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STALIŠČA IN SKLEPI 
zborov Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o proračunu 
Republike Slovenije za leto 1992  

Družbenopolitični zbor je, ob obravnavi 
osnutka zakona o proračunu Republike 
Slovenije za leto 1992, na nadaljevanju 
30. seje, 12. 2. 1992, na podlagi 260. čle- 
na poslovnika Skupščine Republike Slo- 
venije sprejel naslednja 

STALIŠČA IN SKLEPE 

Družbenopolitični zbor ugotavlja, da 
predlagani obseg proračunskih sredstev 
za financiranje javne porabe za leto 1992 
predstavlja previsok delež po veljavni 
metodologiji izračunanega družbenega 
proizvoda in precenjuje gospodarsko 
stanje in možnosti Slovenije v prihod- 
njem letu. Izhodišče za načrtovano pro- 
računsko porabo v letu 1992 mora biti 
realna ocena porabe v letu 1991, v tem 
okviru pa je potrebna prerazporeditev 
proračunskih postavk. 

Predlagani osnutek proračuna je pred- 
vsem preživetveni in ne dovolj razvojno 
naravnani dokument. Iz primerjave posa- 
meznih uporabnikov republiškega prora- 
čuna je razvidno, da je težišče proračun- 
ske porabe dano financiranju represivnih 
državotvornih upravnih funkcij, uravno- 
vešena je predvidena poraba na področ- 
ju kmetijstva in družbenih dejavnosti, ob- 
seg predvidenih proračunskih sredstev 
za izgradnjo infrastrukture pa je nezado- 
sten. Takšna razmerja znotraj proračuna 
le podaljšujejo negativne gospodarske 
trende in ne zasledujejo deklarirane raz- 
vojne politike Slovenije. Najboljša rešitev 
je prestrukturiranje proračuna v smeri 
uravnovešenja porabe, namenjene za fi- 
nanciranje državotvornih in gospodar- 
skih funkcij v odnosu do infrastrukture. 
Tako uravnotežen proračun pa bi bilo 
glede na padec družbenega proizvoda, 
potrebno linearno zmanjšati vsem upo- 
rabnikom. 

Leto 1992 bo z obrambno-varnostnega 
vidika nepredvidljivo, obenem pa bo Slo- 
venija v tem letu ustanavljala tudi lastne 
represivne sile. Obseg proračunskih 
sredstev Ministrstva za obrambo in Mini- 
strstva za notranje zadeve je zato deloma 
razumljiv in upravičen, kljub temu pa bi 
morali tiste proračunske postavke nave- 
denih in še katerih ministrstev, katerih 
določene realizacije niso življenjskega 
pomena v tem proračunskem letu, raci- 
onalno skrčiti in iz tega vira povečati 
proračunska sredstva za financiranje vi- 
talnih in razvojnih segmentov družbe, kot 
sta predvsem znanost in izobraževanje, 
hkrati pa tudi za financiranje razvoja stra- 
teških področij prometne in telekomuni- 
kacijske infrastrukture, malega gospo- 
darstva, kmetijstva in turizma. 

Za kvalificirano in argumentirano razpra- 
vo o proračunu in zaradi medresorske 
neusklajenosti glede obsega proračun- 

skih potreb, bi bilo potrebno razpravljati 
najprej o prihodkovni strani proračuna in 
nato o odhodkovni strani, ker je razprava 
o ključnih področjih možna šele ob na- 
tančni razdelavi odhodkov za ta po- 
dročja. 

Na področju izvajanja proračuna je po- 
trebno zagotoviti doslednost, predvsem 
glede učinkovitega pobiranja davkov. 

Zbor meni, da je nujno zakonsko oziroma 
poslovniško regulirati skupščinski nad- 
zor nad izvajanjem proračuna, ki skupš- 
čini oziroma vladi omogoča medletno us- 
klajevanje postavk proračuna. Pooblasti- 
lo namreč omogoča povečevanje prora- 
čuna neodvisno od doseganja družbene- 
ga proizvoda. 

1. Družbenopolitični zbor ne sprejema 
osnutka zakona o proračunu Republike 
Slovenije za leto 1992 in nalaga Vladi 
Republike Slovenije, da do 29. februarja 
1992 pripravi nov osnutek zakona. 

2. Predlagatelj naj pri pripravi novega 
osnutka zakona upošteva razpravo na 
zboru in v delovnih telesih. 

Zbor občin je na nadaljevanju 30. seje, 
16. 1. 1992, ob obravnavi osnutka zakona 
o proračunu Republike Slovenije za leto 
1992, na podlagi tretjega odstavka 282. 
člena poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije, Zbor združenega dela pa je na 
nadaljevanju 36. seje, 15. in 16. januarja 
1992, obravnaval osnutek zakona o pro- 
računu Republike Slovenije za leto 1992 
in na podlagi 260. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije sprejel 
naslednje 

SKLEPE 

1. Osnutek zakona o proračunu Republi- 
ke Slovenije za leto 1992 se vrne v fazo 
predloga za izdajo zakona o proračunu 
Republike Slovenije za leto 1992. V fazi 
osnutka zakona naj Vlada Republike Slo- 
venije predloži Skupščini Republike Slo- 
venije spremembe in dopolnitve zako- 
nov, ki bodo zmanjševali obseg pridob- 
ljenih pravic na podlagi sedaj veljavnih 
zakonov. 

