zastalo, vendar je bilo težišče predvsem na področjih, ki 
predstavljajo zakonsko obveznost (15. člen zakona in 1. točka 
natečaja). 
Ministrstvo za planiranje ni zavlačevalo z odločitvijo zaradi 
inflacije. 
5. Odgovora ni bilo možno pripraviti prej, ker je bilo vprašanje 
postavljeno Ministrstvu za planiranje šele 28. 11. 1991. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu skupščine Republike Slove- 
nije je odgovor pripravilo Ministrstvo za planiranje. 

O bolnici za vojaške osebe 

MARJAN DVORNIK, poslanec v Zboru občin, je pristojne 
vprašal ali bo Ministrstvo za obrambo res financiralo bol- 
nico za zdravljenje vojaških oseb in če bo temu tako, je 
predlagal, da se zdravstvene potrebe pripadnikov TO oskr- 
bujejo v obstoječi zdravstveni mreži. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije na postavljeno 
vprašanje odgovarja naslednje: 
Ministrstvo za obrambo ne bo imelo posebne bolnice za 
zdravljenje vojaških oseb. Zdravstveno varstvo zaposlenih 
v Ministrstvu za obrambo ter vojaških obveznikov se bo v glav- 
nem naslanjalo na civilne varstvene organizacije. Za nemo- 
teno delovanje učnih centrov teritorialne obrambe ter vojaš- 
nic, v katerih bo potekal drugi del vojaškega usposabljanja, 
bodo ustanovljene najnujnejše ambulantne zmogljivosti. Za 
specialistične preglede pripadnikov stalnega sestava Teritori- 
alne obrambe Republike Slovenije in Ministrstva za notranje 
zadeve, ugotavljanje zdravstvene sposobnosti za določene 
VED in zdravstvene usposobljenosti za vojaško službo, bo 
organiziran medicinski center s specialističnimi ambulan- 
tami. Vsi sistematski zdravstveni pregledi nabornikov in večji 
del zdravstvenih pregledov bodo v civilnih zdravstvenih orga- 
nizacijah. 
Medicinski center za ambulantno - specialistično dejavnost 
bo zato le nujna dopolnitev osnovne zdravstvene dejavnosti. 

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

Vprašanja o preskrbi Slovenije po osamosvojitvi 

Dr. PETER GLAVIČ, poslanec v Zboru občin je opozoril na 
izredno povišanje cen osnovnih živil v zadnjem času (po 
osamosvojitvi) in pristojne med drugim vprašal zakaj je bil 
uveljavljen predpis, da lahko proizvajalci iz drugih republik 
vozijo k nam svoja živila samo, če imajo za svojo dejavnost 
zunanjetrgovinsko registracijo? Kdo je uvedel, ta predpis in 
zakaj, če smo vsaj načelno za svobodno trgovino? Kako 
misli vlada odpraviti te ovire? 

Zakaj vlada ni pripravila osamosvojitve npr. s sklenitvijo 
trgovinskega sporazuma z Madžarsko, ki bi nam lahko 
dobavljala ceneno žito, surovine za jedilno olje, sladkor, 
mlečne izdelke, meso itd. Mi bi njim lahko prodajali tiste 
industrijske izdelke in potrošniško blago, ki smo jih doslej 
plasirali na jugoslovanskem tržišču. Tako bi ubili dve muhi 
na en mah. Podobno pogodbo bi lahko sklenili s Češko in 
Slovaško, ki bi nam namesto Zastavinih avtomobilov proda- 
jala Škodine in drugo blago. Kaj namerava vlada v tem 
smislu narediti in je predviden odstop politično odgovornih 
oseb, kot je to v demokratičnih državah normalno? 

Poročevalec 91 



Na vprašanje dr. Petra Glaviča o uvozu živil iz drugih republik, 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije odgovarja na- 
slednje: 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije se ne strinja s trdi- 
tvijo dr. Petra Glaviča, delegata zbora občin Skupščine Repu- 
blike Slovenije, da je bila 'osamosovjitev Republike Slovenije 
izvedena brez potrebne strokovne podlage in da pretrgani 
gospodarski tokovi in cena uveljavitve lastnega denarja 
krepko tolčejo po državljanu'. Po njegovem mnenju je to 
vzrok, da cene tako hitro naraščajo. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ugotavlja, da je 
zlasti v zadnjem obdobju prišlo do relativno visokega poveča- 
nja cen zlasti nekaterih kmetijskih in živilskih proizvodov, kar 
pa ni izraz pomanjkanja strokovnih podlag pri določanju 
cenovne politike v Republiški Sloveniji. 
V Republiki Sloveniji smo se opredelili za tržno oblikovanje 
cen. S tako opredelitvijo je bilo pričakovati, zlasti v začetnem 
obdobju, visoko povišanje cen iz razlogov, ki so bili značilni 
za administrativno vodenje gospodarstva. 
Ravno zato smo v zakonu o cenah (Ur. I. RS, št. 1/91-1) določili 
tudi nadzorno vlogo države, zlasti pri tistih cenah, ki imajo 
velik učinek na stroške gospodarstva in na življenjske stroške 
občanov. Izvršni svet meni, da mu bo z ukrepi, ki jih določa 
zakon, uspelo uresničiti načrtovano cenovno politiko. Kljub 
relativno visokemu povišanju cen nekaterih kmetijskih in živil- 
skih proizvodov v zadnjem obdobju pa ugotovitve iz primer- 
jalne analize cen živil v Avstriji in Sloveniji za 48 izdelkov (od 
tega 43 živil in 5 vrst pijač), kažejo, da so bile v globalu 
slovenske cene teh izdelkov za 21% nižje od avstrijskih, če 
zadnje preračunamo po uradnem deviznem tečaju, oziroma 
za 42%, če upoštevamo tečaj avstrijskega šilinga v višini 6,20 
SLT. Ugotavljamo tudi, da so cene svežega mesa, kljub temu, 
da smo morali pokrivati primankljaj mesa iz drugih republik 
z uvozom, nižje za 45% cene mesnih izdelkov (razen suho- 
mesnate slanine in sardin v olju) za 27%, žitnih izdelkov (razen 
riža) za 64%, mleka in mlečnih izdelkov za 53%, sveže in 
predelane zelenjave pa za 19%. Ob tem je treba še poudariti, 
da naši izdelki vsebujejo tudi uvozno sestavino, ki jo proizva- 
jalci prav tako plačujejo po svetovnih cenah kot avstrijski. 
Izvršni svet Skupščine Slovenije se tudi ne strinja s trditvijo dr. 
Petra Glaviča, da država s sprejetimi ukrepi ob osamosvojitvi 
ovira medrepubliško trgovino. 
Republika Slovenija je s sprejemom Temeljne ustavne listine 
o samostojnosti in neodvisnosti na skupni seji vseh zborov 
Skupščine Republike Slovenije postala samostojna in neod- 
visna država, dejansko pa jo je uveljavila po preteku brion- 
skega moratorija 8.10. 1991. S tem dnem so pričeli veljati tudi 
preostali začasno zamrznjeni predpisi iz junijske razglasitve 
neodvisnosti in samostojnosti. Na meji z Republiko Hrvaško 
sta bila uvedena nadzor prehoda in carinska služba. Tega dne 
je Republika Slovenija uvedla tudi lastno denarno enoto in 
druge izvedbene denarne, devizne in zunanjetrgovinske pred- 
pise (UR. I. RS, št. 17/91-1). Osamosvojitev Republike Slovenije 
pri zunanjetrgovinskem poslovanju pa pomeni, da se promet 
blaga in storitev ureja po določilih zakona o zunanjetrgovin- 
skem poslovanju (Ur. I. SFRJ, št. 63/89,11/91 ter Ur. I. RS, št 1/ 
91 -I). Po določilih tega zakona lahko opravljajo zunanjetrgo- 
vinsko dejavnost le pravne osebe, ki so zanjo registrirane. 
Izjemoma je bilo na sestanku 11. 10. 1991 na Ministrstvu za 
zunanje zadeve dogovorjeno, da lahko do vključno 3.10.1991 
uvažajo blago, ki je po izvozu iz drugih republik, fizične osebe 
iz teh republik zaradi prodaje na tržnicah in kioskih (sadje in 
zelenjava). Po tem datumu pa lahko uvažajo takšno blago le 
slovenska podjetja, registrirana za opravljanje zunanjetrgo- 
vinskih dejavnosti. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je z namenom 
ohranitve in nadaljevanja gospodarskega sodelovanja že 
v maju oz. juniju 1991 ponudil republikam nekdanje Jugosla- 
vije sporazum o gospodarskem sodelovanju, ki temelji na 
načelu svobodne trgovine, in plačilni sporazum. Glede na 
potek dosedanjih razgovorov sodimo, da bomo v kratkem 
podpisali sporazume o gospodarskem sodelovanju z Repu- 
bliko Hrvaško, Republiko Bosno in Hercegovino ter Repu- 
bliko Makedonijo. Plačilna sporazume sta že podpisana 
z Republiko Hrvaško in Republiko Bosno in Hercegovino, 
predvidevamo, da bo v kratkem podpisan tudi z Republiko 
Makedonijo. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ne sprejema 

očitka glede neaktivnosti pri poglabljanju gospodarskega 
sodelovanja s sosednjimi državami, npr. Madžarsko, Češko- 
slovaško. Ravno pri gospodarskem sodelovnaju s tema 
dvema državama je v zadnjem času prišlo do uspešnih vladnih 
razgovorih do okrepljene blagovne menjave. Ta poteka po še 
vedno veljavnih sporazumih med SFRJ in tema državama. Po 
določilih 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije pogodbe, ki jih je sklenila Jugoslavija in se nanašajo 
na Slovenijo, še vedno veljajo. Tako nam je uspelo do zdaj 
premoščati motnje pri preskrbi zlasti s kmetijskimi in živil- 
skimi proizvodi (pšenica, olje), ki so nastale s prekinitvijo 
dobav iz Republike Hrvaške in Republike Srbije. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravilo Mini- 
strstvo za trgovino. 

Kako bo v prihodnje urejeno zdravstvo? 

Dr. CVETO GRADIŠAR, poslanec v Zboru občin, je postavil 
naslednja vprašanja: 
1. Kako bo v bodoče urejeno zdravstveno zavarovanje 
v praksi: obvezno, fakultativno, posamično ali v kombina- 
ciji? 
2. Kako bo v praksi (variantah) urejena privatna zdravniška 
praksa: kot samostojna, neodvisna — pogodbena dejavnost 
ali kot dopolnilna (popoldanska) za vrhunske strokovnjake, 
specialiste, neospecialiste, družinske zdravnike? 
3. Kakšne obveznosti prevzema ustanovitelj zdravstvenega 
doma ali le za enostavno ali tudi za razširjeno reprodukcijo? 
4. Ali mora ustanoviteljica občine sofinancirati več bolnic, 
npr. Sevnica za Celje, Brežice, Novo mesto? 
Izvršni svet mu je odgovoril: 
Na vprašanje dr. Cveta Gradišarja, delegata Zbora občin 
Skupščine Republike Slovenije, o ureditvi zdravstvenega 
zavarovanja, zasebne zdravniške prakse in sofinanciranje bol- 
nišnic, odgovarjamo naslednje: 
V bodoče bo urejeno zdravstveno zavarovanje v skladu 
z novim zakonom o zdravstvu in zdravstvenem zavarovanju. 
Predlog zakona bodo poleg predloga zakona o zdravstveni 
dejavnosti in predloga zakona o lekarniški dejavnosti zbori 
Skupščine Republike Slovenije obravnavali na zasedanju 17. 
in 18. 12. 1991. Predlog zakona določa, da je zdravstveno 
zavarovanje obvezno in prostovoljno. Obseg zdravstvenega 
zavarovanja je določen z zakonom, nosilec tega zavarovanja 
je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Prostovoljno 
zavarovanje pa bodo izvajali imenovani zavod in druge zava- 
rovalnice. 
Opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti je urejeno v pred- 
logu zakona o zdravstveni dejavnosti. V predlogu zakona je 
eden od pogojev za opravljanje zasebne zdravstvene dejavno- 
sti tudi, da zasebni zdravstveni delavec oziroma zdravstveni 
sodelavec ni v delovnem razmerju. Zakon glede tega ne pred- 
videva nobene izjeme. 
Predlog zakona o zdravstveni dejavnosti določa, da ustanovi- 
telj zdravstvenega zavoda zagotovi ustrezne materialne raz- 
mere za delo zavoda in razširitev zmogljivosti. Zdravstvena 
dejavnost kot javna služba se opravlja v okviru mreže javne 
zdravstvene službe. Merila za postavitev mreže javne zdrav- 
stvene službe pa se določijo s planom zdravstvenega varstva 
Republike Slovenije. Mrežo javne zdravstvene službe na pri- 
marni ravni (zdravstveni dom in lekarna) določa in zagotavlja 
občina. V predlogu zakona o zdravstvenem varstvu in zdrav- 
stvenem zavarovanju je določeno, da Republika Slovenija iz 
proračuna zagotavlja dopolnilna sredstva za delovanje javne 
zdravstvene službe na primarni ravni na demografsko ogrože- 
nih območjih. 
Predlog zakona o zdravstveni dejavnosti določa tudi, da je 
ustanovitelj bolnišnic Republika Slovenija, soustanoviteljstva 
pa predlog zakona ne predvideva. Zato ni predvideno, da bi 
občine po uveljavitvi novega zakona zagotavljale sredstva za 
ta namen. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je pripravilo odgovor Ministrstvo za zdravstvo, družino 
in socialno varstvo. 
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O kriterijih za izračunavanje telefonske naroč- 
nine 

UUBO JAKELJ, poslanec v Zboru občin je vprašal zakaj 
obstajajo enotni republiški kriteriji za izračun mesečne tele- 
fonske naročnine in zakaj se pri tem ne upošteva različni 
pristop financiranja telefonskega omrežja in telefonskih 
central? Enotna tarifa je nepoštena do prebivalcev v manj 
razvitih krajih, kjer so ti morali sami financirati izgradnjo 
telefonskega omrežja in telefonskih central. Sedaj pa plaču- 
iejo enako naročnino kot tisti naročniki, ki niso plačali toliko, 
da so dobili telefon. 
Izvršni svet mu je preskrbel naslednji odgovor: 
Delegat Ljubo Jakelj sprašuje Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije, zakaj ostajajo enotni republiški kriteriji za 
izračun mesečne telefonske naročnine in zakaj se pri tem ne 
upošteva različen način financiranja telefonskega omrežja in 
telefonskih central. 

Enotne kriterije za oblikovanje cen je predvideval za 
Področje elektrogospodarstva, železniškega prometa ter 
Poštnega, telefonskega in telegrafskega prometa zvezni 
zakon o sistemu družbene kontrole cen (Ur. I. SFRJ, št. 84/89), 
k' je prenehal veljati z uveljavitvijo slovenskega zakona 
ocenah (Ur. I. RS. št. 1/91). 
Zakon o cenah ne predvideva enotnih kriterijev, pač pa 
določa v 4. členu, da morajo podjetja, ki opravljajo dejavnost 
v Poštnem, telegrafskem in telefonskem prometu (pismo, 
dopisnice, telegrafski in telefonski inpulz), pred spremembo 
cen pridobiti soglasje Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Sloveije. Soglasje je treba izdati najpozneje v 30 dneh od 
dneva, ko je bil poslan zahtevek za spremembe cen. 
nT-podjetja Slovenije so se v pogodbi o ustanovitvi PTT- 
Podjetje Slovenije med drugim dogovorila tudi o oblikovanju 
?kupne politike PTT in drugih storitev ter določanje cen PTT 
'n drugih storitev. 
'udi sami ugotavljamo, da odnosi pri financiranju gradnje 
telefonskega omrežja niso ustrezno urejeni in tudi sedanji 
*akon o sistemih zvez te problematike ne ureja zadovoljivo, 

I Zato predvidevamo, da bi po sprejemu zakonodaje o lastninje- 
nju pregledali, ali je treba in mogoče take gradnje iz preteklo- 
sti ponovno obravnavati. 
Menimo, da je treba pri novih primerih financiranje gradnje 
telefonskih omrežij medsebojne odnose urediti s pogodbo, 
v kateri se bo za vložena sredstva priznalo neko nadomstilo 
^ obliki delnic ali obveznic ali popustov pri ceni storitev. 
Zakonodaja, ki jo za področje telekomunikacij pripravljamo, 
bo morala take rešitve omogočiti ali z delovanjem tržnih 
Zakonitosti oziroma, če bodo nekatere dejavnosti na področju 
telekomunikacij še naprej monopolno organizirane, z jasno 
°Predeljenimi obveznostmi izvajalcev takih monopolnih de- 
lavnosti. 

obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravilo Mlni- 
8,rstvo za promet in zveze. 

Kdo varuje naše meje? 

Prelio JURI, poslanec v Zboru občin, je pristojne prosil naj mu pojasnijo dogajanje, saj so ga ljudje, ki živijo tik ob 
^eji opozorili na prisotnost teritorialcev na tem območju. 
*ato sprašuje ali ni po najnovejšem zakonu varovanje meje 
p Pristojnosti policije?! rejel je naslednji odgovor republiškega Izvršnega sveta: 
Jija vprašanje Aurelia Jurija, delegata zbora občin Skupščine 
Republike Slovenije, ki se nanaša na prisotnost pripadnikov 
eritorialne obrambe na mejnem območju UNZ Koper in na 

Prevzemanje in zasedbo mejnih stražnic od JA s strani pripad- 
nikov Teritorialne obrambe, odgovarjamo naslednje: 
tna od bistvenih novosti novega zakona o nadzoru državne 
^eje (Ur. I. RS, letnik 1-1/91) je ukinitev t. i. .mejnega pasu' in 
seh omejitev gibanja in nastanitve za naše in tuje dravljane, 

*ar nedvomno omogoča prožnejši in učinkovitejši razvoj mej- 
območij in razvoj planinskega turističnega prometa. ruga bistvena novost je prevzem nadzora nad t. i. .zeleno/ 

modro' mejo s profesionalnimi policijskimi enotami (prej so to 
nalogo opravljali vojaški mejni organi), tako da zdaj za celotni 
mejni nadzor (nadzor nad potniškim prometom na mejnih 
prehodih in varovanje meje zunaj mejnih prehodov) skrbijo 
profesionalne enote slovenske policije. Policijske enote na 
zeleni meji niso nadomestile umaknjenih enot JA s stacionira- 
nimi enotami, ampak opravljajo nadzor po evropskih standar- 
dih, ki veljajo na skupnih mejah članic Evropske skupnosti. 
Organi za notranje zadeve so 26. julija 1991 prevzeli zeleno 
mejo, ki so jo zapustile enote JA, in vzpostavil enotno mejno 
nadzorstvo na zeleni in modri meji. Hkrati je bila s strani 
tripartitnih komisij (predstavniki organov za notranje zadeve, 
Teritorialne obrambe in JA) opravljena primopredaja mejnih 
stražnic, ki so jih predstavniki organov za notranje zadeve 
zapečatili in zagotovili operativno varovanje teh objektov. 
Po odhodu JA iz Republike Slovenije je Ministrstvo za 
obrambo prevzelo skrbništvo nad nepremičninami JA v Repu- 
bliki Sloveniji s skladu z Ustavnim zakonom za izvedbo 
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 1/91). Organi za notranje 
zadeve so zato od 7.10.1991 do 6.11.1991 predali Teritorialni 
obrambi tudi obmejne stražnice. 
Nepremičnine JA se bodo do pridobitve razpolagalne pravice 
uporabljale v skladu z merili, ki jh je sprejel Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije na 132. seji 11. novembra 
1991. Ta določajo, da se omenjene nepremičnine prednostno 
uporabijo za zadovoljitev obrambnih in varnostnih potreb 
Republike Slovenije. Te potrebe vključujejo tudi nastanitvene, 
skladiščne, tehnične in druge potrebe Teritorialne obrambe 
Republike Slovenije. Določeno število stražnic pa bo uporab- 
ljeno za potrebe organov za notranje zadeve. To pa ne 
pomeni, da enote Teritorialne obrambe uporabljajo te objekte 
za varovanje .zelene meje' in za globinsko varovanje državne 
meje, kot navaja delegat v svojem vprašanju. V konkretnem 
primeru torej ne gre za .zasedbo mejnih stražnic', temveč 
v skladu z ustavnim zakonom in merili Izvršnega sveta Skupš- 
čine Republike Slovenije za uporabo določenih nepremičnin, 
za katere je prevzela skrb Teritorialna obramba Republike 
Slovenije. 
Delegat Aurelio Juri v svojem vprašanju navaja tudi obvezno- 
sti, ki izhajajo iz Londonskega memoranduma, ki naj bi med 
drugim vseboval določbo, da v obmejnih občinah bivše cone 
B ne sme biti vojaških objektov, razen objektov za varovanje 
državne meje. 
Londonski memorandum (Ur. I. SFRJ - Mednarodne 
pogodbe in drugi sporazumi, št. 6/54) in Osimski sporazum 
(Ur. I. SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 1/77) v svojih določi- 
lih ne opredeljujeta postavitve vojaških objektov v obmejnih 
občinah. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravilo Mini- 
strstvo za notranje zadeve v sodelovanju z Ministrstvom za 
obrambo. 

Kakšno nadomestilo OD teritorialcem? 

TONE KRAMARIČ, poslanec v Zboru občin, je opozoril na 
problem nadomestila OD za čas, ko so posamezniki bili 
v teritorialni obrambi. So namreč primeri, ko je posameznik 
bil tri tedne v TO in dobil za ta čas samo 1900 din nadome- 
stila. Za ta čas pa je moral prav tako plačevati vse pri- 
spevke. 
Izvršni svet mu je odgovoril: 
Na delegatsko vprašanje Toneta Kramariča o izplačevanju 
nadomestil OD za čas usposabljanja v Teritorialni obrambi 
Slovenije odgovarjamo naslednje: 
Vprašanja nadomestil osebnih dohodkov in drugih prejemkov 
med usposabljanjem na področju obrambe in zaščite urejata 
138. člen zakona o obrambi in zaščiti (Ur. I. RS, št, 15/91, 18/ 
91) in 65. člen zakona o vojaški dolžnosti (Ur. I. RS, 18/91). 
138. člen zakona o obrambi in zaščiti določa temeljna načela 
v zvezi z izplačevanjem (povračili) nadomestil osebnih dohod- 
kov in drugih prejemkov. Prvi odstavek tega člena zavezuje 
podjetja, zavode in druge organizacije ter delodajalce, 
vključno z obrtniki, da sami zagotavljajo sredstva za nadome- 
stila osebnih dohodkov za svoje delavce med usposabljanjem 
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v teritorialni obrambi, v rezervni sestavi organov za notranje 
zadeve, narodni zaščiti, enotah za zveze, civilni zaščiti, ter 
službi za opazovanje in obveščanje. Prav tako ti subjekti 
zagotavljajo tudi nadomestila osebnih dohodkov za zahtev- 
nejše oblike usposabljanja svojih delavcev za delovanje v ope- 
rativni sestavi splošnih reševalnih služb. 
Drugi odstavek 138. člena pa zavezuje organizatorje, da zago- 
tavljajo nadomestilo izgubljenega zaslužka za čas usposablja- 
nja državljanov, ki z osebnim delom samostojno opravljajo 
poklicno dejavnost, in državljanom, ki s samostojnim oseb- 
nim delom opravljajo kakšno drugo gospodarsko dejavnost 
(obrtniki), kot tudi državljanom, ki niso v delovnem razmerju 
in se ne ukvarjajo s samostojno poklicno dejavnostjo oziroma 
ne prejemajo pokojnine ali nadomestila zaradi začasne brez- 
poselnosti. To pomeni, da imajo ti subjekti pravico do povra- 
čila izgubljenega zaslužka oziroma drugih prejemkov, breme 
teh nadomestil pa nosi organizator usposabljanja. 
Pod omenjenimi pogoji pripadajo nadomestila osebnega 
dohodka ali izgubljenega zaslužka tudi državljanom med 
opravljanjem dejanskih nalog v civilni zaščiti, službi za opazo- 
vanje in obveščanje ter v operativni sestavi splošnih reševal- 
nih služb, če bi državljani v tem času morali delati (tretji 
odstavek 138. člena zakona). 
Enaka načela v bistvu povzema tudi 65. člen zakona o vojaški 
dolžnosti, s tem da nadomestila veže na izpolnjevanje vojaške 
dolžnosti, določa pa tudi višino nadomestila osebnega 
dohodka za tiste obveznike, ki so v delovnem razmerju (nado- 
mestilo je enako višini osebnega dohodka, kot če bi obveznik 
delal - drugi odstavek 65. člena). 
Omenjene rešitve v celoti veljajo samo letos. Skladno s četr- 
tim odstavkom 147. člena zakona o obrambi in zaščiti se bo 
namreč s 1. 1. 1992 v breme Republike Slovenije preneslo 
izplačevanje vseh nadomestil osebnih dohodkov in drugih 
povračil, določenih v 138. členu zakona za usposabljanje 
pripadnikov teritorialne obrambe, enot za zveze ter rezerv- 
nega sestava organov za notranje zadeve. 
Za izvedbo omenjenih določb zakona o obrambi in zaščiti 
oziroma zakona o vojaški dolžnosti je Izvršni svet Skupščine 

Republike Slovenije izdal odlok o višini denarnega nadome- 
stila med izvrševanjem določenih dolžnosti obrambe in zaš- 
čite (Ur. I. RS, št. 13/91). Odlok v 2. členu določa, da se 
državljanu, ki opravlja zasebno dejavnost, odmeri nadome- 
stilo izgubljenega zaslužka od bruto osnove, določene za 
plačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za 
mesec pred mesecem, v katerem je imel poziv za izpolnjeva; 
nje dolžnosti; 3. člen odloka pa določa, da se državljanu, ki 
nima dohodka, odmeri denarno nadomestilo od zajamčenega 
OD (upošteva se bruto znesek), določenega za čas, v katerem 
izpolnjuje dolžnost. Dnevni znesek obeh vrst nadomestil se 
določi tako, da se mesečni znesek deli s 30. Do dneva veljav- 
nosti tega odloka se je za določanje nadomestila državljanom, 
ki so brez dohodka, uporabljal odlok o višini denarnega 
nadomestila, ki pripada med izpolnjevanjem vojaške obvez- 
nosti nabornikom in osebam v rezervnem sestavu, ki niso 
v delovnem razmerju (Ur. I. SFRJ, št. 27/81), in določa, da to 
nadomestilo znaša 80% zajamčenega OD (dnevni znesek se 
ugotovi tako, da se mesečni deli s 30). 
Sprejeti je treba še podzakonski predpis, ki bo urejal posto- 
pek izplačevanja nadomestil in drugih povračil, ki pripadajo 
državljanom oziroma drugim subjektom med usposabljanjem 
za obrambo in zaščito. Ta akt je v fazi objave, do njegove 
veljavnosti pa se uporablja predpis, ki je do zdaj urejal to 
področje - navodilo o načinu izplačevanja nadomestil ose- 
bam v rezervnem sestavu med vojaško službo v teritorialni 
obrambi (Ur. I. SRS, št. 7/77). 
V skladu s 13. členom zakona o dohodnini (Ur. I. RS, št. 48/90) 
se od nadomestil za čas usposabljanja v TO, izplačanih držav- 
ljanov brez dohodka, obračuna davek, od osebnih prejemkov, 
v skladu s 1. odstavkom 5. člena zakona o prispevkih za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in 
zaposlovanje (Ur. I. RS, št. 48/91) pa prispevki za socialno 
varnost. 

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

POSLANSKE POBUDE 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobudo dr. Stanka Buserja, poslanca v Druž- 
benopolitičnem zboru, v zvezi s problematiko 
posebnih odpadkov in nevarnih snovi v Slove- 
niji 

Delegat Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike 
prof. dr. Stanko Buser je v zvezi s problematiko o posebnih 
odpadkih in nevarnih snoveh v Sloveniji dal pobudo, naj bo na 
eni prihodnjih sej, najkasneje pa do sredine oktobra 1991, 
uvščena na dnevni red vseh treh zborov Skupščine Republike 
Slovenije posebna točka o problematiki o posebnih odpadkih 
in nevarnih snoveh v Sloveniji. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije naj pripravi poro- 
čila o naslednjih vprašanjih: 
- kje so sedaj spravljeni ti odpadki in snovi, 
- ali so v pcipravi skladišča za te odpadke in snovi v Sloveniji 
in kje, 
- kako in kje bomo izvajali reciklažo posebnih odpadkov, 
- kdaj je zadnji rok za sanacijo problema posebnih odpadkov 
na Jesenicah? 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije podpira pobudo 
delegata, da se na dnevni red vseh zborov Skupščine Repu- 

blike Slovenije kot posebna točka uvrsti problematika poseb- 
nih odpadkov in nevarnih snovi v Sloveniji, da je problematik® 
odpadkov, še zlasti posebnih odpadkov, nedvomno izredno 
pereča. 

Osnutek zakona o varstvu okolja kot krovni zakon za varstvo 
okolja, ki je že v obravnavi v zborih Skupščine Republik? 
Slovenije, je temelj, za pravno urejanje ravnanja z odpadki 
Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora pripravlja 
zakone in podzakonske predpise, med njimi tudi zakon o rav- 
nanju z odpadki, ki bo določal način uničevanja posebnih 
odpadkov, odlaganje kot tudi tehnične parametre, ki jih bodo 

morala izpolnjevati odlagališča za pridobitev obratovalnega 
dovoljenja. Predvidoma bo dan v obravnavo Skupščini Rep^' 
blike Slovenije v prvi polovici prihodnjega leta. Poleg tega j8 

treba poudariti, da je Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje 
prostora v sredstvih javnega obveščanja objavilo mednarodni 
javni natečaj za pripravo celovitega koncepta ravnanj8 

z odpadki v Sloveniji. Razpisno dokumentacijo je dvignil" 
približno 45 konkurentov, med njimi tudi priznane domače in 
tuje inštitucije. Razpis bo predvidoma končan do konca tega 
leta in sodimo, da bo na konceptualni ravni v decembri 
znanih najmanj 15 do 20 rešitev. 

Zaradi navedenega ter ob upoštevanju kompleksnosti proble- 
matike posebnih odpadkov in nevarnih snovi Izvršni sve< 
Skupščine Republike Slovenije predlaga, da se obravnava 
problematika posebnih odpadkov in nevarnih snovi v Slove- 
niji v vseh treh zborih Skupščine Republike Slovenije zdruz1 
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'obravnavo osnutka zakona o ravnanju z odpadki (predvi- 
doma v prvi polovici leta 1992). 

V nadaljevanju odgovarjamo na postavljena vprašanja: 
"V Sloveniji nastaja letno okoli 800.000 ton posebnih odpad- 
ov, opredeljenih po katalogu iz pravilnika o ravnanju 
'Posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi (Ur. I. SRS, 
"■ 20/XLIII, maj 1986). Od tega je okoli 10% nevarnih in so 
"slika obremenitev in potencialna nevarnost za okolje, saj sta 
'eciklaža in končno procesiranje urejeni le za manjšo količino 
Mpadkov. Med tovrstne odpadke bi lahko prišteli ostanke iz 
Pfoizvodnje in uporabe barv, lakov, kloriranih topil in muljev, 
*' nastanejo v galvanah in nevtralizacijskih napravah, ki so 
P'aviloma onesnaženi s težkimi kovinami odpadnih olj in 
^ulzij, zaščitnih sredstev za kmetijstvo, ostankov biocidov, 
Zdravil ipd. Letno je evidentiran nastanek od 8.000 doo 10.000 
'°n odpadkov barvne in lakirniške industrije (to je od 38.000 
"o 48.000 sodov po 200 litrov), ki so delno procesirani v smi- 
slu Parcialne reciklaže oz. regeneracije. Tudi za ostanke po 
Procesiranju niso ustrezno urejena odlagališča ali začasna 
s"ranjevališča, saj se v mnogih primerih te sestavine mešajo 
"]8d komunalne odpadke ali odvržejo na kakšen drug nezako- 

način. 

^razpoložljivih podatkih je v Sloveniji okoli 100.000 sodov 
P° 200 I) tovrstnih odpadkov, za katere je znano, kje so in 

l an je tudi njihov prvotni izvor. Ti sodi so odloženi na 
°Vamiških dvoriščih, večinoma na tehnično neustreznih kra- 

Sodimo, da je posebnih odpadkov še mnogo več, saj 
Nataki na črna in nezakonita odlagališča niso popolni. 
■ Posameznih tovarnah je na dvoriščih tudi do 5000 sodov, 
^Posredno okoli tovarn pa je ta količina tudi dvakrat prese- 

j, ^osebna odlagališča bodo predvidena po podzakonskih 
zakona o varstvu okolja in to predvsem odlagališča 

Osebnih odpadkov, katerih količina ostane po regeneraciji, 
®ciklaži in končnem procesiranju tudi do 90% manjša. Skla- 
da posebnih odpadkov, ki bi bila neposredno pod upravo 

nadzorom države Slovenije, niso predvidena (morda le ob 
™Sebnih situacijah zaradi objektivnih okoliščin), 
l"'a reciklažo posebnih odpadkov (tisti, ki so za to primerni 
\*a katere so znane tehnološke rešitve) bodo skrbeli proiz- 
ići posebnih odpadkov sami ali pa javne službe, ki bodo 
s'anovljene s tem namenom in bodo imele dovoljenje za 

■ javljanje te dejavnosti. Zakon o gospodarskih javnih služ- an, kj daje pravno podlago za dovoljenje tudi za ravnanje 
.0<lpadki, je Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora 
e Pripravilo in ga dalo v skupščinski postopek. 

Viklaža, regeneracija ali energetsko izkoriščanje se razli- 
ka med seboj. Zaradi policentričnega razvoja države so 
°varne in obrati, ki zaradi narave svojega tehnološkega pro- 

1
5a kot koprodukte nujno proizvajajo tudi posebne odpadke, 
^Pršene po vsej državi. Ta razpršenost, slabo razvite pove- 

in ekološko občutljiv teren imajo za posledico otežko- 
, ali celo onemogočeno centralizirano racionalno upo- 
®°o ali predelavo istovrstnih posebnih odpadkov. Zaradi tega 
Rujemo, da se bodo odpadki recilirali predvsem regi- 
, a'no in izjemoma (v stroko specifičnih razmerah) centralno 

vso državo. 

jj^ar je reciklaža nemogoča oziroma zaradi vseh spremljajo- 
či Parametrov nePr'merna 'n neekonomična, bo treba (•*ončno uničenje na kraju, kjer so sedaj ali začasno skladiš- 
či oziroma odvrženi. Zaradi sestave (kjer jo je sploh še 
riQ . 0 ugotoviti), fizičnega stanja teh odpadkov, ekonomič- 
; 

5'>, volumske redukcije, itd., je ponekod možno sežiganje 
J'apravo, ki jo bo možno pripeljati skoraj na vsak kraj in bo 
rQ 

ek°|°skih merilih zagotovila optimalno procesiranje ozi- 
^a destrukcijo. 

6J?v°r odpadkov na Jesenicah bo predložen v neoporečno 
."oalažo, in sicer v sode .oversize' oziroma posebne kontej- 
lk| ■ so P° mn0niu vseh inšpekcijskih služb primerni za 
.adiščenje. S tem je tovor posebnih odpadkov na Jesenicah 
l0 *no komercialno skladiščiti do končne rešitve problema, 
(J®. sežiganja. Ker uvoz in postavitev sežigalnice zahtevata 

a,ivno daljši čas, se proučuje tudi možnost za legalni izvoz. 

odpadkov na Finsko. V skladu s sklepom Skupščine občine 
Jesenice bo Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije zago- 
votil prevoz saniranih odpadkov drugam do 15. novembra 
1991, kjer bodo odpadki počakali na izvoz. To bo predvidoma 
končano v šestih mesecih. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravilo Mini- 
strstvo za varstvo okolja in urejanje prostora. 