Vlada Skupščine Republike Slovenije naj- 
zagotovi celovit in transparenten predlog' 
intervencij v gospodarstvu, ki naj bodo 
v funkciji obnove gospodarske aktiv- 
nosti. 

Posebej naj opredeli nove obveznosti sa- 
mostojne države v primerjavi s proraču- 
noma Republike in federacije v letu 1990, 
pri čemer je treba prikazati njihov enkrat- 
ni oziroma trajni značaj. 

2. Vlada Skupščine Republike Sloveniji 
naj izdela program trajnejšega zmanjš* 
nja deleža javne porabe tako, da bi bil# 
uokvirjen na raven podobno v razvilih 
državah. 

3. Celotno javno porabo je treba prilaga 
diti stanju gospodarstva s tem, da del# 
družbenega proizvoda, namenjenega21 

javno porabo, ne bo presegel deleža, kil? 
bil dosežen v letu 1991, povečan pa /e 

lahko le za nove obveznosti, ki izhajajo & 
financiranja javnega dolga. Tako bi dele' 
javne porabe v družbenem proizvodi 
predstavljal največ 56%. 

Dohodki do prodaje državnega premoi* 
nja bi smeli biti namenjeni le za nameni 
ki bodo predstavljali do konca ietošnjed1 

leta v skladu z zakonom o financiranj" 
javne porabe (devizne vloge deponentom 
sanacija bank, oblikovanje izvozne ba"' 
ke, poplačilo javnega dolga ipd.). Že v z* 
konu o proračunu za leto 1992 mora bi" 
del proračuna, ki predstavlja premoženi' 
sko bilanco, prikazan posebej. 

Vlada Skupščine Republike Slovenije n>\ 
pri pripravi osnutka proračuna upošte*1 

tudi prilive sredstev za posamezne nam* 
ne in jih prikaže glede na vire in nameni 
Družbeni proizvod in strukturo njego 
porabe mora enotno ugotavljati pooblaJ 
čena inštitucija, ki mora zagotoviti tifi 
primerljivost z mednarodnimi podatki. 

4. Vlada Skupščine Republike Slovenk 
naj ob predložitvi osnutka zakona o p'0' 
računu predloži Skupščini Republik 
Slovenije natančnejše opredelitve gle 
javnega dolga po vseh osnovah iz veljai' 
nih zakonov. Na odhodkovni strani p'0' 
računa pa naj v realnih okvirih prikat* 
porabo sredstev s strukturnimi dele* 
y letu 1991. 

5. Z vidika strategije nacionalnega raz& 
ja naj v strukturi proračuna po namenf 
porabe upošteva razvojno komponent0 

Republike Slovenije. 

l6. Vlada Skupščine Republike Slovenile 

naj pripravi potrebno zakonodajo ^ 
ustanovitev in delovanje računskega s<>' 
dišča, kot predvideva ustava Republik 
Slovenije. Javno porabo naj kontrolir> 
neodvisna strokovna inštitucija, kot je10 

praksa razvitih držav. 

7. Iz osnutka zakona je treba črtati dolO' 
čila, ki Vladi omogoča usklajevanje vi''' 
ne proračuna glede na to, da takšna res1' 
tev omogoča indeksiranje, ki je neodffi 
no od dejanskega doseganja načrtovati*' 
ga družbenega proizvoda. Skupščina Pf 
publike Slovenije pa bi odločala o usW' 
jevanju proračuna aprila, julija in oktoby 
in pri tem upoštevala inflacijo in teko? 
gospodarska gibanja, predvsem gibani' 
proizvodnje, ki v veliki meri korespondi'' 
z družbenim proizvodom. 

2 poročevalk 



IZJAVA 
Skupščine Republike Slovenije o priznanju Republike Makedonije 

Skupščina Republike Slovenije je na se- 
jah Družbenopolitičnega zbora, Zbora 
občin in Zbora združenega dela dne 12. 
februarja 1992 sprejela naslednjo 
IZJAVO SKUPŠČINE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
O PRIZNANJU REPUBLIKE 
MAKEDONIJE 
Na podlagi 3. alineje 3. odstavka Deklara- 
cije ob neodvisnosti Republike Slovenije 
in 
spoštujoč voljo državljanov Republike 

Makedonije, potrjeno na referendumu, 
da Republika Makedonija pridobi svojo 
mednarodno priznano suverenost in sa- 
mostojnost; 
glede na dejstvo, da je Republike Make- 
donija sprejela ustavne in druge pravne 
akte, ki jo proglašajo in določajo kot su- 
vereno in samostojno državo; 
upoštevajoč pozitiven odziv Republike 
Makedonije na povabilo Konference 
o Jugoslaviji v Haagu, naj odgovori na 
vprašanje ali si želi doseči mednarodno 
priznano samostojnost in suverenost; 

sprejema Skupščina Republike Slovenije 
naslednjo izjavo: 

1. Republika Slovenija priznava Republi- 
ko Makedonijo kot samostojno in suvere- 
no državo. 

2. Republika Slovenija predlaga Republi- 
ki Makedoniji čimprejšnjo medsebojno 
vzpostavitev diplomatskih odnosov na 
ravni veleposlaništev in nalaga Vladi Re- 
publike Slovenije, da začne ustrezen po- 
stopek. 

2^ Predlog za izdajo zakona o TRGOVINI z osnutkom zakona - ESA 545 

Vlada Republike Slovenije je na 149. seji 6/2-1992 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O TRGOVINI 
Z OSNUTKOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266. 
in 267. 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 hkrati obravnava in sprejme predlog za 
izdajo zakona z osnutkom zakona iz naslednjih razlogov: 

Zakon ureja opravljanje trgovinske dejavnosti po tržnih 
načelih, kar dosedanji predpisi s tega področja ne omogo- 
čajo (svobodno nastopanje na trgu, enakost pogojev 
poslovanja ne glede na lastnino). 

Liberalizaciji predpisov s področja ustanavljanja s podje- 
tij, osebnega dela, ki ji obstoječa zakonodaja s področja 
opravljanja te dejavnosti ni sledila, je povzročila številna 
odprta vprašanja, ki jih ta zakon odpravlja. 

Zakon tudi odpravlja delitev trgovine na notranjo in zuna- 
njo in s tem tudi vzporedno urejanje tega področja. 

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 bosta kot nje- 
gova predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles 
sodelovala: 

- Jožef JERAJV minister za trgovino, 
- Jelka BARLIC, pomočnica ministra za trgovino. 

Predlog za izdajo zakona o trgovini z osnutkom zakona bosta 
obravnavala Odbor za splošno gospodarske zadeve kot 
matično delovno telo in Zakonodajno-pravna komisija.Odbor 
bo zakon obravnaval 28. februarja 1992. 

Za obravnavo predloga za izdajo zakona o trgovini z osnut- 
kom zakona so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in 
Zbor združenega dela. 

POVZETEK 
Zakon o trgovini določa trgovinsko dejavnost, subjekte, 
ki jo opravljajo, pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za oprav- 
ljanje te dejavnosti in ustrezno pravno varstvo za izvaja- 
nje določil tega zakona. 

Zakon želi omogočiti svobodno opravljanje trgovinske 
dejavnosti ob enakosti pogojev poslovanja subjektov, ki 
trgujejo ne glede na lastnino, upošteva načela poštene 
konkurence, poslovnih običajev in varovanje potrošni- 
kov, Zakon določa tudi okoliščine, v katerih so oblastne 
omejitve prostega trgovanja nujne. 

Zakon ureja trgovino kot dejavnost nakupovanja in pro- 

daje blaga na domačem trgu in s tujino ter opravljanje 
vseh vrst trgovinskih storitev. 

Z ukinitvijo delitve trgovine na notranjo in zunanjo, 
odpade potreba po ločenem predpisovanju pogojev za 
opravljanje zunanjetrgovinskega prometa, kar je do 
sedaj urejal zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju. 

Zakon določa tudi pogoje za opravljanje trgovinske 
dejavnosti, ki se podrobneje urejajo s pravilniki in sicer: 
pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih poslovnih pro- 
storov, opreme in naprav, pravilnik o potrebni izobrazbi 
in strokovni usposobljenosti oseb, ki opravljajo posle 
trgovanja, pravilnik o tekočem vodenju evidenc 
o nakupu in prodaji blaga in pravilnik o odpiralnem času. 

poročevalec 3 



PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o trgovini 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Z Zakonom o trgovini se bodo nadomestili Zakon o blagov- 
nem prometu (Ur. list SRS, št. 21/77 in 29/86), Zakon o trgovini 
(Ur. list SFRJ, št. 46/90), ki smo ga z Ustavnim zakonom za 
izvedbo Temeljne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 1/91) smiselno uporabljali ter 
deloma zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list 
SFRJ, št. 63/89 in 11/91). 

Predvsem zakon o blagovnem prometu in zakon o zunanjetr- 
govinskem poslovanju sta urejala tržni način gospodarjenja 
na način, značilen za administrativno upravljanje gospodar- 
stva. Omejevala sta samostojnost gospodarskih subjektov pri 
opravljanju dejavnosti in vzpostavljanju medsebojnih razmerij 
na trgu v skladu z njihovimi ekonomskimi interesi oz. v skladu 
s tržnim načinom gospodarjenja. Tudi drugi predpisi, izdani 
na podlagi teh dveh zakonov, npr.: predpis o obveznem pove- 
zovanju trgovine na debelo in zunanje trgovine s proizvajalci 
ter predpis o obveznem povezovanju trgovine na drobno 
s potrošniki, uredba o zastopanju tujih oseb v Jugoslaviji, 
odlok o poslih v zunanjetrgovinskem prometu so omejevali 
samostojnost trgovcev in jim prepuščali le podrejeno vlogo 
posrednika v družbeni reprodukciji. Sprejeti so bili sicer pred- 
pisi, npr.: predpis o zaščiti enotnega jugoslovanskega trga, 
predpis o preprečevanju monopolov in drugi, ki pa zaradi 
vsebinske nedorečenosti niso dali pričakovanih rezultatov. 