ODGOVOR 
Banke Slovenija na pobudo Janka Halba, 
poslanca v Družbenopolitičnem zboru, da repu- 
bliška skupščina razpravlja o problematiki bank 
pri nas 

Glede na svojo vlogo in položaj v institucionalni ureditvi BS 
smatra, da lahko odgovori le na tisti del delegatske pobude, ki 
se nanaša na priprave glede sanacije bank. Glede te izredno 
pomembne in občutljive problematike (predvsem z vidika 
mednarodne finančne kredibilnosti), pa je potrebno reči, da 
ima BS pripravljen potreben analitsko-empirični material, ki 
ga bo dopolnila še s podatki po stanju 31.10. 91, prav tako pa 
ima izdelane tudi modele saniranja. Vendar je to le mnenje 
BS, ki pa ga mora dopolniti, ovreči ali sprejeti tudi Svet 
Agencije za sanacijo bank. Člani tega sveta pa do 6. 12. 91. 
leta še niso bili imenovani, kljub temu, da je Banka Slovenije 
na to pismeno opozorila vlado že v septembru in tudi predla- 
gala potencialen seznam članov tega sveta. 

MNENJE 
Banke Slovenija k pobudi Janka Halba, poslanca 
v Družbenopolitičnem zboru, za izdelavo pro- 
grama financiranja kmetijske proizvodnje 

Glede na novo slovensko zakonodajo na področju instituci- 
onalnega in operativnega urejanja monetarnega sistema in 
monetarne politike (Zakon o Banki Slovenije, Uradni list RS 
št. 1/91), Banka Slovenije nima nikakršnih pooblastil za kakr- 
šenkoli selektiven pristop bodisi do banke, gospodarske 
panoge ipd. Iz tega izhaja, da se posebno tretiranje posa- 
mezne gospodarske panoge in seveda v tem smislu tudi 
finančne institucije, vezane na takšno panogo, lahko selek- 
tivno obravnava le v okviru fiskalne politike in sistema. 

V zvezi s problematiko deviznega varčevanja, pa se v tem 
trenutku v Skupščini Republike Slovenije nahaja predlog 
o oblikovanju javnega dolga iz naslova deviznih depozitov 
občanov. V okviru Banke Slovenije pa se v zaključni fazi 
oblikuje ustrezna analitska podlaga za program sanacije 
bančnega sistema v Republiki Sloveniji. 

Šele na takšni podlagi in seveda na verifikaciji zamišljenih 
predlogov s strani Skupščine Republike Slovenije, bo pro- 
blem deviznega varčevanja možno urediti v smislu amortizira- 
nja pritiska tega elementa bančnega poslovanja na likvidnost 
in solventnost slovenskih bank. 

STALIŠČE 
Ministrstvo za zunanje zadeve do pobude Janka 
Halba, poslanca v Družbenopolitičnem zboru, za 
sprejem parlamentarne delegacije RS pri gene- 
ralnem sekretarju OZN 

V zvezi z delegatsko pobudo poslanca družbenopolitičnega 
zbora Skupščine Republike Slovenije, g. Janka Halba, za 
sprejem parlamentarne delegacije Republike Slovenije pri 
generalnem sekretarju OZN, ki jo je dal na 28. seji zbora, dne 
20. novembra 1991, dajemo naslednje stališče: 
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v načelu 
soglaša s pobudo poslanca g. Janka Halba za sprejem parla- 
mentarne delegacije Republike Slovenije pri generalnem 
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sekretarju OZN. Kot je znano, je Generalna skupščina OZN 
v jesenskem delu svojega 46. zasedanja na priporočilo Var- 
nostnega sveta ZN dne 3. decembra 1991 izvolila dr. Boutrosa 
Boutrosa Ghalija, podpredsednika vlade in ministra za zuna- 
nje zadeve AR Egipta, za novega generalnega sekretarja ZN, 
čigar mandat se prične s 1. januarjem 1992. Dejansko se bo 
novi generalni sekretar v zadeve iz svoje bodoče pristojnosti 
začel vključevati že pred iztekom mandata prejšnjemu gene- 
ralnemu sekretarju, tudi iz praktičnih razlogov, zaradi pogo- 
ste odsotnosti Pereza de Cuellarja iz New Yorka v zadnjih 
tednih njegovega mandata. 

Želimo opozoriti, da se je minister za zunanje zadeve dr. 
Dimitrij Rupel med svojim obiskom v ZDA na sedežu svetovne 
organizacije v New Yorku sestal tudi s podsekretarjem ZN in 
šefom kabineta generalnega sekretarja ZN, Virendrom Day- 
alom. V tem razgovoru je, med ostalim, dr. Rupel poudaril 
interes Republike Slovenije za širše, tudi politične stike orga- 
nov in organizacij Republike Slovenije s predstavniki ZN. 
Mnenja smo, da bi ti stiki, ki bi morali vsebovati izmenjavo 
načelnih mnenj in iskanje novih oblik tudi za praktično sode- 
lovanje Republike Slovenije z OZN, utrdili podlago za kas- 
nejšo formalno vključitev RS v članstvo OZN. O svojih razgo- 
vorih s predstavniki ZN v New Yorku bo minister Rupel širše 
seznanil tudi skupščinsko komisijo za mednarodne odnose. 

Ministrstvo za zunanje zadeve za zdaj proučuje možnosti za 
srečanje parlamentarne delegacije z generalnim sekretarjem 
ZN ob primerni in za RS ugodni priložnosti. Mnenja smo, ne 
glede na dejstvo, da se je dosedanji generalni sekretar P. de 
Cuellar pred kratkim mudil v Italiji, da je bolje poskusiti 
organizirati srečanje z novim generalnim sekretarjem, ki bo 
v aktivnosti ZN v zvezi z reševanjem jugoslovanske krize in 
z reševanjem prošnje RS za članstvo v OZN na dolgi rok 
nedvomno imel pomembnejšo vlogo kot P. de Cuellar, ki mu 
bo mandat kmalu potekel. 

MNENJE 
Vlade Republike Slovenije na pobudo Emila 
Milana Pintarja, poslanca v Družbenopolitičnem 
zboru, za uvedbo davka na dobiček od prepro- 
daje stanovanj 

Delegat družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slo- 
venije Emil Milan Pintar je dal pobudo, da bi se sprejel 
podzakonski akt o davku na dobiček od prodaje stanovanja, 
kupljenega s popustom na podlagi stanovanjskega zakona. 
V ta akt bi se vključila rešitev, po kateri bi se za ugotavljanje 
davčne osnove upoštevala vrednost stanovanja, ki bi se dala 
doseči ob prodaji v prostem prometu, in ne pogodbena cena, 
če bi se stanovanje, pridobljeno po stanovanjskem zakonu, 
prodalo v petih letih od pridobitve. Svojo pobudo utemeljuje 
z opozorilom strokovnjakov, da le nekatere organizacije pri 
prodaji stanovanj zahtevajo izjavo, da kupci nimajo v lasti 
družinske hiše ali stanovanja. S tem je omogočen nakup 
stanovanja v Spekulativne namene in takojšnja prodaja stano- 
vanja, kupljenega s popustom, po polni ceni. 

Dne 17. decembra 1991 je poslanec Emil Milan Pintar 
ponovno dal pobudo za uvedbo davka na dobiček, ki ne izhaja 
iz dela, temveč iz družbene pomoči, ker ni dobil odgovora na 
svojo prvo pobudo. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ugotavlja, da je 
pobuda ustrezno vključena v zakon o dohodnini. 

Dohodki iz kapitala so bili kot vir dohodnine opredeljeni že 
v zakonu o dohodnini, ki ga je Skupščina Republike Slovenije 
sprejela dne 27. 12. 1990 (Ur. I. RS, št. 48/90). Po določbah 6. 
člena navedenega zakona se v osnovo za dohodnino všteje 
tudi dobiček, dosežen s prodajo kapitala, med letom pa se od 
dobička, doseženega s prodajo nepremičnin in premičnih 
predmetov plačuje davek od dobička iz kapitala kot akonta- 
cija dohodnine. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se ta 
davek plačuje, davčna osnova in stopnja so opredeljeni v 52. 
do 56. členu zakona. 

Ker je poslanec Emil Milan Pintar v svoji pobudi predlaga1 ! 

uvedbo davka od dobička iz kapitala pri prodaji stanovanj, ' 
kupljenih po stanovanjskem zakonu, in opredelitev enega * 
izmed elementov, potrebnih za ugotovitev davčne osnove, je , 
bilo možno pobudo realizirati le s spremembami in dopolni- ; 
tvami zakona o dohodnini in ne s sprejetjem podzakonskega < 
akta, kot je bilo v pobudi predlagano. Ko je Ministrstvo za 
finance prejelo navedeno pobudo, to je 27. 11. 1991, je b'' 
v pripravi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah ' 
zakona o dohodnini. Navedeni predlog zakona je Izvršni svet 
Skuščine Republike Slovenije obravnaval na 132. seji dne S 1 

12. 1991, tako da je bil v skupščinski obravnavi v mesecu 1 

decembru 1991. 

Že v predlogu zakona, ki je bil poslan Skupščini Republik | 
Slovenije, je bil dopolnjen 53. člen zakona, ki opredeljuj' \ 
osnovo za davek od dobička iz kapitala, z rešitvijo, po katerifi1 . 
ob prodaji stanovanj oziroma stanovanjskih hiš, pridobljenih ] 
z odprodajo družbenih stanovanj, pri ugotavljanju osnove za ; 
davek od dobička iz kapitala prodajna cena ne mogla biti nižja i 
od valorizirane vrednosti teh nepremičnin med pridobitvijo . 
brez upoštevanja popusta, priznanega s predpisom, ki ureja 
prodajo družbenih stanovanj. Navedena rešitev je bila v obfS' 
zložitvi predloga zakona obrazložena. 

53. člen zakona je bil dopolnjen še z amandmajem odbora za ( 
proračun in javne finance Skupščine Republike Slovenije, P° ' 
katerem se za ugotavljanje osnove za davek od dobička i* j 
kapitala, če prodajna cena kapitala ni ustrezna ceni kapitala, 
ki bi se dala doseči v prostem prometu ob prodaji, upošteva 
kot prodajna cena v odmernem postopku ugotavljanja vred- I 
nosti kapitala. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini 5° j 
vsi zbori Skupščine Republike Slovenije sprejeli na sejah dn® '• 
27. 12. 1991. 

Iz navedenih razlogov ni bilo poslano družbenopolitičnert"1 

zboru Skupščine Republike Slovenije še posebno pisno mn6' ] 
nje do pobude Emila Milana Pintarja, delegata tega zbora. j 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slov®' 
nije je mnenje pripravilo Ministrstvo za finance - RepubU' ' 
ška uprava za družbene prihodke. 

   I 
MNENJE J 
Vlade Republike Slovenije o pobudi Toneta Pef' i 
šaka, poslanca v Družbenopolitičnem zboru, i 
sprejem zakona o volitvah 

Na nadaljevanju 30. seje družbenopolitičnega zbora Skup*' | 
čine Republike Slovenije 20. decembra 1991 je delegat TofJ® | 
Peršak dal naslednjo pobudo za spremembo zakona o vol'* | 
tvah: i 
.Predlagam spremembo člena, ki določa financiranje politi | 
nih strank na osnovi delegatskih mest v DPZ Skupščine v \ 
čas, dokler bo skupščina še delala v tem sklicu. ; 
Sprememba naj določi: i 
Stranki, katere klub brez vnaprejšnjega opravičila delegata n? 
zagotovi najmanj 50%-ne udeležbe svojih delegatov na sel i 
DPZ, se sredstva za naslednji mesec ne dodelijo.' , | 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije meni o pobu" ; 
naslednje: \ 

1. Financiranja političnih strank ne določa zakon o volitvah \ 
temveč zakon o političnem združevanju. Po 21. členu zakon® 
o političnem združevanju (Ur. I. SRS, št. 42/89 in RS, št. 35/9°' \ 
so politične organizacije upravičene do sredstev iz proračun' < 
ustrezne družbenopolitične skupnosti sorazmerno števi'" , 
svojih delegatov v družbenopolitičnem zboru skupščine dru? , 
benopolitične skupnosti. Po tem ključu se sredstva iz protf < 
čuna nakazujejo neposredno posameznim političnim organj , 
zacijam. Sredstva za delovanje političnih organizacij s I 
namenjena predvsem za njihove funkcionalne stroške. i 

; 
Glede financiranja delovanja politične organizacije to<e' 
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zakon o političnem združevanju določa le tehniko razdeljeva- 
nja sredstev, ne pa vsebine, zato predlagana dopolnitev po 
vsebini ne bi sodila v ta zakon. 

2. Problem udeležbe delegatov na sejah Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine Republike Slovenije kaže urediti bodisi 
s poslovnikom Skupščine (sankcije) bodisi z akti, ki urejajo 
plače in nadomestila delegatov, predvsem pa z organizacij- 
skimi ukrepi znotraj političnih organizacij. 

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

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo Marjana 
Podobnika, poslanca v Družbenopolitičnem 
zboru, za analizo cenovnih razmerij in analizo 
strukture lastništva v agroživilstvu 

Na pobudo v zvezi z rastjo cen živil in ukinjanjem monopolov, 
K' jo je delegat Marjan Podobnik dal na 28. seji družbenopoli- 
'ičnega zbora Skupščine Republike Slovenije 20. novembra 
1991, Vlada Republike Slovenije odgovarja naslednje: 
S sprejemom zakona o cenah junija letos smo se v Sloveniji 
opredelili za tržno oblikovanje cen, razen v energetski in 
Prometni infrastrukturi (pomembnejši naftni derivati, elek- 
trična energija, zemeljski plin, osnovne ptt-storitve, prevoz 
Potnikov po železnici), kjer oblikovanja cen ni možno prepu- 
stiti tržnim zakonitostim zaradi prisotnega trajnega monopol- 
nega položaja navedenih dejavnosti in pomembnega vpliva, ki 
l'h imajo te cene na stroške gospodarstva in na življenjske 
stroške občanov. Za te dejavnosti je že v zakonu predviden 
stalen nadzor nad cenami. 

Vlada Republike Slovenije pa ima v zakonu o cenah tudi 
Pooblastilo, da lahko poseže na cene drugih izdelkov in 
storitev, če nastanejo motnje pri preskrbi ali gibanju cen 
oziroma zaradi preprečitve monopolnega položaja na trgu. 
prav tako ima minister, pristojen za cene, pooblastilo, da 
določi cene izdelkov, pri katerih se izplačujejo nadomestila. 
* namenom umiritve cen osnovnih živil, kot so moka, kruh in 
jnieko, ki so v družinskem proračunu največji izdatek, je Vlada 
Republike Slovenije sprejela odlok o načinu oblikovanja cen 
Pšenice, moke in kruha, s katerimi je določila razmerja med 
Ceno pšenice in drobnoprodajnimi cenami moke in kruha. 
Minister za trgovino pa je z uredbo določil način oblikovanja 
drobnoprodajnih cen konzumnega mleka, ki se oblikujejo 
v predpisanem razmerju do odkupne cene mleka, ki jo 
Mesečno določa odbor za mleko. Pri vzpostavitvi razmerij 
smo proučili razmerja, ki veljajo v tujini, in se jim skušali čim 
Polj približati. Na tej podlagi nam je uspelo cene mleka, kruha 
'n moke zadržati v sprejemljivih okvirih: drobnoprodajna cena 
Pasteriziranega mleka v papirnati embalaži s 3,2% tolščobne 
®note znaša 35,50 tolarjev za liter, kruha 42 tolarjev za kg in 
Pele moke 21 tolarjev za kg. Drobnoprodajne cene navedenih 
'zdelkov so v enajstih mesecih letos porasle manj, kot je 
*našala stopnja inflacije (pasterizirano mleko 194%, kruh 
Okoli 193%, moka 205%). 

J' obeh primerih je urejeno tudi oblikovanje deleža trgovine. 
°elež trgovine v drobnoprodajni ceni pasteriziranega mleka 
*naša 13%, prav toliko pri kruhu, pri moki pa je določen 
v višini 20%. V primerjavi z Avstrijo je delež trgovine pri mleku 
Približno enak, pri moki in kruhu pa je njihov delež višji kot pri 
las. 

V oktobru in novembru je prišlo do večjih sprememb cen 
•■'vine in svežega mesa kot posledica zmanjšane ponudbe iz 
Jjrugih republik, predvsem s Hrvaške, ki je bila pomembna 
dobaviteljica živine za našo republiko. Odkupne cene mla- 
dega pitanega goveda in mesnatih prašičev so se v navedenih 
Mesecih povišale za 80% (z 51,00 na 91,76 tolarja za kg žive 
ježe MPG oziroma iz 47,94 na 86,25 tolarjev za kg žive teže 
^esnatih prašičev), drobnoprodajne cene svežega mesa pa 
s° se povišale za nekaj več kot 80%. Iz analize razmerja med 

odkupnimi cenami žive živine in cenami mesa ugotavljamo, 
da se to razmerje odpira v prid klavno predelovalne industrije, 
zato je Vlada konec decembra sprejela odlok o načinu obliko- 
vanja cen svežega mesa. Odkupne cene živine se oblikujejo 
v predpisanem razmerju do odkupne cene mleka, drobnopro- 
dajne cene mesa pa v predpisanem razmerju do cene živine. 
Določen je tudi delež trgovine. 
Sredi novembra je Ministrstvo za trgovino s pomočjo Eko- 
nomsko-poslovne fakultete v Mariboru primerjalo cene živil 
v Avstriji in Sloveniji za 48 izdelkov. V globalu so bile sloven- 
ske cene za 21% nižje od ustreznih avstrijskih cen, če jih 
preračunamo po uradnem deviznem tečaju, oziroma 42%, če 
upoštevamo tečaj šilinga v višini 6,20 SLT (cene svežega mesa 
so bile za 45% nižje, cene žitnih izdelkov za 64% nižje in cene 
mleka in mlečnih izdelkov za 53% nižje). 
Iz razpoložljivih podatkov o strukturi lastništva v agroživilstvu 
je razvidno, da se delež zasebne lastnine povečuje, kar je 
razvidno iz naslednjih podatkov. 