Zakon o blagovnem prometu in zakon o zunanjetrgovinskem 
poslovanju pomenita tudi vzporedno ureditev pravne snovi iz 
drugih zakonov, kot npr. Zakon o obligacijskih razmerjih (Ur. 
I. SFRJ, št. 29/78 z dopolnili). 

Zakon o trgovini bo urejal tudi zunanjo trgovino kot obliko 
trgovinske dejavnosti na debelo, ki jo je do sedaj urejal Zakon 
o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list SFRJ, št. 63/89 
in 11/91). S tako ureditvijo se črtajo predvsem tiste določbe 
zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju, ki urejajo promet 
blaga in storitev s tujino, pogoje za opravljanje te dejavnosti, 
in pa določila, ki pomenijo odvečno administriranje državnih 
organov na tem področju. 

Z zakonom o trgovini pa vseeno ne moremo v celoti nadome- 
stiti zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju, nekatera nje- 
gova določila sodijo po vsebini v druge zakone (npr.: carinski 
zakon, zakon o podjetjih oziroma o družbah, devizni zakon) 
ali pa se ne nanašajo le na trgovce, ampak tudi na subjekte iz 
drugih gospodarskih dejavnosti, ki pa jih s tem zakonom ne 
urejamo. 

Zato bodo ta področja urejena v drugih sistemskih zakonih. 
Še vedno bodo veljala nekatera določila zakona o zunanjetr- 
govskem poslovanju (npr.: začasni izvoz in uvoz, odpiranje 
predstavništev tujih oseb v Republiki Sloveniji, ustanavljanje 
podjetij in predstavništev v tujini). 

Liberalizacija predpisov o ustanavljanju podjetij in o osebnem 
delu ter na tej podlagi že več kot 1900 ustanovljenih zasebnih 
trgovinskih podjetij in okoli 3000 trgovcev fizičnih oseb kaže 
na to, da se je začel nov proces delovanja v trgovini. Tudi 
številna odprta vprašanja, ki se ob tem razvoju pojavljajo in jih 
obstoječa zakonodaja ne ureja, narekujejo, da se to področje 
uredi na novo. 

S sprejemom Temeljne ustavne listine o samostojnosti in 
neodvisnosti na skupni seji vseh zborov Skupščine Republike 
Slovenije dne 25.6.1991 (Ur. I. RS, št. 1/91) je postala Repu- 
blika Slovenija samostojna in neodvisna država. Z novo 
ustavo (Ur. I. RS, št. 33/91) izražamo ekonomsko, politično in 
pravno suverenost. Tem izhodiščem je treba prilagoditi nor- 
mativni okvir gospodarskega sistema, katerega sestavni del je 
poleg zakona o varstvu konkurence, zakona o varstvu potroš- 
nikov, zakona o cenah tudi zakon o trgovini. 

Pri odločanju o vsebini zakonske ureditve trgovine smo upo- 
števali načelo, da morajo biti pravne norme okvir za zgraditev 
trga in tržnega načina gospodarjenja in da morajo biti te 
norme čim bolj usklajene z zakonodajami zahodnoevropskih 
držav. 

Zlasti smo proučili francoski pravni sistem, po katerem so se 
zgledovale še italijanska, španska in portugalska zakonodaja, 
ter nemški pravni sistem, katerega pravne rešitve so povzele 
avstrijska, delno švicarska zakonodaja in zakonodaja skandi- 
navskih držav. Pravni položaj trgovca, njegova pooblastila, 
organizacijske oblike (trgovinske družbe), posli, ki jih oprav- 
lja, in razmerja, ki ob tem nastajajo, so v francoskem pravnem 
sistemu in nemškem pravnem sistemu urejeni s trgovinskim 
pravom. 

Francosko trgovinsko pravo, kodificirano v letu 1807 (Code 
de commerce) je predvsem pravo trgovca in trgovinskih 
poslov, ki jih opravlja. Kot trgovec se šteje, kdor opravlja 
trgovske posle kot svoj običajen poklic. Med trgovske posle 
zakonik uvršča posle, ki so vedno trgovinski, ne glede na to 
kdo jih opravlja (to so nakup blaga zaradi nadaljnje prodaje ali 
predelave, vsi bančni in menični posli, posredniški posli), 
posle, ki so trgovinski, če jih opravljajo trgovci, in tudi druge 
(komisijski posli, prevozniški posli, agencijski posli) ter posle, 
ki veljajo za trgovinske zato, ker jih sklepajo med seboj 
veletrgovci, trgovci in bankirji. 

Italijansko pravo, ki se je oblikovalo pod francoskim vplivom, 
sicer ne pozna dvotirnosti civilnega in trgovinskega prava in 
ureja pravni področji v enotnem civilnem kodeksu (Codice aU 
civile iz leta 1942), opredeljuje trgovca kot subjekt, ki 
Ipoklicno opravlja gospodarsko dejavnost, ki je organizirana 
zaradi proizvodnje ali menjave blaga ali opravljanja storitevl. 

Tudi nemško trgovinsko pravo, kodificirano v trgovinskem 
zakoniku iz leta 1897 (Mlandelsgesetzbuch), je predvsem 
pravo trgovca in trgovskih poslov, saj je pogoj, da jih opravlja 
trgovec. 

Med trgovinske posle uvršča nakup in prodajo blaga, ne glede 
na to ali je blago prodano v nespremenjenem stanju ali po 
obdelavi, predelavi, v spremenjenem stanju. Med trgovinske 
posle sodijo tudi bančni, zavarovalniški, komisijski, posredni- 
ški, agencijski posli. . . 

Trgovinska zakonodaja v teh državah ne ločuje trgovine na 
notranjo in zunanjo kot dejavnost. Usmerjena je predvsem 
v varovanje tržnega načina gospodarjenja. Uresničuje se 
z zakoni in predpisi, ki urejajo konkurenco. S predpisovanjem 
pogojev, ki jih morajo izpolniti trgovci za opravljanje dejavno- 
sti (sistem dovoljenj), pa poleg pravnega urejanja tržnih odno- 
sov usklajujejo tudi razvoj te dejavnosti z zahtevami gospo- 
darskega in urbanega razvoja. 

II. NAČELA IN GLAVNE REŠITVE, PO KATERIH SE UREJA 
TRGOVINSKA DEJAVNOST 

Predlog zakona temelji na opredelitvi trgovine kot dejavnosti, 
ki kupuje in prodaja blago doma in v tujini, ter ioravkha vse 
vrste trgovinskih storitev. Subjekt, ki opravlja te posle, je 
trgovec, ki je lahko pravna oseba ali zasebnik, registriran za 
opravljanje trgovinske dejavnosti. 

Glede na to da smo trgovini določili nakup in prodajo blaga i" 
opravljanje vseh vrst trgovinskih storitev, ki so širša od dejanj 
klasične kupoprodaje, smo ji prepustili vlogo aktivnega dejav- 
nika v družbeni reprodukciji, subjektom v tem procesu Pa 

možnost opravljanja trgovinskih poslov, čeprav jim trgovanje 
ni osnovna dejavnost. 

V nasprotju z dosedanjim administrativnim načinom upravlja- 
nja gospodarstva smo v predlogu zakona upoštevali za oprav- 
ljanje trgovinske dejavnosti načela svobodnega opravljanja 
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trgovinske dejavnosti, načelo enakosti pogojev poslovanja ne 
glede na lastnino, načelo samostojnosti trgovca, ki ga uveljav- 
lja na trgu v skladu z njegovimi ekonomskimi interesi oz. 
v skladu s tržnim načinom gospodarjenja, in načelo poštene 
konkurence v skladu z dobrimi poslovnimi običaji ter na 
način, ki ne povzroča škode potrošnikom. 

Ta načela se tudi z oblastnimi dejanji ne smejo omejevati oz. 
kršiti, razen izjemoma v primerih, ko je treba sprejeti dodatne 
ukrepe za zaščito domače proizvodnje, ker se uvoz oz. izvoz 
blaga tako opravljata, da povzročata ali tegneta povzročiti 
veliko škodo domačim proizvajalcem enakih ali neposredno 
konkurenčnih vrst blaga. 

Pri odločitvi o vnosu določila o omejevanju načela svobod- 
nega nastopanja na trgu, smo se naslonili na evropske pred- 
pise konkurenčnega prava, zlasti v tistem delu, kjer se prepo- 
veduje omejevanje konkurence. 

Tako je v 115. členu Rimske pogodbe dana državam članicam 
možnost, da v nujnih primerih v prehodnem obdobju do 
odločitve komisije same sprejmejo ukrepe za omejitev trgova- 
nja ter hkrati o tem obvestijo komisijo. Komisija Evropske 
skupnosti pa lahko predlaga državi, ki je sprejela take ukrepe, 
da jih popravi ali odpravi. Pri selekciji teh ukrepov je državam 
članicam prporočamo, da sprejemajo ukrepe z minimalnimi 
učinki na delovanje trga. 
Tudi v Splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT) iz 
leta 1947, katerega podpisnice so tudi vse države članice 
EGS, ob splošni težnji k svobodni trgovini vendarle državam, 
ki jih prizadene čezmeren ali Inekorektenl pritok blaga iz 
tretjih držav, dovoljuje določeno mero Isamoobrambel 
v obliki ukrepov za zaščito domače proizvodnje. V uredbah št. 
288 iz leta 1982 ter v uredbi 1765 iz istega leta so urejeni t.i. 
sektorski zaščitni ukrepi. Le-ti so določeni v obliki zvišanih 
carinskih dajatev in v obliki količinskih omejitev uvoza (uvozni 
kontingenti). 