Lastnina 
Panoga družbena zasebna zadružna mešana skupaj 
0130 proizv. živ. pr. 68 80 - 3 151 
0131 proizv. pijač 13 16 - 1 30 
0132 proizv. krmil 4 6 - - 10 
0133 proizv. tob. 1 - - 1 
Skupaj 86 102 - 4 192 

iz statističnih podatkov strukture lastništva je razviden porast 
števila podjetij z zasebno lastnino. Domnevamo, da je v teh 
številkah veliko registriranih obratovalnic, ki so samo na 
papirju in ne izkazujejo nikakršnega dohodka. Ker Zavod za 
statistiko v svoji obdelavi še ne vključuje zasebnega sektorja, 
ni mogoče dobiti podatkov o proizvodnji v zasebnem sektorju 
lastništva. Takšna obdelava je predvidena z letom 1992. Po 
naših podatkih lahko trdimo, da je delež proizvodnje v zaseb- 
nem sektorju lastništva še vedno zanemarljiv in zaradi tega na 
trgu še ni zaslediti potrebnega tekmovanja s ciljem znižanja 
maloprodajnih cen. V globalu je treba ugotoviti, da z nekate- 
rimi redkimi izjemami ne dosegamo evropske storilnosti, kar 
velja tako za primarno kmetijsko proizvodnjo kot za predelo- 
valno industrijo in trgovino. 
V zvezi z ugotovitvijo o monopolnem obnašanju posameznih 
podjetij na trgu je treba povedati, da je vlada Republike 
Slovenije že predložila Skupščini Republike Slovenije 
v obravnavo predlog za izdajo zakona o varstvu konkurence 
z osnutkom zakona. Zakon želi omogočiti in vzdrževati učin- 
kovito konkurenco na trgu med podjetji zlasti s cenami, kako- 
vostjo, obliko, uporabno vrednostjo izdelkov in storitev, 
z ugodnimi plačilnimi, prodajnimi, garancijskimi in podob- 
nimi pogoji. Zakon je zato naperjen proti tistim dejanjem, ki 
zaželeno konkurenco deformirajo nepošteno, nelojalno ali pa 
konkurenco omejujejo ali izključujejo. Tako zakon določa, da 
so kartelni sporazumi prepovedani in nimajo pravnega 
učinka. Kot kartelne sporazume zakon šteje med drugim tudi 
sporazume, sklepe in usklajena ravnanja, s katerimi udele- 
ženci določijo cene svojih izdelkov in storitev. Za zlorabo 
prevladujočega položaja na trgu zakon šteje dejanja, ki pov- 
zročajo drugim podjetjem ali potrošnikom škodo. Kot zloraba 
prevladujočega položaja je mišljena zlasti prodaja blaga ali 
storitev po nesorazmerno visokih cenah ali prodaja po neso- 
razmerno nizkih cenah. Navedeni zakon bo učinkovita zakon- 
ska podlaga, s katero bo možno prepovedati monopolno 
oblikovanje cen. 

Vlada Republike Slovenije se bo še nadalje zavzemala, da se 
cene pretežnega dela izdelkov in storitev oblikujejo po tržnih 
pogojih, vzporedno pa bo sprejemala ukrepe, ki bodo pome- 
nili odprt trg tako pri izvozu kot uvozu ob ustrezni zaščitni 
politiki. To bo prispevalo k ustvarjanju večje konkurence na 
trgu, kar bo najbolj učinkovito onemogočalo izkoriščanje 
monopolnega položaja na trgu in prispevalo k uravnavanju 
cenovnih razmerij. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je mnenje pripravilo Ministrstvo za trgovino. 
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STALIŠČE 
Ministrstva za varstvo okolja in urejanje prostora 
na pobudo Franca Potočnika, poslanca v Druž- 
benopolitičnem zboru, v zvezi z neenakim polo- 
žajem nosilcev stanovanjske pravice 

Glede delegatske pobude g. Franca Potočnika v zvezi 
z neenakim položajem nosilcev stanovanjske pravice, kjer 
imenovani ugotavlja, da so v še slabšem položaju tisti, ki niso 
nosilci stanovanjske pravice oziroma sploh nimajo stanovanja 
ter da naj se v primeru, če bo prišlo do spremembe stanovanj- 
skega zakona upošteva tudi tiste, ki nimajo stanovanja ozi- 
roma stanovanjske hiše ali so podnajemniki tako, da bi lahko 
tudi oni po znižani ceni kupovali stanovanja, je naše stališče 
naslednje: 
- prodaja stanovanj z vsemi popusti po pogojih stanovanj- 
skega zakona zadeva zgolj obstoječi družbeni stanovanjski 
sklad, zaseden z imetniki stanovanjske pravice, izjemoma tudi 
podnajemnike v primeru, da je bilo stanovanje v celoti oddano 
podstanovalcu in če ta stalno prebiva v stanovanjski hiši več 
kot dve leti. 
Sredstva, pridobljena s privatizacijo, pa omogočajo realiza- 
cijo koncepta Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, 
kot ga uvaja stanovanjski zakon v 79. in nanj vezanih členih 
zakona. Sklad bo iz zbranih sredstev, v prvih dveh letih poslo- 
vanja, dajal državljanom Republike Slovenije posojila 
z ugodno obrestno mero za graditev ali nakup primernega 
lastnega stanovanja, do skladovih sredstev pa bodo upravi- 
čene tudi neprofitne stanovanjske organizacije, ki bodo usta- 
novljene za pridobivanje, upravljanje in oddajanje najemnih 
neprofitnih stanovanj ter pridobivanje in upravljanje lastnih 
stanovanj pod posebnimi pogoji. Pripominjamo, da bo večina 
potrebnih sredstev sklada, zbrana s privatizacijo stanovanj. 
Realizacijo delegatske pobude g. Franca Potočnika vidimo 
prav v delovanju stanovanjskega sklada Republike Slovenije 
in stanovanjskih skladov v občinah. Posojila z ugodno 
obrestno mero in možnost pridobiti v njem primerno nepro- 
fitno stanovanje, v primeru izpolnjevanje pogojev tudi mož- 
nost pridobiti v njem socialno stanovanje, pomenijo osnovne 
ukrepe stanovanjske politike v Sloveniji, namenjene večin- 
skemu delu državljanov, najem profitnoga oziroma službe- 
nega stanovanja je namreč realno pričakovanje zgolj za 
manjši del tistih, ki rabijo stanovanje. 
S tem v zvezi pa je potrebno opozoriti, da koncept podaljševa- 
nja pogojev za privatizacijo družbenih stanovanj v bodoče 
tudi za najemna stanovanja (neprofitna in socialna) ne bi bil 
ustrezna oblika za doseganje ciljev stanovanjske politike, 
nasprotno, pomenil bi čisto nasprotje tem ciljem, saj bi popol- 
noma zaustavilo graditev kakršnihkoli najemnih stanovanj 
v bodoče. 
Skladno z izhodišči nacionalnega stnovanjskega programa se 
bo prednost pri uporabi stanovanjskih sredstev zagotavljala 
posebnim skupinam prebivalstva s ciljem, da se jih olajša 
dostop do stanovanja oziroma zagotovi primeren stanovanj- 
ski standard, (mladi, mlade, družine, družine z več otroki, 
invalidi, družine z invalidnim članom, upokojenci in drugi 
ostareli) ob sočasni gradnji in pridobivanju socialnih stano- 
vanj ter kritju razlike najemnine, ki je socialni upravičenci ne 
bi zmogli. 

ODGOVOR 
Ministrstva za promet in zveze na pobudo Marie 
Pozsonec, poslanke v Družbenopolitičnem 
zboru, za železniško povezavo z Madžarsko 

Ga. Maria POSZONEC Je Ministrstvu za promet in zveze 
postavila delegatsko vprašanje oziroma delegatsko pobudo 
glede stroškov načrtovane gradnje železniške povezave 
Slovenije z Republiko Madžarsko, ki jo je podala na nadalje- 
vanju 19. seje Družbenopolitičnega zbora Skupščine Repu- 
blike Slovenije, dne 5. 6.1991, in sicer: 

»Prosim Sekretariat za promet In zveze, da poda analizo 

o stroških načrtovanja gradnje železniške povezave Slove' 
nije z Madžarsko na vseh treh relacijah in sicer: Dolga val 
— Redics, Hodoš - Bajansenye, Martinje — Gornji Senik. 

Mi smatramo, da je najdražja varianta preko Martinja. T' 
varianta je tudi tržno najmanj upravičena, je politična reS' 
tev in ne upošteva interese madžarske narodnost 
v Pomurju. Smatramo, da sta tržno bolj upravičeni relaej 
Dolga vas — Redics in prehod pri Hodošu. Ti varianti sta tod 
bistveno cenejši, ker je v preteklosti tu že tekla proga. C 
njej tudi se lažje pride do Budimpešte oz. do gospodarskog* 
centra Madžarske.« 

Odgovor je: 

Uvodoma prosimo ga. Mario Poszonec, da sprejme nai< 
opravičilo za kasnitev pri odgovoru na njeno vprašanje 
poslansko pobudo. Zaradi aktivnosti, ki so ob presojani" 
železniške prometne povezave z Madžarsko še vedno v teW 
dosedaj ustreznega odgovora ni bilo mogoče pripraviti. 

Kot ugotavlja ga. Maria Pozsonec obstoje za železniško po 
zavo z Madžarsko tri variantne smeri, ki so plod dela madW 
ske in slovenske delovne skupine. Pri pripravi strokovni' 
zasnov, kot podlagi za presojo upravičenosti gradnje p"sJ 

mezne smeri so bili upoštevani enotni razvojni tehnični paff 

metri. 

Pri načrtovanju in zagotavljanju prostora za traso proge)1 

upoštavana geometrija, ki je potrebna za hitrost 120 km"1 

z vidika varčevanja pa je pri stroških investicije upošteva"1 

hitrost 100 km/h in osni pritisk 210 KN. Za osno obremeni^ 
225 KN pa je potrebno zgraditi sistem zgornjega ustroja 
UIC 54. 

Predlagane so variantne trase železniške povezave: 

1. Murska Sobota - Martinje - državna meja - SzentgottWr' 
Investicijska vrednost predlagane smeri znaša za slovel 
del proge, za 21,3 km, 31,5 mio USD, za madžarski del, za1' 
km pa 27,4 mio USD. 

Prednost variante je v tem, da teče železniška trasa P® 
območju, predvidenem za razvoj železnice in bi bili stro^ 
odkupa zemljišča razmeroma nizki. Ta železniška povez^ 
skrajšuje dolžino sedanje tranzitne poti sever-jug (za LU* 
Koper je direktna povezava z Madžarsko že nujno potebfl' 
kar pomeni v mednarodnem tranzitnem prometu znatno p'6^ 
nost. Bistvenega pomena je tudi dejstvo, da bo na madžarsj 
strani kmalu dana tudi možnost elektrifikacije odseka 1 

proge. Poleg tega postaja v Szentgotthardu že sedaj opra# 
funkcijo obmejne postaje, zato je potrebna le razširitev zrnof 
Ijivosti. Tudi na madžarski strani bi potekala ta nova proga P 
nenaseljenem področju in bi prišlo zato seveda zaradi 
šega prometa tudi do nižjega prihodka v potniškem prome" 
Zaradi izrazito blagovno-tranzitne potrebe in značaja te p 
zave tudi v perspektivi prihodki potniškega prometa "is 

odločilnega pomena. 

Nujni obseg prometa za povračilo te investicije je 2,3 mio t"' 
blaga na leto. 
2. Murska Sobota - Hodoš - Bajansenye - Zalaloevo 

Investicijska vrednost te smeri, ki poteka na slovenski stfj! 
v dolžini 27,5 km, znaša za slovenski del poteka proge 3®; 
mio USD, za madžarski del poteka, za 20 km proae, pa 2'1 
mio USD. 

Ta varianta železniške povezave z Madžarsko je že obstajaj 
a je bila v letu 1968 ukinjena. Proga je zanimiva predvs6; 
z lokalnega in regionalnega vidika. Opozoriti velja, da so " 
tako na slovenski kot madžarski strani na nekdanji trasi 
deni že določeni posegi v prostor, ki obstajajo kot doda" 
ovira pri vzpostavitvi te proge. Proga na madžarski str® 
zaradi nizkih hitrosti ni kompatibilna z magistralno progo i'' 
zato priključitev na glavno omrežje neugodno. 

Na nobeni od strani tudi ni obmejne postaje, izgradnja le-t®P 
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bi zahtevala precejšnja sredstva. Na madžarski strani poteka 
železnica po gosto naseljenih območjih, tudi turistično zani- 
mivih, zato prebivalci in krajevne uprave prizadetih območij 
podpirajo ponovno zgraditev železniške proge. Pretok blaga 
po tej progi bi moral za dosego rentabilnosti investicije doseči 
obseg od 1,8 do 2,2 mio ton blaga letno. 

3. Lendava - državna meja - Redics 

Tudi na tej variantni trasi gre za vzpostavitev stare proge, ki je 
bila v 60-ih letih ukinjena. Investicijska vrednost za odsek 
Lendava - državna meja je predvidena v višini 3,5 mio USD, 
za odsek Redics - državna meja pa 2,0 mio USD (v skupni 
dolžini 7 km), kar pomeni, da je z gledišča stroškov gradnje ta 
povezava najugodnejša, vendar pa z vidika tranzitne poti ni 
konkurenčna obstoječim tranzitnim potem. 

Za povračilo vložka v to progo, bi morali zagotoviti 1,5 mio ton 
blaga letno. 

Obe delovni skupini sta to zadnjo varianto z gledišča ekonom- 
ske upravičenosti gradnje odsvetovali kot magistralno pove- 
zavo z Madžarsko in jo opredelili kot zanimivo za oživitev le za 
'okalni promet. 

0 možnih smereh vzpostavitve železniškega prometa z Mad- 
žarsko potekajo usklajeni pogovori predstavnikov slovenskih 
in madžarskih državnih železnic že od februarja letos. 
V mesecu oktobru letos, na zadnjem vsebinskem usklajeva- 
nju, sta se delegaciji načelno dogovorili, da bi bilo glede na 
tehnične značilnosti posamezne variante povezave smiselno 
Priporočiti realizacijo železniške proge, ki bi vodila prekoMur- 
ske Sobote in Martinja do Szentgottharda na madžarski 
strani. O dokončni odločitvi glede trase se bosta morali dogo- 
voriti vladi obeh držav. To ministrstvo se bo glede te odločitve 
Uskladilo s pristojnim ministrstvom Republike Madžarske. 

STALIŠČE 
Ministrstvo za šolstvo in šport do pobude Marie 
Pozsonec, poslanke v Družbenopolitičnem 
zboru, da se v republiški skupščini obravnava 
Problematika šolstva 

^ pobudi delegatke Družbenopolitičnega zbora Marie Pozso- nec (dala jo je oktobra lani), da bi obravnavo materialne 
Problematike šolstva uvrstili na naslednjo sejo Družbeno- 
političnega zbora Vam posredujemo naslednje stališče: 

S pobudo gospe Marie Pozsonec se Ministrstvo za šolstvo in 
sport načeloma strinja. Ocenjujemo le, da kaže problematiko na področju šolstva na zborih Skupščine obravnavati širše. 

Najbolj pereči problemi materialne narave in način njihovega 
razreševanja bodo na sejah v decembru predmet razprave ob 
sprejemanju republiškega proračuna za leto 1992. 

Za poglobljeno razpravo pa bi v Ministrstvu za šolstvo in šport 
v prvem tromesečju 1992 pripravili gradivo, v katerem bi 
°svetlili problematiko z vseh vidikov, tako s programskega kot 
z vidika pogojev za izvajanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti 
,0r s tem povezane materialne probleme. 

ODGOVOR 
Banke Slovenija na pobudo Jožeta Smoleta, 
Poslanca v Družbenopolitičnem zboru, za raz- 
pravo o strateških vprašanjih monetarne in 
finančne politike v RS 

Nedvomno je Skupščina Republike Slovenije mesto za raz- 
pravo o strateških vprašanjih monetarne in finančne politike 
Republike Slovenije. To izhaja iz samega zakona o Banki 
Slovenije in v njem opredeljene odgovornosti Banke Slovenije 

Skupščine. 

Poročevalec 

Po zakorfu Banka Slovenije predloži po potrebi, najmanj pa 
polletno, Skupščini Republike Slovenije poročilo o svojem 
delu. Odločitev o času in načinu razprave je torej v celoti 
v rokah Skupščine. 

Omeniti velja, da Banka Slovenije že vseskozi sproti obvešča 
pristojni skupščinski odbor za kreditno monetarni sistem 
o problemih pri svojem delu in iz razprav na tem odboru črpa 
tudi usmeritve glede monetarne politike, ki jo vodi. Prav tako 
njeni predstavniki sodelujejo pri delu skupščinskih zborov 
v zadevah, ki so povezane s funkcijami Banke Slovenije. 
V zvezi s konkretnimi aktivnostmi po 8. oktobru je Svet Banke 
Slovenije sprejel tudi dve obvestili za javnost, ki ju prilagamo. 
V teh obvestilih so vsebinsko pojasnjeni ukrepi, ki jih je Svet 
Banke Slovenije sprejemal po 8. oktobru 1991. 

Kar zadeva odnose z Mednarodnim denarnim skladom in 
drugimi mednarodnimi denarnimi institucijami pa bi vas želeli 
obvestiti, da se Banka Slovenije dogovarja za obisk v Medna- 
rodnem denarnem skladu, na katerem bi pojasnila proces 
monetarnega osamosvajanja Republike Slovenije, za kate- 
rega vlada v Mednarodnem denarnem skladu precej zanima- 
nja. Obisk koordiniramo z Izvršnim svetom Republike Slove- 
nije in upamo, da ga bo možno v najkrajšem času uresničiti. 

OBVESTILO ZA JAVNOST 

Svet Banke Slovenije je na svoji 2. seji, dne 28. oktobra 1991, 
obravnaval pripombe in predloge bank na Sklep o načinu 
preračunavanja obrestnih mer in v zvezi s tem sprejel nasled- 
nja stališča v zvezi z oblikovanjem obrestnih mer v oktobru: 
Ukrepi, ki jih je BS sprejela ob uvajanju nove valute, so jasno 
razvidni iz predpisov, objavljenih v Uradnem listu številka 18, 
19 in (z nekaj popravki) 20 letošnjega leta. Ključne tehnične 
informacije o naravi ukrepov, so bile prikazane tudi pri nepo- 
srednih razgovorih s predstavniki ustreznih institucij. Medtem 
ko so, tako ozadje nekaterih bistvenih začetnih potez BS, 
kakor tudi osnovne sugestije za urejanje ekonomskopolitič- 
nega okolja, ki ni pod neposrednim nadzorom BS, skicirani 
na novinarski konferenci 15. 10. 1991. Ker se ne glede na to 
v javnosti sprejeti ukrepi tehnično nepopolno ali celo 
napačno tolmačijo in ker se jim pripisuje ekonomskopolitična 
usmeritev BS, ki je ni, želi svet BS dati naslednja dodatna 
pojasnila ob sprejetih oktobrskih ukrepih na področju politike 
obrestnih mer in bančnih naložb. 

Glede tehnične narave ukrepov svet ponovno poudarja, da so 
sprejeti ukrepi pripravljeni le za mesec oktober. Da so, dalje, 
vse tolarske obrestne mere (torej obrestne mere na obvezno- 
sti in terjatve bank, ki so nastale po 8. 10. 1991) popolnoma 
proste, kakor tudi, da so konvertirane pasivne obrestne mere 
bank omejene navzdol, konvertirane aktivne pa navzgor. Ene 
in druge, seveda, z vrednostmi, ki so prikazane v Uradnem 
listu št. 19. Za isto razdobje je BS omejila tudi bančne 
naložbe, in sicer tako, da po 11. 10. 1991 do konca oktobra 
skupne (taksativno naštete) naložbe vsake banke posebej ne 
smejo preseči začetno raven (torej raven doseženo 11. 10. 
1991). 

Vsebinsko ozadje navedenih ukrepov BS je bilo posledica 
prevsem: 1) stanja tistega (namreč slovenskega) dela dinar- 
skega monetarnega področja, ki naj bi se z uvajanjem lastne 
valute izločilo, dalje, 2) želenega tempiranja instrumentov 
monetarne politike ter potrebnega (želenega) začetnega rela- 
tivnega stanja nekaterih postavk primarnega denarja kakor 
tudi nekaterih terjatev BS ob zaključku izločanja tolarskega 
monetarnega področja (torej ob pričetku vodenja lastne 
monetarno kreditne politike), kakor tudi 3) splošnega stanja 
v slovenskem gospodarstvu na začetku zadnjega četrtletja 
1991. 

Bistvene značilnosti stanja slovenskega dela dinarskega 
monetarnega področja na začetku oktobra (7. oktobra 1991) 
so bile, izredno (!) velika likvidnost bank ter izredno (!) velika 
razlika med ceno denarja med bankami in ceno denarja za 
gospodarstvo, negospodarstvo in prebivalstvo. Likvidnost 
bank se sicer znotraj meseca praviloma precej spreminja, 
vendar pred 20. septembrom, ko se je začela hitro povečevati, 
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ni pravilom nikoli presegla 1.7 milijarde din, medtem ko je bila 
7. oktobra kar 3,58 milijarde din, kar je, če se upošteva znotraj 
mesečne zakonitosti v gibanju likvidnosti bank za približno 
3 (!) krat več od normalne likvidnosti bank. Pri tem so bile 
skupne terjatve bank do Narodne banke Jugoslavije (žiro 
računi, obvezne rezerve, obvezni blagajniški zapisi) že pred 
tem povsem nenormalno velike (8. oktobra so dosegle kar 
11,22 milijarde, pri stanju dinarskih kreditov 50,54 milijarde) 
in so zaradi neustreznega obrestovanja povzročale stalen 
pritisk na stroške bank. Dodati je potrebno, da je pri izredno 
veliki likvidnosti bank cena (obrestna mera) denarja med 
bankami bila za več kot 10 (!) krat nižja od cene (obrestne 
mere) denarja za podjetja, druge organizacije in prebivalstvo! 
Pravtako je potrebno dodati, da se je do konca septembra 
obseg knjižnega denarja v Sloveniji spreminjal približno tako 
hitro kakor v poletnih mesecih (za približno 5% na mesec) in 
se, potemtakem, povečevanje likvidnosti bank konec septem- 
bra in v začetku oktobra ni efektuiralo tudi v skupnem knjiž- 
nem denarju! Obseg dinarske gotovine pa, razumljivo, do 
zamenjave ni bil neposredno znan! 

Svet BS se je opredelil, da mora začetno tempiranje instru- 
mentov monetarne politike onemogočiti kakršnokoli opazno 
povečanje globalne likvidnosti nad tisto v septembru. V tre- 
nutku monetarnega izločanja BS namreč ni razpolagala 
z nikakršnimi deviznimi rezervami, zato je bila postavljena 
pred dejstvo, da lahko, na eni strani, le z izrazitim omejeva- 
njem globalne likvidnosti (restriktivno kreditno monetarno 
politiko) omeji pritisk na tečaj in, na drugi strani, da sme 
uravnavati globalno ponudbo denarja samo s spreminjanjem 
primarnega denarja preko monetizacije odnosov s tujino ter 
s prodajo lastnih papirjev (blagajniških zapisov) in šele kas- 
neje ter zelo oprezno tudi z morebitnim odkupom drugih 
papirjev (države). Svet BS je prav tako sklenil, da je potrebno 
do pričetka vodenja lastne kreditnomonetarne politike, (neo- 
brestovane) obvezne rezerve bank pri BS skrčiti na relativno 
velikost, ki je sicer v svetu normalna, in ki bi bila zaradi 
ustreznih oportunitetnih stroškov za banke še sprejemljiva. 
Svet BS se je tudi odločil, da je potrebno prehod na začetno 
tempiranje instrumentov kakor tudi začetno stanje ključnih 
postavk bilance BS opraviti hitro (v mesecu in pol) ter kolikor 
se da zvezno, da se ne bi še dodatno povečevali narodnogo- 
spodarski oportunitetni stroški prehoda! Žal tretjega bistve- 
nega koraka za pričetek normalnega vodenja kreditnomone- 
tarne politike, namreč nevtralizacijo slabe bančne aktive, svet 
BS ni mogel pripraviti, saj ta presega pooblastila in aktivnosti 
BS, razen tega pa je tudi znatno bolj dolgoročen ter povezan 
z ostalimi institucionalnimi spremembami v gospodarstvu. 
Zaradi navedenega začetnega (želenega) tempiranja instru- 
mentov in začetnega (želenega) stanja postavk primarnega 
denarja ter nekaterih terjatev centralne banke, kakor tudi 
negotovega obsega gotovine, ki naj bi bila zamenjana, se je 
svet BS na svoji prvi seji odločil, da stanje bančnih naložb za 
kratek čas (do konca oktobra) zamrzne in istočasno z linear- 
nim zmanjšanjem konvertiranih dinarskih obrestnih mer (torej 
tudi »spread-a«) hitro izčrpa potencialno zelo nevarno likvid- 
nost bank. Iz istega razloga so bile konvertirane pasivne 
obrestne mere omejene navzdol, aktivne pa navzgor. Z istim 
namenom se tudi ni dovolilo pripisovanje obresti oziroma 
revalorizacija stanj bančnih obveznosti in terjatev. Velikost 
postavljene eskontne stopnje (25) prav zaradi tega ni bila 
nikakršen indikator pričakovane inflacije ali celo cene denarja 
centralne banke (saj tega ni bilo!), temveč je analitično dolo- 
čena meja - formalno eskontna stopnja, ki bi do pričetka 
vodenja normalne kreditnomonetarne politike omogočala, 
glede na raven dejanskih dinarskih bančnih obrestnih mer na 
začetku oktobra, zadostno in konsistentno zmanjšanje vseh 
obrestnih mer za izčrpanje potrebnega obsega likvidnosti 
bančnega sistema! Velja dodati, da je uvajanje denarnih 
reform (v svetu) v novejšem času skoraj praviloma spremljalo 
tudi (izrazito diferencirano!) konvertiranje vseh postavk 
bilanc stanja bank in ne le zgolj ustreznih tokov! Prav tako ni 
odveč omeniti, da v kolikor bi ekonomska politika tudi na 
ostalih sektorjih istočasno (torej v prvi polovici oktobra) sku- 
šala intenzivneje preiti v stabiliziranje cen in bi torej podvzela 
ustrezne ukrepe na sektorju dohodkov, trošenja države in cen 
gospodarske infrastrukture ter nekaterih novih izrazitih 
monopolistov, bi se isti ukrep (namreč konverzije pogodbenih 

obveznosti in terjatev) moral narediti tudi za vse ostale 
pogodbe med subjekti gospodarstva, negospodarstva in pre- 
bivalstvom, kakor je to narejeno v vseh novejših uspešnejših 
stabilizacijskih programih v svetu. Ker do takšne ekonomsko- 
politične implementacije ni prišlo, je bil omenjeni ukrep BS 
uperjen izključno v zmanjševanje nevarno velike likvidnosti 
bank. 

Do drugega koraka v tempiranju instrumentov kreditnomone- 
tarne politike in nastavljanju ustreznih postavk bilance BS bo 
prišlo v novembru, ko se bo od dosežene (globalno ustrezne) 
likvidnosti bančnega sistema ter obstoječih (daleč prevelikih) 
obveznih rezerv skušalo preiti k (po bankah in ne le globalno) 
novo določeni (bistveno nižji) obvezni rezervi. V zadnji tretjini 
novembra naj bi, potemtakem, BS dosegla začetno (želeno) 
tempiranje ustreznih kreditnomonetarnih instrumentov kako' 
tudi začetne (želene) relativne velikosti nekaterih bistvenih 
postavk terjatev in obveznosti bank do centralne banke! Šele 
takrat se bo na osnovi ustreznih ukrepov BS lahko zares tudi 
lahko sklepalo o dolgoročni usmeritvi politike sveta BS! 

Hkrati pa je Svet Banke sprejel tudi nekatere dodatne ukrepe 
na področjih denarno kreditnega in deviznega poslovanja: 
1) Določil je stopnjo obvezne rezerve za posamezne vrste 
depozitov in sicer: 
5% na vezane depozite nad tri mesece 
7% na vpogledne depozite in depozite vezane do tri mesece 
2) V skladu s sklepom o načinu določanja reeskontnih kvot j® 
določil zneske reeskontnim kvotam po bankah, ki za celoten 
bančni sistem v Sloveniji dosegajo višino 3,3 milijarde SLT. 
3) Ukinil je možnost črpanja posebnega likvidnostnega kre- 
dita za neto padec deviznega varčevanja, ki ga je v api"i|u 

uvedla Narodna banka Jugoslavije. Banke so te kredite dolžne 
vrniti Banki Slovenije do 4. 11. 1991. 
4) Dopolnil je sklep o pogojih, pod katerimi domače osebe 
lahko odpirajo račune v tujini, tako da je možno operativno 
uresničevanje sklenjenih plačilnih sporazumov z drugimi re- 
publikami. 
5) Dopolnil sklep o določanju minimuma deviz, ki jih banKe 
morajo imeti na računih v tujini. 
6) Omejil vnos in iznos tolarjev pri prehodu državne meje na 

znesek 5.000,00 tolarjev po osebi za domače in tuje fizičn® 
osebe. 
7) Omejil iznos dinarjev pri prehodu državne meje na znese* 
5.000,00 din po osebi za domače in tuje fizične osebe. 

OBVESTILO ZA JAVNOST 

Svet Banke Slovenije je v zvezi s pobudo odbora za kreditni 
monetarni sistem Skupščine Republike Slovenije, z dne 22 
10. 1991, da se pristop do tujih plačilnih sredstev omogo^' 
tudi občanom in da se omogoči možnost odprtja zasebnih 
menjalnic, na seji, dne 28. 10. 1991, ugotovil naslednje: 

1. Zakon o deviznem poslovanju (Uradni list RS št. 1/91' 
v prvem odstavku 13. člena določa, da menjalniške posi® 
lahko opravljajo pooblaščene banke oziroma druge doma# 
osebe, registrirane za opravljanje teh poslov, če so skleni" 
s pooblaščeno banko pogodbo o opravljanju menjalniških 
poslov (pogodbeni menjalci). 
Pogodbeni menjalci so lahko tudi zasebniki. 

2. Menjalniški posli so posli nakupa in prodaje tuje gotovine' 
kreditnih pisem, potovalnih in bančnih čekov ter drugih vred' 
notnic, ki se glasijo na tujo valuto. 

Sklep o načinu opravljanja menjalniških poslov (Uradni H5' 
RS št. 17/91-1) v 6. točki določa, da pogodbeni menjalci tuj3 

plačilna sredstva kupujejo in prodajajo po veljavnem tečaj11! 
ki so ga pooblaščene banke dolžne pravočasno sporoča" 
pooblaščenim menjalcem. Po tretjem odstavku 13. člen3 

Zakona o deviznem poslovanju se ta tečaj določa prost®1 

v skladu s pogodbo med pooblaščeno banko in pogodbeni!11 

menjalcem. 

3. Svet Banke Slovenije ugotavlja, da v veljavnih predpisih n! 
ovir za nakup in prodajo tujih plačilnih sredstev s straj 
občanov v menjalnicah. Glede na veljavne predpise je m o* 
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nost nakupa urejena različno glede na status oseb, po 6. 
členu Zakona o deviznem poslovanju, ki ločuje med doma- 
čimi in tujimi osebami glede na sedež dejavnosti pri pravnih 
osebah oziroma na stalno prebivališče pri fizičnih osebah. 

Za tuje fizične osebe, ki imajo stalno bivališče v tujini, kamor 
po 8. oktobru sodi tudi območje nekdanje Jugoslavije, je 
možnost nakupa tujih plačilnih sredstev v menjalnicah ome- 
jena na retransfer zamenjane tuje gotovine. Te osebe lahko 
kupujejo tuja plačilna sredstva v menjalnicah samo na pod- 
lagi potrdila o zamenjavi tuje gotovine v R Sloveniji in največ 
do zneska zamenjane tuje gotovine, izkazanega v potrdilu. 

Občani s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji lahko kupu- 
jejo tuja plačilna sredstva v skladu s pogoji, ki jih določajo 
veljavni predpisi, ki so našteti v tem obvestilu. 

4. Svet Banke Slovenije ugotavlja, da morajo pogodbeni 
menjalci pri opravljanju menjalniških poslov v skladu s pred- 
pisi, zagotavljati: 
- ustrezne prostore za opravljanje menjalniških poslov, 
- v teh prostorih blagajno oziroma druga sredstva za varno 
hrambo domačih in tujih plačilnih sredstev, 
- na vidnem mestu napis »menjalnica« v slovenskem in 
enem od svetovnih jezikov, 
- stalno na vidnem mestu veljavno listo tečajev tujih plačil- 
nih sredstev, 
- na vidnem mestu obvestilo o višini provizije, ki jo zaraču- 
navajo strankam. 
Delavci, ki opravljajo menjalniške posle, morajo biti usposob- 
ljeni za opravljanje teh poslov in obvladati slovenski in vsaj en 
svetovni jezik. 

5. Vse menjalce, ki ne zagotavljajo pogojev, omenjenih 
v točki 4. in ne izpolnjujejo drugih pogojev, predpisanih 
z zakonom ali predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, bo Banka 
Slovenije obravnavala kot storilce gospodarskih prestopkov 
po. čl. 82. Zakona o deviznem poslovanju in prekrškov po čl. 
86. Zakona o deviznem poslovanju. 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo Jožeta 
Smoleta, poslanca v Družbenopolitičnem zboru, 
glede suverenosti nad našim zračnim pro- 
storom 

Na seji Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slo- 
venije dne 17. 12. 1991 je poslanec Jože Smole podal nasled- 
njo delegatsko pobudo: 

»Republika Slovenija še vedno ni zagotovila polno suvere- 
nost, ker nima kontrole nad svojim zračnim prostorom. 
Razlogi so znani. Vendar menim, da bi v Skupščini morali 
zaradi pomembnosti te materije sprožiti vsestransko raz- 
pravo. Dogovoriti bi se morali, kaj bomo storili pri Evropski 
skupnosti, na Haaški konferenci, Združenih narodih in Med- 
narodni agenciji za letalski promet.« 

Vlada je pobuda proučila in daje naslednji odgovor: 

Republika Slovenija je z zakonom o organizaciji in delovnem 
področju republiške uprave ustanovila Republiško upravo za 
zračno plovbo in z ustavnim zakonom za izvedbo temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije prevzela vse dejavnosti civilnega letalstva v svojo 
pristojnost ter prevzela v svojo zakonodajo vse do sedaj 
veljavne zvezne zakone s tega področja. 

Slovenija je večkrat poskušala vzpostaviti dialog z zveznimi 
organi, da bi se problematika reševala sporazumno, vendar 
z njihove strani ni bilo odziva. 

Temeljni pogoj za vzpostavitev zračnega prometa je medna- 
rodno priznanje Republike Slovenije kot samostojne države, 
predvsem pa odprtje slovenskega zračnega prostora. 

Vse priprave, dogovori in tehnična vrapašanja med APP Ljub- 
ljana in ACC Dunaj so urejeni in letalski promet v spodnjem 
delu zračnega prostora do višine 6.000 m (Fl 195) se lahko 
nemoteno odvija. 

V okviru Republiške uprave za zračno plovbo je bil 7. oktobra 
1991 ustanovljen operativni center in s tem legalizirano lete- 
nje v slovenskem zračnem prostoru po pravilih letenja v pogo- 
jih zunanje vidljivosti; 11. novembra pa so začele delovati tudi 
letališke kontrole letenja na Brniku, v Mariboru in Portorožu. 
V načrtu je, da bo v najkrajšem času začela delovati območna 
kontrola Ljubljana (TMA Ljubljana), ki bo vodila letalski pro- 
met do viščine 6.000 m (Fl 195). 

Cilj delovanja je harmonizacija sistema s sosednjimi državami 
in celotno Evropo, ki narekuje čimbolj varen in tekoč promet, 
za kar pa je potreben nadzor večjih območij. V teku so 
aktivnosti v zvezi z delegiranjem vodenja zračnega prometa 
v zgornjem zračnem prostoru (nad Fl 195) drugi kontroli 
letenja (Avstrija). 

Opozoriti moramo, da obsega sistem kontrole zračnega pro- 
stora dva osnovna vidika, za katera so tudi pristojni različni 
organi. 

a) Nadzor nad zračnim prostorom kot izraz državne suvereno- 
sti, ki je v glavnem v pristojnosti obrambnega ministrstva 
(vojaški vidik). 

b) Vodenje oziroma kontrola zračnega prometa pa pomeni 
urejanje letalskega prometa v zračnem prostoru posamezne 
države (civilni vidik). 

Ob tem poudarjamo, da delegiranje zgornjega zračnega pro- 
stora ne pomeni okrnjenje suverenosti Republike Slovenije, 
ampak je tak sistem v uporabi v več primerih, predvsem zaradi 
praktičnih vzrokov. Delegiranje zračnega prostora je le pre- 
nos funkcije vodenja zračnega prometa ene države na drugo 
državo. 