Zaradi vse pomembnejše vloge, ki jo ima trgovina v strukturi 
gospodarstva Slovenije, njen delež v družbenem proizvodu 
gospodarstva znaša 16 %, zaposluje 12 % vseh delavcev 
zaposlenih v gospodarstvu, ni možno tega področja v celoti 
prepustiti svobodnemu delovanju trga. Usmerjevalna vloga 
države je v predlogu zakona opredeljena z določanjem pogo- 
jev, ki jih mora izpolniti trgovec za opravljanje dejavnosti. Ti 
pogoji določajo urejenost poslovnih prostorov (minimalni 

tehnični pogoji poslovnih prostorov, opreme in naprav, higi- 
enske in sanitarne pogoje), minimalno izobrazbo in strokovno 
usposobljenost oseb, ki opravljajo trgovanje, dolžnost vode- 
nja evidenc in odpiralni čas prodajaln. 

Podrobneje se pogoji za opravljanje trgovinske dejavnosti 
urejajo s pravilniki, ki jih izdajo resorni ministri. Ugotavljamo, 
da je treba zaradi novega načina urejanja odnosov v trgovini 
na novo opredeliti pogoje v pravilniku o minimalnih tehničnih 
pogojih poslovnih prostorov, opreme in naprav, v pravilniku 
o potrebni izobrazbi in strokovni usposobljenosti oseb, ki 
opravljajo trgovinske posle, v pravilniku o tekočem vodenju 
evidenc o nakupu in prodaji ter urediti odpiralni čas. 

Pri določanju pogojev za opravljanje trgovinske dejavnosti 
smo proučili rešitve nekaterih zahodnoevropskih držav. Te 
države sicer ne predpisujejo minimalnih tehničnih pogojev 
prodajaln, opreme in naprav na način, kot je to določeno pri 
nas, vseeno pa je prisotna usmerjevalna vloga države pri 
določanju njene strukture. Usmerjevalna in nadzorna vloga 
države se kaže ter še v predpisovanju pogojev glede odpiral- 
nega časa. Zelo so stroga tudi določila o zahtevani izobrazbi 
trgovcev, nekatere države jo uvrščajo med pogoje pri vpisu 
v trgovski register. Predpisana je tudi dolžnost tekočega 
vodenja evidenc o nakupu in prodaji blaga, predvsem zaradi 
tržno-finančega nadzora, ki je tesno povezan s tržnim nači- 
nom gospodarjenja. 

V italijanski, nemški zakonodaji, podobno je tudi v avstrijski, 
se odpiralni čas z zveznim zakonom določa okvirno, posa- 
meznim deželam pa je glede na značilnosti območja prepuš- 
čeno, da same odredijo začetek in konec odpiralnega časa. 

Zakonsko so urejeni tudi pogoji za potrebno izobrazbo zapo- 
slenih v trgovini. Tako je po določilih italijanskega zakona 
426, ki je sestavni del kodeksa, ustrezna izobrazba, pogoj za 
vpis trgovca v register, ki se vodi pri trgovinski zbornici. 
Trgovci, ki ne izpolnjujejo predpisane izobrazbe morajo pri- 
dobiti spričevalo o strokovnem izpitu, ki se opravlja pri trgo- 
vinski zbornici. Program strokovnih izpitov je odvisen od 
dejavnosti, ki jo bo opravljal trgovec. 

III. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA 

Za izdajo tega zakona niso potrebna sredstva iz proračuna 
Republike Slovenije. 

OSNUTEK ZAKONA o trgovini 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 

Trgovina po tem zakonu je opravljanje trgovinske dejavnosti 
na domačem trgu in s tujino. Obsega nakupovanje in prodajo 
blaga ter opravljanje vseh vrst trgovinskih storitev, če ni 
s posebnimi predpisi drugače določeno. 

2. člen 

Trgovec je po tem zakonu pravna oseba ali zasebnik, registri- 
ran za opravljanje trgovinske dejavnosti. 

3. člen 

Trgovec opravlja trgovinsko dejavnost svobodno in pod ena- 
kimi pogoji ne glede na obliko lastnine v skladu z določili tega 
Zakona, mednarodnih pogodb, z dobrimi poslovnimi običaji 
in z načeli poštene konkurence. 

4. člen 

Trgovcu ni mogoče z aktom države oziroma skupnosti omejiti 
Pravice do svobodnega nastopanja na trgu, preprečevati kon- 

kurence ali spravljati v neenak položaj posamezne trgovce in 
potrošnike, razen v primerih, urejenih s posebnim predpisom. 