Pri tem je potrebno poudariti, da sedanja organizacija kon- 
trole letenja v evropskem prostoru, ki je zasnovan na teritori- 
alni pristojnosti posamezne države, predstavlja oviro razvoju 
letalskega prometa. V Evropi je 44 območnih centrov za 
vodenje letalskega prometa, kar je neracionalno, deluje ome- 
jevalno in je privedlo do zasićenosti in nenormalno velikih 
zamud. Za primerjavo naj navedemo, da v ZDA 12 območnih 
centrov uspešno vodi trikrat gostejši promet v enako velikem 
zračnem prostoru. 

Ministri za promet Evropske skupnosti so že leta 1988 ugoto- 
vili, da je položaj v letalskem prometu v Evropi nevzdržen in 
da je preureditev sistema urejanja zračnega prometa nujna. 
Naložili so agenciji Eurocontrol, da pripravi predlog reorgani- 
zacije. Ta predlog, ki se imenuje EATCHIP (European Air 
Traffic Controll Harmonization and Integration Program), 
predvideva v Evropi približno 10 območnih centrov kontrole 
letenja. 

Kar zadeva aktivnnosti na mednarodnem področju so vzpo- 
stavljeni zelo dobri stiki s predstavniki Eurocontrol. Zaključek 
dvostranskih razgovorov je, da je treba do mednarodnega 
priznanja Republike Slovenhije rešiti vsa tehnična in organi- 
zacijska vprašanja ter s tem takrat omogočiti takojšnje delo- 
vanje kontrole letenja. 

Po dogovoru z Eurocontrol je Republiška uprava za zračno 
plovbo poslala pismo na regionalni sedež ICAO v Pariz, v kate- 
rem pojasnjuje trenutno situacijo na področju letalstva v Slo- 
veniji in prosi za pomoč na področju letalskih registracij, 
dodelitvi novih lokacijskih kod za letališča in radiotelekomu- 
nikacijskih frekvenc. Sodelovanje se nadaljuje, vendar pa so 
procesi za rešitev prošenj žal dolgotrajni. 

Sistem zračnega prometa ne more delovati brez mednarodnih 
povezav in pogodb. Vse kontrole letenja sosednjih držav 
morajo tesno sodelovati predvsem zaradi varnostno-promet- 
nega dejavnika. Obstaja zelo zapleten in zahteven postopek 
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predaje letal na mejnih območjih kontrol letenja. To pomeni, 
da se predaja letal lahko vrši samo na podlagi medsebojnih 
pogodb, ki jih sklenejo letalske oblasti suverenih držav. Vse 
države, ki imajo razvit sistem letalske kontrole, so včlanjene 
v različne mednarodne letalske organizacije. Članstvo v ICAO 
(International Civil Aviation Organization) se določa s Kon- 
vencijo o mednarodnem civilnem letalstvu. Za včlanitev je 
potrebno, da je država mednarodno priznana in da pri vladi 
ZDA (kot depozitarju) deponira instrument o ratifikaciji te 
Konvencije. Članstvo v OZN pri tem bistveno olajšuje posto- 
pek, ker odpravlja vsak morebiten dvom o tem, da je država 
mednarodno priznana. 

Navkljub tem oviram pa je Republiška uprava za zračno 
plovbo vzpostavila stike z več kontrolami letenja in letalskimi 
organizacijami. 

Vzporedno z organizacijskim konceptom delovanja Republi- 
ške uprave za zračno plovbo se je izbolikoval tudi koncept 
materialno tehničnih potreb. Bivša jugoslovanska armada 
sicer ni odpeljala s seboj radarsko in radio-navigacijsko 
opremo, ki je na ozemlju Slovenije, vendar pa je ta oprema 
dotrajana in neprimerna za načrtovani sistem kontrole le- 
tenja. 

Zaradi tega je bila pripravljena tehnična specifikacija sistema 
kontrole letenja, ki je bila kot razpis posredovana proizvajal- 
cem opreme. Na razpis se je prijavilo osem proizvajalcev, ki so 
ponudili vso potrebno opremo (Thomson ČSF-Francija, Mar- 
coni-Velika Britanija, Westinghouse-ZDA, Siemens-ZRN, 
Kaminsky Associates/Reytheom-ZDA - kot posrednik, ARINC 
Research Corporation, Aerocom - posrednikm za telekomu- 
nikacije, Rodhe Schvvarz - komunikacije). Po pregledu vseh 
ponudb se je komisija odločial za Siemens, ki je dal tehnično 
in tudi finančno najugodnejšo ponudbo. Vrednost opreme, ki 
bo dobavljena v 6 oziroma 20 mesecih je 44,5 mio DEM. Vlada 
Republike Slovenije je na seji 28/12-1991 potrdila pogodbo in 
naložila pristojnim ministrstvom, da v nadaljevanju pogajaj, ki 
se nanašajo na financiranje, dosežejo čimbolj ugodne pogoje. 
Zvezna letalska inšpekcija je Adriji Airways odvzela dovoljenje 
za letenje (Air Operation Certificate). Zato je bilo vprašanje 
delovanja Adrie Airways rešeno s pomočjo drugih držav. 

Skupaj z Adrio Airways ter avstrijsko civilno letalsko admini- 
stracijo smo pripravili sestanek ECAC/Europenian Civil Avi- 
ation Conference/, ki je bil na Dunaju 18. decembra 1991. 
Sestanka so se udeležili predstavniki letalskih oblasti Nem- 
čije, Avstrije, Švice, Velike Britanije, Švedske, Italije, Madžar- 
ske, Norveške ter predstavnik Evropske skupnosti. Naša dele- 
gacija je podala širši aspekt dogajanj v zvezi s problematiko 
letalstva v Republiki Sloveniji. Na podlagi zaključkov tega 
sestanka: 
- je Adria Airways zahtevala izpis iz registra letal SFRJ, isto 
bodo storili lastniki drugih letal v Republiki Sloveniji, 
- vsa letala katerih lastnik je Adria Airways so pregledali 
avstrijski in nemški letalski inšpektorji, pregledali so tudi vso 
dokumentacijo o vzdrževanju in uporabi letal ter osnovno 
dokumentacijo o organizaciji podjetja, 
- letala Adrie Airways so bila izpisana iz registra SFRJ dne 
26/12-1991 ob 12.00 uri in istočasno vpisana v register letal 
Republike Slovenije, 
- letala Adrie Airways so dboila nove oznake državne pripad- 
nosti. 

Na podlagi vsega tega so posamezne držve (Avstrija, ZR 
Nemčija, Rusija, Švica) že priznale dokumente, ki jih je izdala 
Republiška uprava za zračno plovbo in dovolila obnovitev 
rednega linijskega in charterskega prometa (16/1-1992). 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je odgovor pripravilo Ministrstvo za promet in zveze. 
Odgovor je usklajen z Ministrstvom za zunanje zadeve. 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo Franceta 
Tomšiča, poslanca v Družbenopolitičnem zboru, 
za spremembo zakona o delovnih razmerjih 

Na 29. seji družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike 
Slovenije 11. decembra 1991 je delegat France Tomšič dal 
pobudo, v kateri predlaga spremembe in dopolnitve zakona 
o delovnih razmerjih zaradi opredelitve položaja in varstva 
sindikalnega zaupnika. 

Vlada Republike Slovenije o pobudi meni naslednje: 
Določba 5. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. I. RS, št. 14/ 
90 in 5/91), ki opredeljuje vlogo, položaj in varstvo sindikal- 
nega poverjenika, temelji na določilih Konvencije Medna- 
rodne organizacije dela št. 135 o varstvu in olajšavah za 
predstavnike delavcev v podjetju (Ur. I. SFRJ, št. 14/82). 
V skladu s 1. členom te konvencije se mora predstavnikom 
zagotoviti učinkovito varstvo pred vsakim postopkom, ki bi bil 
zanje škodljiv, kamor sodi tudi odpuščanje zaradi njihovega 
statusa ali aktivnosti kot predstavnikov delavcev ali zaradi 
članstva v sindikatu ali zaradi udeležbe v sindikalnih aktivno- 
stih, če ravnajo v skladu z veljavnimi zakoni, kolektivnimi 
pogodbami ali drugimi dogovorjenimi sporazumi. 

Varstvo sindikalnega predstavnika, kakršno se zahteva s kon- 
vencijo, je zagotovljeno z določbo tretjega in četrtega 
odstavka obravnavanega člena zakona. Sindikalnega pred- 
stavnika zaradi sindikalne dejavnosti brez soglasja sindikata 
ni mogoče postaviti v manj ugoden ali podrejen položaj glede 
na obravnavanje drugih delavcev, kamor sodi tudi prepoved 
razporeditve na drugo delovno mesto, v drugo organizacijo 
ali k drugemu delodajalcu, prepoved uvrstitve med presežne 
delavce, nadalje sindikalnemu predstavniku ni mogoče zni- 
žati osebnega dohodka in proti njemu začeti disciplinskega 
ali odškodninskega postopka. Sindikalni predstavnik uživa 
pravice po obravnavanih določbah med trajanjem njegove 
funkcije ter glede na določbo 6. točke 28. člena Splošne 
kolektivne pogodbe za gospodarstvo (Ur. I. RS, št. 31/90) še 
dve leti po preteku njegove funkcije. 

Ob upoštevanju navedenega je torej organizacija zavezana 
k določenemu ravnanju, ko gre za obravnavanje sindikalnih 
predstavnikov. Dolžnost organizacije, da postopa v skladu 
z zakonom, se kaže v omogočanju sindikalnim predstavni- 
kom, da lahko uveljavijo pravico, ki jim jih zaradi narave 
njihove dejavnosti zagotavlja zakon. 

Glede na to mora pristojni organ v organizaciji pri odločanju 
o pravicah, obveznostih in odgovornostih iz delovnega raz- 
merja v skladu s 3. členom zakona o. delovnih razmerjih 
omogočiti udeležbo sindikata. S tem je torej dana možnost, 
da sindikat tako kot za druge delavce že pred sprejemom 
odločitve uveljavlja tudi pravice oziroma prepreči šikaniranje 
sindikalnega poverjenika zaradi njegove sindikalne dejavno- 
sti. Če pa je kršitev njegovih pravic že storjena, se na zahtevo 
oziroma na podlagi ugovora zoper odločbo, ki ju vloži sindi- 
kalni predstavnik, to ugotavlja v postopku varstva pravic de- 
lavcev. 

Zakon torej ob upoštevanju mednarodne konvencije varuje 
sindikalne poverjenike pred šikanoznim ravnanjem deloda- 
jalca, in to glede na njihovo sindikalno aktivnost in delovanje. 
Ne zagotavlja pa sindikalnim poverjenikom absolutno ugod- 
nejšega položaja (razen ob trajnih presežkih delavcev) kot 
drugim delavcem, to je v vseh tistih primerih, ko odločitev 
delodajalca, ki posega v delovni status sindikalnega poverje- 
nika, temelji na razlogih poslovanja, organizacije dela, potreb 
delovnega ali proizvodnega procesa ipd., disciplinski odgo- 
vornosti v zvezi z delovnimi obveznostmi sindikalnega pover- 
jenika ali njegovi delovni nezmožnosti. 

Predlog, da se sindikalnim poverjenikom zagotovi absolutno 
ugodnejši položaj v delovnem razmerju, bo obravnavan in 
proučen v postopku priprave sprememb delovne zakonodaje, 
ki je v delovnem programu vlade za letos. 
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Prav tako bo v tem postopku treba proučiti tudi vprašanje 
natančnejše zakonske opredelitve sindikalnih poverjenikov 
ali zaupnikov oziroma neposredno izvoljenih delavskih pred- 
stavnikov, ki jim bo zagotovljen poseben status v delovnem 
razmerju. Če pa sindikati menijo, da je potrebno predhodno 
reševanje te problematike, opozarjamo na možnost, da se 
v postopku obravnave zakona, ki bo urejal reprezentativnost 
sindikatov, predlagajo rešitve za razrešitev tega vprašanja. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je mnenje pripra- 
vilo Ministrstvo za delo. 

MNENJE 
Banke Slovenije o pobudi in vprašanju dr. Boži- 
darja Voljča, poslanca v Družbenopolitičnem 
zboru, s podobo novega slovenskega denarja 

V zvezi s pobudo delegata gospoda dr. Božidarja Voljča glede 
podobe slovenskega denarja vas obveščamo, da je bil natečaj 
za novi slovenski denar že zaključen in da je strokovna žirija 
18. oktobra 1991 sprejela likovno rešitev, ki naj bi bila zasto- 
pana na novem slovenskem denarju. Tako žal pobud, izraže- 
nih v pismu gospoda Voljča, z dne 23. oktobra 1991, ne 
moremo več upoštevati, saj bi to pomenilo vračanje na 
začetna izhodišča natečaja. 

Ne glede na to, da o slovenskem denarju še nismo dali 
v javnost obsežnejših informacij, vas obveščamo, da se izho- 
dišča gospoda dr. Voljča ujemajo z osnovnim konceptom 
slovenskih bankovcev; ki ga je verificirala posebna strokovna 
delovna skupina. Izhajajoč iz dejstva, da gre za prvi slovenski 
denar, je delovna skupina sprejela enotno usmeritev, da bi 
morali ob tej priliki na denarju svetu predstaviti kulturno in 
znanstveno moč slovenskega naroda skozi najvidnejše pred- 
stavnike naše preteklosti. 

Ideja gospoda Voljča, da bi na denarju upodobili tudi nev- 
tralne motive kot so živali in rastline, je vsekakor zanimiva in 
je bila prisotna tudi v razpravah strokovne delovne skupine, ki 
je pripravljala izhodišča za slovenske bankovce in kovance. 
Nevtralni motivi vsekakor denarju v nekem smislu dajejo širšo 
uporabnost, ker niso vezani na določeno politično ozadje 
v določenem prostoru. Vseeno pa se je delovna skupina 
odločila, da da novemu denarju slovensko obeležje s predsta- 
vitvijo znanstvenih osebnosti iz slovenske preteklosti, ker je 
ocenila, da je to za predstavitev male slovenske države v svetu 
v tem trenutku potrebno. 

Ob tej priliki vas želimo obvestiti, da je bila pobuda dr. Voljča 
deloma upoštevana pri izbiri motivov za bodoče kovance, saj 
je izbrani avtor predvidel na kovancih tudi upodobitev moti- 
vov iz živalskega sveta. 

Upamo, da smo z našim odgovorom zadovoljili delegatski 
pobudi gospoda Voljča. Ob tem vam lahko zagotovimo, da 
Banka Slovenije skupaj z izbranimi likovnimi oblikovalci vlaga 
maksimalne napore v to, da bi bil novi slovenski denar obliko- 
van po sodobnih načelih in da bo dostojno predstavljal našo 
deželo v svetu. 

ODGOVOR 
Ministrstva za kulturo na pobudo dr. Božidarja 
Voljča, poslanca v Družbenopolitičnem zboru za 
uvrstitev problematike varstva naravne dediš- 
čine v RS v skupščinsko razpravljanje na 
dnevne rede skupščinskih zborov. 

Na poslansko pobudo dr. Božidarja Voljča, ki jo je dal na 32. 
seji družbenopolitičnega zbora Skupščine RS dne 15.1.1992, 
dajemo naslednji odgovor: 

Na področju varstva naravne dediščine ugotavljamo že vrsto 

let zastoj aktivnosti, zlasti iz pristojnosti republike. Po naši 
oceni so glavni vzroki predvsem naslednji: 

- Zakon o naravni in kulturni dediščini iz leta 1981 je sistem- 
sko zastarel, manjka mu vrsta pravnih instrumentov za izvaja- 
nje varstva NKD pa tudi sicer sloni njegov sistem na primarni 
vlogi občin, medtem ko je vloga republike drugotna, saj so 
njene pristojnosti in dolžnosti minimalne. Pozitivno vlogo je 
ta koncept odigral s tem, ko je vrednote naravne in kulturne 
dediščine približal široki javnosti, po drugi strani pa se je 
država (republika) umaknila tudi s tistih točk, kjer bi morala 
biti aktivna. Posledica je npr. ta. da v desetih letih ni bilo 
zavarovano niti eno pokrajinsko območje in niti ena živalska 
ali rastlinska vrsta iz republiške pristojnosti. 

- Upravna organiziranost je ob sorazmerno zadovoljivo 
zasedeni strokovni službi neustrezna, pristojnosti in dolžnosti 
niso jasno razmejene, inšpekcijski nadzor je nakazan le na 
republiški ravni in ni učinkovit. Kazenskih sankcij zaradi 
zastarelosti ni mogoče uporabljati. 

- Financiranje je zadovoljivo zagotovljeno le za vzdrževanje 
strokovne službe, ki jo skoraj v celoti financira republika, 
medtem ko za izvajanje varstvenih nalog ni predvidenih nobe- 
nih sistemskih finančnih virov. 

- Poskusi razglašanja večjih naravnih parkov so se ustavljali 
zaradi navzkrižij z drugimi dejavnostmi na prizadetem 
območju in zaradi neusposobljenosti države za interveniranje 
s finančnimi ali stimulativnimi instrumenti. 

- Zavarovana naravna območja (razen Triglavskega narod- 
nega parka) so ostala brez upravljalca, zato vsi krajinski parki 
in naravni rezervati obstajajo le na papirju. 

Zato se je Ministrstvo za kulturo lani odločilo, da stori vse 
potrebno iz lastne pristojnosti in da predlaga nujne sistem- 
ske, zakonske in druge spremembe, ki bi premaknile zadevo 
z mrtve točke. To je zlasti: 

1) Priprava nove naravovarstvene zakonodaje. - V teku je 
priprava novega zakona o varstvu naravne in kulturne dediš- 
čine, dodatno k temu pa smo konec leta 1991 sprejeli še 
pobudo za širše zasnovani zakon o varstvu narave. Oba 
pravna sklopa obravnavamo vzporedno, ovira pri bolj inten- 
zivnem delu so še nerazčiščene pristojnosti med našim mini- 
strstvom in Ministrstvom za varstvo okolja in urejanje pro- 
stora. 

2) Nujne spremembe zdajšnjega zakona o naravni in kulturni 
dediščini. - Ker je novi stanovanjski zakon v koliziji z navede- 
nim zakonom, so predlagane nujne spremembe po skrajša- 
nem postopku. Zato smo predlagali še nekaj najbolj nujih 
popravkov s področja varstva naravne dediščine in sicer: 
razglašanje ogroženih živalskih in rastlinskih vrst na ravni 
vlade in možnost interventnega začasnega zavarovanja ogro- 
ženih delov naravne dediščine (npr. pokrajinskih območij) 
tudi na ravni republike. Podrobnosti predlaganih sprememb 
zakona so razvidne in odgovora na poslansko pobudo Mat- 
jaža Ježa (naš dopis št. 616-5/91 SP z dne 28. 1. 1992). 

3) Reorganizacija in kadrovska okrepitev upravnega organa. 
- Zaradi vse večjega pomena, ki ga imata naravna in kulturna 
dediščina za Republiko Slovenijo, smo v Ministrstvu za kul- 
turo predlagali formiranje posebnega sektorja za to področje. 
Že zdaj pa smo iz republiških strokovnih organizacij pritegnili 
dva sodelavca: svetovalca ministra za področje naravne 
dediščine in za področje arhivistike. 

4) Pobuda za ustanovitev direkcije za zavarovana naravna 
območja in za formiranje interventnega sklada za ogroženo 
naravno dediščino. - Direkcija naj bi bila formirana medre- 
sorsko, sedež pa bi imela v Ministrstvu za kulturo. Kljub 
restriktivnim merilom za letošnji proračun zagovarjamo nujno 
potrebo po izdvojitvi vsaj simboličnega zneska za intervencije 
na ogroženi naravni dediščini. 

Na konkretna vprašanja v poslanski pobudi dr. Voljča pa 
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dajemo še naslednja pojasnila: 
1 in 3 Zaščita Pohorja; Notranjski in Kočevski RP 

Gradivo za razglasitev Regijskega parka Pohorje je strokovna 
služba (Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Mari- 
bor) pripravila že pred več kot dvema letoma. Medtem ko je 
naravovarstveni del predloga ustrezno pripravljen in uteme- 
ljen pa ostaja odprtih še vrsta vprašanj na katere mora imeti 
predlagatelj pripravljene odgovore preden gre predlog 
v javno obravnavo. Ta pa so zlasti: 
- usklajenost varstvenega predloga z drugimi zainteresira- 
nimi dejavnostmi in subjekti oz. sistemska pot za usklajevanje 
z instrumenti za interveniranje; 
- denarna ali materialna nadomestila za kompenziranje 
omejitev izhajajočih iz naravovarstvenih ukrepov in omejitev, 
ustanovitev ustreznega državnega sklada; 
- ustanovitev ali določitev upravljalca zavarovanega 
območja in nadzorne službe; 
- sprejetje ustreznih varstveno-razvojnih planov in izdvojitev 
namenskih sredstev za stimuliranje skladnega razvoja parkov. 
Poudarjamo, da gre samo pri petih planiranih regijskih parkih 
(poleg treh navedenih so to še Kraški RP in Karavanško 
-Kamniško-Savinjski RP) za 6-7% nacionalnega ozemlja, ki 
predstavlja večinoma aktiven gospodarski prostor z večinsko 
zasebno zemljiško posestjo. Slabo pripravljen predlog za raz- 
glasitev, iz katerega bi bile razvidne samo omejitve in prepo- 
vedi brez spremljajočih stimulacijskih ukrepov države, bi 
v javnosti dosegel prav nasproten učinek od zaželenega in bi 
objektivno škodil naravovarstveni ideji. 

Varstvenega projekta ni mogoče izpeljati brez pripravljenosti 
in aktivne vloge lokalnih skupnosti. Medtem ko predlog 
Notranjskega RP in Kočevskega RP podpirajo zainteresirane 
občine ali njihove strokovne organizacije pa so s Pohorskim 
RP, ki leži v osmih občinah, nobena od teh posebej ne 
istoveti. 

Temeljitejšega premika na tem področju ne bo mogoče 
doseči dokler ne bodo na predlogi nove zakonodaje vzpostav- 
ljeni učinkovitejši pravni instrumenti in stimulacijski meha- 
nizmi — npr. proračunsko izdvojena postavka za kompenza- 
cije, zagonske in razvojno planske naloge. 

Kratkoročne ukrepe vidimo v uvedbi začasnega zavarovanja 
iz pristojnosti republike (kar naj bi omogočila predlagana 
sprememba zakona o NKD po skrajšanem postopku), v usta- 
novitvi medresorske direkcije za zavarovana naravna 
območja in v izdvojitvi ustrezne namenske postavke za nara 
vovarstvene intervencije v proračunu za leto 1992. 

2: Zaščita vrtnega polža in žab 

Pobuda za sprejem zavarovalnega akta za ogrožene vrste 
živali (vrtni polž in lovne vrste žab) je bila že v začetku 
lanskega leta v obravnavi v skupščinski Komisiji za varstvo 
okolja in naravne dediščine in naložena v izvedbo našemu 
ministrstvu. Žal je ni bilo mogoče izpeljati v predlagani obliki, 
ker smo naleteli na določene pravne in druge ovire. Vendar 
tudi ni mogoče sprejeti trditve, da MK ni storilo ničesar. 
V sodelovanju med pobudnikom predloga, poslancem Matja- 
žem Ježem in Zavodom RS za varstvo naravne in kulturne 
dediščine, so bile v začetku 1991 pripravljene strokovne 
osnove, utemeljitev predloga zavarovalnega akta in teze zanj. 
Pravna ovira je nastopila v veljavnem zakonu o naravni in 
kulturni dediščini, ki za te primere predvideva zavarovalni akt 
na ravni Skupščine RS, torej zakon. Ker bi zaradi procedure 
sprejemanja zamudili lovitveno sezono, smo se po posvetova- 
nju s strokovno službo odločili za edino takrat možno pot: za 
priporočilo začasnega zavarovanja na ravni občin, ki imajo to 
pristojnost. Zanje smo pripravili vzorec odločbe o začasnem 
zavarovanju vrtnega polža in priporočili čimprejšnji sprejem 
teh aktov. Na to so se pozitivno odzvale mnoge občine, po 
naši evidenci Ljubljana Vič-Rudnik, Ljubljana Center, Ljub- 
ljana Bežigrad, Ljubljana Moste-Polje, Velenje, Ravne na 
Koroškem, Vrhnika, Slovenske Konjice, Lenart, Ormož, Dra- 
vograd, Ilirska Bistrica, Sežana, Jesenice in Litija. Seveda so 
bile to samo začasne in delne rešitve, ki jih opravičuje 
pomanjkanje ustreznejših pravnih instrumentov. 

Kot v prej omenjenem primeru vidimo realno možnost za 
trajno in pravočasno rešitev tega perečega vprašanja takoj po 
sprejetju sprememb in dopolnitev zakona o NKD po skrajša- 
nem postopku. Kolikor bo pobuda sprejeta in zakonsko reali- 
zirana, bomo obenem predložili tudi osnutek zavarovalnega 
akta, ki naj bi ga sprejela Vlada RS. 

4: Pomanjkanje sredstev 

Ocena, da bi v letu 1992 samo za najbolj izbrane akcije na 
področju varstva naravne dediščine potrebovali okrog 
40.000.000 SLT, je točna. Pripomnimo naj, da je strokovna 
skupina pri našem ministrstvu za sektor naravna in kulturna 
dediščina v predlogu kulturnega programa za leto 1992 naslo- 
vila na Skupščino RS in vlado javni poziv, naj v predlogu 
proračuna upošteva to postavko. Poleg tega smo v soglasju 
s podpredsednikom vlade dr. Šešerkom predlagali iz progra- 
mov več resorjev izdvojitev 17.000.000 SLT, ki bi jih namenili 
za pripravo zgoraj naštetih treh regijskih parkov. 

5: Poročilo o stanju naravne dediščine v Sloveniji 

Poleg te pobude nam je podobno nalogo dala tudi Komisija za 
varstvo okolja in naravno dediščino. Pobudo sprejemamo in 
pripravljeni smo predložiti ustrezno poročilo za obravnavo 
v vladnih in skupščinskih telesih do konca marca 1992. 

ODGOVOR 
Ministrstva za delo na pobudo Francija Pivca in 
Andreja Verliča, poslancev v Družbenopolitič- 
nem zboru, mag. Jožeta Protnerja, poslanca 
v Zboru občin in Rudija Mogeta, poslanca 
v Zboru združenega dela, v zvezi z zajamčenim 
OD in zakonom o izplačevanju OD in nekaterih 
drugih prejemkov delavcev za leto 1991 in prvo 
trimesečje leta 1992 

Poslanci Skupščine Republike Slovenije, Andrej Verlič, Franci 
Pivec, Rudi Moge in mag. Jože Protner v svoji poslanski 
pobudi pozivajo Vlado Republike Slovenije, da določi novo 
višino zajamčenega osebnega dohodka in predlaga spre- 
membo Zakona o izplačevanju osebnih dohodkov in nekate- 
rih drugih prejemkov delacev za leto 1991 in prvo trimesečje 
leta 1992. 

V zvezi s posredovano pobudo posredujemo naslednje pojas- 
nilo: 
Ministrstvo za delo je v skladu z določili Zakona o zajamče- 
nem osebnem dohodku sprožilo postopek za določitev 
novega zneska zajamčenega osebnega dohodka, ki ga bo 
Vlada Republike Slovenije obravnavala na prvi naslednji seji. 

V skladu s sklepom Skupščine Republike Slovenije ob spreje- 
manju Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izpla- 
čevanju osebnih dohokov in nekaterih drugih prejemkov 
delavcev za leto 1991 in prvo trimesečje leta 1992 Ministrstvo 
za delo proučuje učinke delovanja zakona na gibanje poseb- 
nih dohodkov glede na izkazana.inflacijska gibanja v preteklih 
mesecih. Dokončni podatki o učinkovanju zakona, ki jih psre- 
duje Služba družbenega knjigovodstva, bodo analizirani že 
v tem tednu. Na podlagi doslej obdelanih podatkov ugotav- 
ljamo, da omejitev izplačil osebnih dohodkov, ki je bila uve- 
dena z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona 
v mesecu novembru, glede na inflacijsko gibanje ni več 
ustrezna ter pripravljamo predlog sprememb, ki ga bo Vlada 
Republike Slovenije posredovala Skupščini Republike Slove- 
nije v sprejem. 
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ZBOR OBČIN menjen carinski sistem, skupaj s carinsko tarifo in predpisi 
o necarinskih uvoznih dajatvah. 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobudo Cveta Gradišarja, poslanca v Zboru 
občin* da vlada izdela pregled podjetnikov po 
strokovni izobrazbi 

V zboru občin je 24. oktobra 1991 delegat dr. Cveto Gradišar, 
dal naslednjo delegatsko pobudo: 
Predlagam, da vlada razgrne oziroma pripravi prikaz podjet- 
nikov (menagementa) po izobrazbi, podjetniški praksi 
(dosežkih razvojnih projektov oziroma izgub nerazvoja), 
Podjetniškem izobraževanju (Brdo, tujina), aktivnemu zna- 
nju tujega jezika (jezikov), usmerjenosti na konvertibilna, 
klirinška področja, skratka na ekonomskem, organizacij- 
skem in razvojnem področju.' 
Na pobude daje Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 
naslednje pojasnilo: 
V obstoječem informacijskem sistemu ne razpolagamo 
s celotnimi podatki o vodilnih delavcih v podjetjih. 
Delne analize, ki so bile narejene v Zvezi društev kadrovskih 
delavcev, tudi ne zajemajo celovitega pregleda. Posamezne 
raziskave na to temo so še pri Inštitutu za družboslovna 
raziskovanja, Inštitutu za trženje, ekonomijo in organizacijo, 
Centru za usposabljanje vodilnih delavcev, Republiški upravi 
*a kadre, Zavodu za organizacijo poslovanja in Gospodarski 
zbornici Slovenije. Z informativnimi podatki o izobrazbi pri 
njih registriranih menedžerjev razpolaga Društvo MANAGER, 
vendar to ni dovolj za uresničitev zahteve iz pobude dr. Cveta 
Gradišarja. 
^a bi dobili pregled, ki ga vsebuje pobuda, bi bilo treba 
Pripraviti širšo analizo, povezano z izvedbo ankete in vlaga- 
njem večjih materialnih sredstev. Glede na to da je kategorija 
vodilnih delavcev zelo gibljiva in sestava dokaj nestalna in 
plede na to da ima država relativno majhen vpliv na njihovo 
izbiro v razmerah nove lastnine in tržne ekonomije, bo raci- 
onalnejša rešitev vzpostavitev spremljanja samih realnih 
Podatkov o teh kadrih v okviru rednega statističnega obvešča- 
nja, za kar pa Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 
Pobudo sprejema in jo bo upošteval pri dograjevanju statistič- 
nih evidenc in pripravi tovrstne zakonodaje. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nife je pripravilo odgovor Ministrstvo za delo. 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
Ha pobudo Tomaža Pavšiča, poslanca v Zboru 
občin in Andrej Štera, poslanca v Zboru združe- 
nega dela, o oprostitvi carinskih dajatev za uvoz 
aparatov za dializo in reprodukcijskega materi- 
ala za dializni postopek in druga obolenja, kare- 
r'h zdravljenje zahteva material iz uvoza. 

^a vprašanje o oprostitvi plačila carinskih dajatev za uvoz 
aParatov za dializo in reprodukcijskega materiala za dializni 
Postopek in druga obolenja, katerih zdravljenje zahteva zdra- 
vilni material iz uvoza, ki sta ga postavila v zboru združenega 
Oela Skupščine Republike Slovenije delegat Andrej Šter, 
* zboru občin Skupščine Republike Slovenije pa delegat 
Tomaž Pavšič, sočasno pa dala tudi pobudo za spremembo 
Podpisov in za ukinitev plačila carine za uvoz navedenih 
Predmetov, odgovarjamo naslednje: 

Republika Slovenija je s sprejetjem ustavnega zakona za 
Uvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvis- 
nosti Republike Slovenije in uveljavitvijo zakona o carinski 
s|užbi 25/6-1991 prevzela vse pristojnosti s področja carin- 
skega sistema. Zaradi zagotavljanja kontinuitete in čim bolj 
nemotenega pretoka blaga in ljudi čez državno mejo je bil 
s tem dnem prevzet v slovensko zakonodajo v celoti nespre- 

Tako so po določilu 10. točke prvega odstavka 29. člena 
carinskega zakona (Ur. I. SFRJ, št. 34/90 - prečiščeno bese- 
dilo) oproščena plačila carine: 
1. Podjetja na področju zdravstva za: 
- specifično opremo, priprave in inštrumente za zdravstvo in 
za NADOMESTNE DELE IN POTROŠNI MATERIAL ZA UPO- 
RABO TE OPREME, ki se ne izdeluje v državi, in če se ti 
proizvodi uvažajo za opremljanje podjetij v skladu z razvoj- 
nimi programi zdravstva, 
- specifično opremo, ki se uporablja v varstvenih delavnicah 
za rehabilitacijo, zaposlovanje in prekvalifikacijo invalidov, ki 
se ne izdeluje v državi. 
2. Zveza slepih oz. člani Zveze slepih za: 
- specifično opremo, priprave in inštrumente za zdravstvo in 
za NADOMESTNE DELE IN POTROŠNI MATERIAL ZA UPO- 
RABO TE OPREME, ki se ne izdelujejo v državi. 

3. Zveza društev distrofikov in člani Zveze društev distrofikov 
za: 
- specifično opremo, priprave in inštrumente za zdravstvo in 
za NADOMESTNE DELE IN POTROŠNI MATERIAL ZA UPO- 
RABO TE OPREME za osebe, zbolele za mišičnimi in živčno 
mišičnimi boleznimi, ki se ne izdelujejo v državi. 

4. Občani za: 
- specifično opremo, priprave in inštrumente za zdravstvo in 
za NADOMESTNE DELE IN POTROŠNI MATERIAL ZA UPO- 
RABO TE OPREME za osebno rabo, ki se ne izdelujejo v dr- 
žavi. 

V 26. členu pravilnika o postopku za uresničevanje pravice do 
carinske oprostitve (Ur. I. SFRJ, š. 46/86, 31/87, 55/88, 73/89 in 
18/90) ter 3. členu pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
pravilnika o postopku za uresničevanje pravice do carinske 
oprostitve (Ur. I. RS, št. 32/91) je opredeljeno, kakšne listine 
so potrebne za uveljavitev oprostitve plačila carine, in sicer: 
- potrdilo Ministrstva za zdravstvo, družino in socialno var- 
stvo, da se oprema in drugi izdelki, ki se uvažajo, uvažajo za 
enega od namenov, opredeljenih v 1. in 4. točki prvega 
odstavka tega odgovora, 
- izjavo Zveze slepih Slovenije oz. Zveze društev distrofikov, 
da se predmeti uvažajo za namene, ki so opredeljeni v 2. točki 
prvega odstavka tega odgovora in 
- potrdilo Gospodarske zbornice Slovenije, da se predmeti, 
ki se uvažajo, ne poizvajajo v Sloveniji. 

Na podlagi predloženih dokumentov pristojna carinarnica 
izda odločbo o oprostitvi plačila carine po 10. točki prvega 
odstavka 29. člena carinskega zakona. 