5. člen 

Vlada Republike Slovenije sme ne glede na določbo prejš- 
njega člena predpisati ukrepe, s katerimi omejuje pravico do 
svobodnega nastopanja na trgu, kadar se blago uvaža ali 
izvaža tako, da to povzroča ali utegne povzročiti občutno 
škodo domačim proizvajalcem enakih ali neposredno konku- 
renčnih vrst blaga. 

6. člen 

Kot omejitve pravice do svobodnega nastopanja na trgu sme 
Vlada Republike Slovenije, na predlog ministrstva, pristoj- 
nega za gospodarsko sodelovanje s tujino, predpisati dovolje- 
nja, količinske ali vrednostne omejitve (kontingente) z nači- 
nom, roki in pogoji za razdelitev in pogoje, ki jih morajo 
izpolnjevati tuje osebe za opravljanje gospodarskih storitev. 

7. člen 

Vlada Republike Slovenije omejitve razveljaviti takoj, ko ni več 
razlogov, zaradi katerih je bila omejitev predpisana. 
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II. TRGOVINSKA DEJAVNOST (TRGOVANJE) 16. člen 

8. člen 

Trgovinska dejavnost obsega trgovino na debelo, trgovino na 
drobno in opravljanje trgovinskih storitev vseh vrst. 

Trgovec se sme ukvarjati z vsemi vrstami trgovinskih dejavno- 
sti, če ni s posebnimi predpisi drugače določeno. 

9. člen 

Trgovina na debelo je vsako nakupovanje blaga zaradi nadalj- 
nje prodaje trgovcem, predelovalcem in velikim potrošnikom 
doma in v tujino ne glede na to, ali je blago prodano v nespre- 
menjenem stanju ali po obdelavi, predelavi oziroma dodelavi 
v spremenjenem stanju. 

Trgovina na drobno je vsako nakupovanje blaga zaradi 
nadaljnje prodaje končnim potrošnikom in prodaja blaga za 
reprodukcijo v količinah, običajnih v trgovini na drobno. 

'Trgovinske storitve so: agencijske, posredniške, zastopniške, 
storitve blagovnih borz in dražbe, storitve skladiščenja, 
odpravljanja in dostavljanja blaga, špedicijske, storitve nad- 
zora nad količino in kakovostjo blaga, zavarovanja blaga, 
ekonomske propagande, prirejanja sejmov in gospodarskih 
razstav, storitve lizinga, franšizinga, odkup terjatev, storitve 
tržnic ter druge storitve, običajne v trgovini. 

10. člen 

Trgovina na debelo se opravlja v prodajnih objektih, ki izpol- 
njujejo pogoje, določene s tem zakonom in z drugim pred- 
pisom. 

Trgovina na drobno se opravlja v prodajnih objektih (v nadalj- 
njem besedilu: prodajalne) ali na drugem kraju, kjer so izpol- 
njeni pogoji, določeni s tem zakonom ali z drugim predpisom. 

III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE TRGOVINSKE DEJAVNOSTI 
(TRGOVANJA) 

11. člen 

Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni:- 
minimalni tehnični pogoji poslovnih prostorov, opreme in 
naprav, s pomočjo katerih se opravlja trgovanje;- minimalni 
sanitarno-zdravstveni pogoji poslovnih prostorov, opreme in 
naprav ter oseb, ki neposredno poslujejo z blagom, pomemb- 
nim za zdravje ljudi;- pogoji o minimalni izobrazbi in stro- 
kovni usposobljenosti oseb, ki opravljajo trgovinsko dejav- 
nost. 

12. člen 

Minimalne tehnične pogoje poslovnih prostorov, opreme in 
naprav predpiše minister pristojen za trgovino. 

13. člen 

Minimalne sanitarno-zdravstvene pogoje poslovnih prosto- 
rov, opreme in naprav ter oseb, ki neposredno poslujejo 
z blagom, pomembnim za zdravje ljudi, predpiše minister 
pristojen za trgovino v soglasju z ministrom pristojnim za 
zdravstvo, družino in socialno varstvo ter ministrom pristoj- 
nim za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

14. člen 

Minimalno stopnjo izobrazbe oseb, ki opravljajo trgovinsko 
dejavnost, glede na zahtevnost posameznih vrst trgovinskih 
opravil predpiše minister pristojen za trgovino. 

15. člen 

Minister pristojen za trgovino odredi v soglasju z ministrom za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kmetijske pridelke in 
izdelke, ki jih ni dovoljeno prodajati na tržnici. 

Minister pristojen za trgovino lahko predpiše dodatne pogoje 
za opremljenost prodajalne in način prodaje za posamezno 
blago, če tehnološke in druge lastnosti ter namen uporabe 
tega blaga to zahtevajo. 

17. člen 

Tedensko število ur odpiralnega časa in merila za določitev 
urnikov odpiranja in zapiranja prodajaln v Republiki Sloveniji 
predpiše minister pristojen za trgovino. 

V skladu z določbo iz prvega odstavka tega člena predpiše 
pristojni organ samoupravne lokalne skupnosti ob upošteva- 
nju značilnosti območja in potreb potrošnikov na tem 
območju začetek in konec odpiralnega časa prodajaln. 