Ob upoštevanju navedenega menimo, da je zakonska podlaga 
za oprostitev plačila carine in drugih uvoznih dajatev za uvoz 
opreme in nadomestnih delov ter potrošnega materiala za 
dializne in druge bolnike zadostna in da ni razloga za spremi- 
njanje obstoječih predpisov. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je mnenje pripravilo Ministrstvo za finance v sodelova- 
nju z Ministrstvom za zdravstvo, družino in socialno varstvo. 
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ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobudo Darka Bizjaka, poslanca Zbora zdru- 
ženega dela, za pripravo zakona o trgovinskih 
družbah 

Na 35. seji zbora združenega dela Skupščine Republike Slo- 
venije je delegat Darko Bizjak dal naslednjo pobudo in vpra- 
šanje: 
»Tržna ekonomija, nova organizacija po zapadnem vzoru 
nezadržno prodira v naše življenje. Nastajajo nova podjetja, 
delniške družbe, družbe z omejeno odgovornostjo, itd. Vemo, 
da v svetu ureja pravo trgovinskih družb posebna zakonodaja 
in ravno zaradi tega, ker take zakonodaje pri nas ni, tečejo 
stvari spontano, se pogosto dogaja, da so potem prisotni tudi 
očitki, ker se skuša vsaka iniciativa oceniti kot kraja. Predla- 
gam, da se čimprej ta zakonodaja pojavi pred parlamentom, 
in istočasno postavljam vprašanje Izvršnemu svetu Skupščine 
Republike Slovenije, kdaj ima namen predložiti zakon o trgo- 
vinskih družbah?« 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije odgovarja na dele- 
gatsko vprašanje naslednje: 

Gre za področje, ki ga trenutno pri nas ureja Zakon o podjetjih 
(Ur. I. SFRJ, št. 77/88, 40/89, 46/90 in 61/90). Prav podnormira- 
nost na posameznih delih statusnega prava je omogočala, da 
je v sistemu prihajalo do nekaterih anomalij. Z namenom da 
se Republika Slovenija tudi na tem področju približa trditvam, 
ki veljajo v državah Evropske skupnosti, je v letu 1991 pri 
Ministrstvu za zakonodajo začela z delom na tem področju 
posebna delovna skupina. Skupina je pripravila delovno gra- 
divo zakona o gospodarskih družbah, ki ga bo Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije obravnaval in predložil Skupš- 
čini Republike Slovenije v februarju 1992. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine republike Slove- 
nije je mnenje pripravilo Ministrstvo za zakonodajo. 

ODGOVOR 
Ministrstva za šolstvo in šport in Zavoda R Slove- 
nije za šolstvo in šport na pobudo Jožeta Zupan- 
čiča, poslanca v Zboru združenega dela, v zvezi 
s poukom tujih jezikov v osnovnih šolah 

V pobudi, ki ste nam je posredovali, želite, da Ministrstvo 
Republike Slovenije za šolstvo in šport ter Strokovni svet 
Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje ocenita mož- 
nosti in učinke uvajanja obveznega pouka drugega tujega 
jezika v osnovno šolo, ocenita možnosti uvajanja prvega 
tujega jezika v prvi razred osnovne šole ter možnosti in učinke 
uvajanja klasičnih oddelkov (s poukom latinskega jezika) 
v osnovni šoli v povezavi s srednjo šolo. 

O vseh naštetih vprašanjih pouka tujega jezika v osnovni šoli 
je bilo v zadnjih letih veliko razprav, kar je ob prizadevanjih za 
vključevanje Slovenije v mednarodne politične in gospodar- 
ske tokove tudi razumljivo. 

Tega se zavedamo tudi v šolski upravi, zato že poteka nekaj 
dejavnosti, ki naj bi omogočile boljši pouk tujih jezikov 
v naših šolah. 

Zavod RS za šolstvo in šport je pred nekaj leti opravil sprem- 
ljavo programa osnovne šole in v tej zvezi posvetil precejšnjo 
pozornost tudi analizi poučevanja tujih jezikov v osnovni šoli 
ter predlagal nujne spremembe v predmetniku - povečanje 
števila ur, namenjenih pouku tujega jezika. Tudi v Koncepciji 
in strategiji razvoja šolstva v Republiki Sloveniji je Zavod RS 
za šolstvo in šport namenil pouku tujega jezika s prenosom 
začetka obveznega učenja iz 5. v 4. razred. 

Od leta 1990 dalje poteka v 23 šolah eksperiment uvajanj' 
tujega jezika v 4. razred. 

V zadnjem šolskem letu, 1991/92 pa poteka tudi eksperiment 
uvajanja klasičnih oddelkov s poukom latinskega jeziks 
v 3 osnovnih šolah (v Ljubljani in Mariboru). Oba eksperi' 
menta vodijo predmetni strokovnjaki z Zavoda RS za šolstvo 
in šport. $ 

Eksperimenti še niso ovrednoteni, zato bi bilo njihovo posplO' 
Sevanje preuranjeno. Glede na vašo pobudo je Zavod RS 
šolstvo in šport pripravil za Stokovni svet RS za vzgojo ifl 
izobraževanje strokovno mnenje, iz katerega povzemam11 

naslednje poudarke: 

»Če predpostavljamo, da so sedanji cilji pouka tujega jezik' 
v osnovni šoli postavljeni prenizko, da torej učenci pridobijo 
premalo znanja in premalo razvijajo jezikovne spretnosti 
potem je zgodnejše učenje tujega jezika ena od možnosti # 
povečanje fonda ur, namenjenih tujemu jeziku. Pod hudi|< 
pritiskom javnosti (staršev) prihaja v praksi do radikalni' 
realizacij, t.j. uvajanja jezikovnega pouka že v vrtec, za kari' 
s strokovnega vidika premalo tehtnih argumentov. Poskuso' 
tako zgodnjega učenja tujega jezika v šolskem sistemu tu® 
v drugih državah ni bilo prav veliko, vsekakor pa ni bil® 
prepričljivih dokazov o smotrnosti takšnega učenja. Tudi z® 
(oziroma proti) uvajanju tujega jezika v 1. razred osnovne S"'® 
še ni tehtnih teoretičnih argumentov. Eksperimenti, ki jih1,1 

bilo tako malo, so potekali v zelo različnih okoljih, pod razli'' 
nimi pogoji in z različnimi cilji. Mogoče bodo še najb"' 
uporabni rezultati pred kratkim začetega eksperimenta n> 
Hrvaškem. 

Tudi v Evropi se poti za zgodnejše učenje tujega jezika š®1® 
utirajo. John Clack je na simpoziju o učenju angleščine 
tujega jezika, maja letos na Dunaju, predstavil kar 7 varia"' 
vključitve tujega jezika v program nižjih razredov osemletk 
ne da bi mogel katerokoli priporočiti. Če bi se kljub pomani' 
kanju teoretičnih argumentov odločili za uvedbo tujega jezik® 
v 1. razred, bi vseeno trčili ob naslednje probleme: 

- zastaviti drugačne, bolj formativne in manj konkretne cilj® 
v smislu razvijanja določene jezikovne zmožnosti; 

- razrešiti vprašanje kadra; na tej stopnji temelji pouk tuje9® 
jezika na integraciji z drugimi predmeti oziroma dejavnost"11, 

torej bi moral biti razredni učitelj hkrati dovolj jezikovn® 
usposobljen za izvajanje pouka tujega jezika - takšnih ufii|e" 
Ijev pri nas nimamo; 
- oblikovati nov program tujega jezika po vertikali za vs° 
osnovno šolo in za srednjo šolo (z vsebinskega, ciljne!^ 
organizacijskega vidika, vključno s pripravo nove učbenik® 
tehnologije; 
- razrešiti vprašanje enotnosti, ali naj bi bil program tuje9® 
jezika od 1. razreda naprej obvezen za vse otroke in kako bi j® 
vplivalo na pridobivanje jezikovnih zmožnosti v materine'" 
jeziku, na opismenjevanje itd.«. 

Če bi se vseh teh sprememb lotili frontalno, ne dovolj str"- 

kovno in materialno pripravljeni, bi lahko dosegli učini*®' 
nasprotne od željenih. Zavod RS za šolstvo in šport nada'l 
meni, da bi bilo smiselno uvajati tuj jezik v obvezni predme'i 
nik postopoma, najprej s premikom začetka iz 5. v 4. razr® 
osnovne šole. Po mnenju predmetnih strokovnjakov v Zavod 
RS za šolstvo in šport bi bili za tak frontalni premik stroko*"1 

(to je pedagoško, didaktično, kadrovsko in s potrebno uč11 

tehnologijo) pripravljeni čez dve leti. 

Ob tem je potrebno naslednje pojasnilo glede kadrovskega'! 
materialnega obsega takšnega premika v predmetniku: 0 

tako obsežnem projektu, kot je pouk tujega jezika za celot'' 
generacijo učencev 4. razreda (cca 25.000 učencev) tre"' 
zagotoviti tudi dodatna finančna sredstva. 

Če naj bo zgodnejše učenje tujega jezika kolikor toliko 
kovito, je treba zagotoviti za tak pouk 3 tedenske ure. To I 
možno zagotoviti v okviru obstoječih predmetnikov le s črt' 
njem 3 ur pri drugih predmetih oziroma z dodatnimi uran1 
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3 ure tedensko na oddelek 4. razreda pomeni za cca 1175 
oddelkov 4. razreda 3525 tedenskih ur, kar pomeni dodatno 
zaposliti 160 učiteljev tujega jezika. 

Zavod RS za šolstvo in šport hkrati opozarja, da bi bilo 
mogoče doseči boljše znanje tujega jezika tudi na drugačen 
način. Če je javnost zaskrbljena za to, ker se učenci v osnovni 
šoli ne naučijo dovolj tujega jezika, predlagajo za razrešitev 
tega problema namesto zgodnejšega uvajanja tujega jezika 
v predmetnik, veliko bolj racionalno, preverjeno in uresnič- 
ljivo rešitev, t.j. povečanje fonda ur tujega jezika v predmetni- 
kih 7. in 8. razreda. Padanje števila ur tujega jezika od 4 ur v 5. 
razredu na tri v 6. razredu in na 2 v 7. in 8. razredu je že bilo 
vzrok za nenadno upočasnitev napredovanja znanja tujega 
jezika in celo stagnacijo, za slabšo motiviranost za učenje in 
celo za upad priljubljenosti predmeta. Negativne posledice 
takšnega obsega in razporeditve ur je pokazala že pred nekaj 
leti opravljena evalvacija osnovne šole. Pri spremembi pro- 
grama osnovne šole bi bilo zato predvsem potrebno zagoto- 
viti več tedenskih ur pouka tujega jezika. Argument za to je 
tudi dejstvo, da imajo vse evropske dežele za učence v tej 
starosti najmanj po tri ure pouka tujega jezika tedensko in da 
je to obdobje, ko učenčeve psihofizične lastnosti omogočajo 
optimalne rezultate učenja. 
Menimo, da so ta stališča Zavoda RS za šolstvo in šport 
ustrezna in realna podlaga za sistemsko urejanje pouka 
tujega jezika v osnovni šoli. Pri spreminjanju programa 
osnovne šole si bomo prizadevali: 

- da se zagotovi v predmetniku za tuj jezik tolikšno število 
tedenskih ur, ki omogoča intenzivno učenje tujega jezika 
v času, ko so učenci za to psihofizično najbolj sposobni, to je 
v 7. in 8. razredu; 
- da se ustvarijo strokovne, organizacijske, kadrovske in 
materialne možnosti za uvedbo pouka tujega jezika v 4. razred 
osnovne šole; 
- da se omogoči fakultativno učenje drugega tujega jezika 
(ki se lahko začne tudi prej kot pouk obveznega 1. tujega 
jezika). 

Ker za frontalno uvajanje tujega jezika v 1. razred osnovne 
šole ni niti teoretičnih podlag, niti didaktičnih vzorcev, ki bi jih 
lahko prenesli v naše okolje, menimo, da tak projekt ne bi bil 
uspešen. 
Zato predlagamo, da bi se tuj jezik na začetku šolanja uvajal le 
fakultativno in eksperimentalno, tam, kjer so za to pogoji in 
interesi. Prav v večji izbirnosti in fleksibilnosti programov, ki 
Pa morajo biti strokovno vodeni in morajo upoštevati psihofi- 
zične sposobnosti učencev, vidimo možnosti za rahljanje 
monolitnosti sedanje osnovne šole ter za večjo motiviranost 
učencev in učiteljev za delo v šoli. 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo In šport pa je posredo- 
val naslednji odgovor: 

Nedvomno tiči za vprašanji, ki jih zastavljate v zvezi s poukom 
tujega jezika v osnovni šoli, skrb in dvom so pri tujem jeziku 
v osnovni šoli cilji zastavljeni dovolj visoko in če so skladni 
s pričakovanji in potrebami družbe. 

Če to niso, in temu v prid govori tudi dejstvo, da kljub mnogim 
pozitivnim vsebinskim spremembam pri pouku tujega jezika 
zadnjih deset let sistemskih premikov vendarle ni bilo, potem 
je razumno razmišljati o spremembah. 

če torej predpostavljamo, da so sedanji cilji pouka tujega 
jezika v osnovni šoli postavljeni prenizko, da torej učenci 
pridobijo premalo znanja in premalo razvijejo jezikovne spret- 
nosti, potem je zgodnejše učenje tujega jezika seveda ena od 
možnosti za povečanje fonda ur namenjenih tujemu jeziku. 

Zgodnejši začetek učenja tujega jezika je že več let predmet 
razprav v strokovnih krogih. Pod hudim pritiskom javnosti 
- (staršev) prihaja v praksi do zelo radikalnih realizacij, stro- 
kovnega vidika premalo tehtnih argumentov. Poskusov tako 
zgodnjega učenja tujega jezika v šolskem sistemu tudi v dru- 
gih državah ni bilo prav veliko, vsekakor pa ni bilo prepričlji- 
vih dokazov o smotrnosti takšnega početja. 

Glede uvajanja tujega jezika v prvi razred osnovne šole je prav 
tako težko govoriti o tehtnih teoretičnih argumentih za in tudi 
proti. Eksperimenti, ki jih v svetu ni bilo tako malo, so potekali 
v zelo različnih okoljih, pod različnimi pogoji in z različnimi 
cilji. Mogoče bodo še najbolj uporabni rezultati šele začetega 
eksperimenta na Hrvaškem. 

Vsekakor se poti za zgodnje učenje tujega jezika tudi v Evropi 
šele utirajo. John Clarck je na simpoziju o učenju angleščine 
kot tujega jezika maja letos na Dunaju predstavil kar 7 variant 
vključitve tujega jezika v program nižjih razredov osemletke, 
ne da bi mogel katerokoli priporočiti. 

Če bi se kljub pomanjkanju teoretičnih argumentov odločili za 
eksperimentalno uvedbo tujega jezika v 1. razred, bi vseeno 
trčili ob naslednje probleme: 

- cilji: uvedba jezikovnih dejavnosti v pouk bi imela zelo 
kompleksne cilje, ki bi imeli predvsem motivacijski in forma- 
tivni (razvoj celovite osebnosti, določenih osebnostnih last- 
nosti) značaj in šele nato razvijanje določene jezikovne zmož- 
nosti 

- kadrovski: katerakoli od zgoraj omenjenih sedmih variant 
vključitve tujega jezika v program temelji na integraciji z dru- 
gimi predmeti oz. dejavnostmi, 
Torej bi bil za izvajanje pouka tujega jezika potreben razredni 
učitelj ki bi bil hkrati dovolj dobro jezikovno usposobljen. 
Takih učiteljev pri nas nimamo. 

- nadaljevanje programa tujega jezika po vertikali: celoten 
program tujega jezika v osnovni šoli z vsebinskega, ciljnega, 
organizacijskega vidika, kot tudi z vidika učbeniške tehnolo- 
gije in tehnike bi bilo treba spremeniti in po njem preobliko- 
vati tudi programe v srednjih šolah. 

- vprašanje enostnosti: ali naj bi bil program tujega jezika od 
1. razreda naprej obvezen za vse otroke in kako bi to vplivalo 
na pridobivanja jezikovne zmožnosti v maternem jeziku, na 
opismenjevanje i. t. d. 

Vseh teh problemov nimamo rešenih in jih ni mogoče rešiti 
takoj. Kljub vsemu pa si v slovenskem prostoru nabiramo 
izkušnje z naslednjimi eksperimenti zgodnjega opismenjeva- 
nja v maternem in tujem jeziku poteka kar v 1. razredu ene 
izmed ljubljanski šol. 

Na obali je potekal eksperiment vključevanja jezika okolja 
v vzgojne aktivnosti v vrtcu. Pripravljeno je bilo sklepno poro- 
čilo, vendar je zaradi drugačne narave jezika okolja nasproti 
tujemu jeziku rezultate težko posplošiti. 

V 23 šolah od leta 1990 poteka eksperiment uvajanja tujega 
jezika v 4. razred. Uvedba tujega jezika v 4. razred je skladna 
s koncepcijo razvoja osnovne šole in še najbolj obvladljiva 
sprememba glede na prej omenjene probleme uvajanja jezika 
na zgodnejšo stopnjo. Merljivi izobraževalni rezultati, ki so za 
mnoge starše tako rekoč edini cilji pouka tujih jezikov, bodo 
upam tudi še v 4. razredu drugotnega pomena. 

Če se vrnem k izhodiščnemu problemu, ali se naši učenci 
v OŠ naučijo dovolj tujega jezika, predlagamo veliko bolj 
racionalno, preverjeno in uresničljivo rešitev, t. j. povečanje 
fonda ur tujega jezika v predmetnikih 7. in 8. razredu. Padanje 
števila ur tujega jezika od štirih ur v 5., na tri v 6. in na dve v 7. 
in 8. razredu je že leta vzrok za nenadno upočasnitev napre- 
dovanja znanja tujega jezika in celo stagnacijo, za slabšo 
motiviranost za učenje in celo za upad priljubljenosti pred- 
meta. Negativne posledice takšnega obsega in razporeditve 
ur je pokazala že pred nekaj leti opravljena evalvacija OŠ. Že 
dolgoletne pobude učiteljev, naj se spremeni predmetnik, pa 
so z uvajanjem metodično pestrejšega pouka in za učence 
bolj avtonomega položaja še pogostejše. 

Predmetnik je najbrž res težko parcialno spremeniti, vendar 
močno upamo, da bo nova koncepcija imela za posledico 
uvedbo predmetnika z več tedenskimi urami pouka TJ. Pri 
tem bi bila vaša podpora neprecenljive vrednosti. 
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Kot dodaten argument za intenzivnejši pouk TJ v 7. in 8. 
razredu naj omenim, da imajo evropske dežele najmanj po tri 
ure pouka TJ tedensko in da je to obdobje, ko učenčeve 
psihofizične lastnosti omogočajo optimalne rezultate učenja. 

Glede drugega tujega jezika je naše stališče jasno in iden- 
tično s predvidenim razvojem v Koncepciji, ki predvideva od 
6. do 9. razreda obvezni in izbirni predmetnik, v katerega se 

med drugimi predmeti vključuje tudi drugi tuji jezik. 
Koncepcija, ki je bila letos sprejeta, predvideva začetno uče- 
nje prvega tujega jezika v 4. razredu, uvajanje predmeta pa 
v 6. razredu. 

Z eksperimentom skušamo utreti pot takšnim rešitvam, M 
bodo sprejemljive in uresničljive za celotno populacijo osnov- 
nošolskih učencev. 
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