Pristojni organ samoupravne lokalne skupnosti lahko odobri 
na zahtevo trgovca in ob soglasju ustreznega združenja trgov- 
cev pri Gospodarski zbornici Slovenije ter ob upoštevanju 
značilnosti območja in potreb potrošnikov na tem območju za 

posamezne prodajalne odpiralni čas, ki je daljši od predpisa- 
nega v prvem odstavku tega člena (podaljšani odpiralni čas) 

18. člen 

Trgovec mora sproti voditi evidenco o nakupu in prodal' 
blaga in storitev, zagotoviti njeno dostopnost pristojnih 
inšpekcijskim organom. 

Minister pristojen za trgovino predpiše obliko in način vode- 
nja te evidence. 

III. INŠPEKCIJSKI NADZOR IN UPRAVNI UKREPI 

19. člen 

Izvajanje določil tega zakona nadzirajo pristojni tržni inšpek' 
cijski organi. 

20. člen 

Če pristojni tržni inšpekcijski organ pri nadzoru ugotovi, & 
trgovec ne opravlja trgovinske dejavnosti v okviru registrira^ 
dejavnosti, mu z odločbo prepove opravljanje dejavnosti,z 

katero ni registriran. Če trgovec opravlja dejavnost dejavno5 

v nasprotju z določili 12.,13.,14.,17. in 18. člena, mu lah^ 
pristojni tržni inšpekcijski organ z odločbo začasno prepov 
opravljati dejavnost do odprave ugotovljenih nepravilnosti 

IV. KAZENSKE DOLOČBE 

21. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 250.000 tolarjev se kaznuje li 

gospodarski prestopek pravna oseba ali zasebnik, če oprav'l? 
trgovinsko dejavnost kljub odločbi o začasni prepove" 
opravljanja dejavnosti (20. člen). 
Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se kaznuje 
gospodarski prestopek odgovorna oseba pri pravni osebi, 
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

22. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje z3 

prekršek pravna oseba ali zasebnik, ki: 
1. opravlja trgovinsko dejavnost zunaj svojega prodajneg 
objekta brez dovoljenja pristojnega upravnega organa posa 

mezne družbenopolitične skupnosti (10. člen); , 
2. če poslovni prostori, oprema in naprave ne ustrezajo Pre 

pisanim minimalnim tehničnim pogojem (12. člen); ^ 
3. če poslovni prostori, oprema in naprave ter osebe, 
prodajajo, ne izpolnjujejo minimalnih sanitarno-zdravstven 
pogojev (13. člen); |. 
4. če osebe, ki opravljajo trgovinsko dejavnost, nimajo preoH 
sane strokovne izobrazbe (14. člen); 
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5. če ne vodi evidence o nakupu in prodaji blaga in storitev in 
če je ne vodi sproti (18. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba pri pravni osebi, ki stori prekršek 
iz prvega odstavka tega člena. 

23. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek občan, ki opravlja trgovinsko dejavnost, čeprav za to 
ni registriran (2. člen). 

Poleg kazni za dejanje iz prejšnjega odstavka tega člena se 
izreče tudi varstveni ukrep obveznega odvzema predmetov, ki 
so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek. 

24. člen 

Z denarno kaznijo 15.000 tolarjev, izrečeno po mandatnem 
postopku, kaznuje tržni inšpekcijski organ pravno osebo ali 
zasebnika, če ne posluje v odpiralnem času, določenem v 17. 
členu tega zakona. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

25. člen 

Minister pristojen za trgovino predpiše najpozneje v enem 

mesecu po uveljavitvi tega zakona pogoje za opravljanje trgo- 
vinske dejavnosti iz 10., 12., 15., in 16. člena tega zakona ter 
roke, v katerih jih mora trgovec izpolniti. 

Do uveljavitve pravilnikov, predpisanih v prvem odstavku tega 
člena, veljajo Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih, ki jih 
morajo izpolnjevati poslovni prostori, v katerih se opravljajo 
blagovni promet in storitve v blagovnem prometu (Uradni list 
Republike Slovenije, št. 23/90), Pravilnik o izobrazbi in drugih 
pogojih oseb, ki opravljajo blagovni promet in storitve v bla- 
govnem prometu (Uradni list SR Slovenije, št. 22/78, 7/81, 19/ 
81), Pravilnik o minimalnem obsegu podatkov in minimalnih 
evidencah, ki jih morajo upoštevati in voditi pri blagovnem 
prometu (Uradni list SR Slovenije, št. 21/78). 

26. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, nehajo veljati Zakon o bla- 
govnem prometu (Uradni list SR Slovenije, št. 21/77 in Uradni 
list SR Slovenije, št. 29/86) prenehajo pa se uporabljati 
določbe 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 42.člena, 1. točka prvega 
odstavka in drugega odstavka 44. člena, 1. in 2. točka prvega 
odstavka ter drugi in tretji odstavek 46. člena in 48., 49., 50. 
člen Zakona o trgovini (Uradni list SFRJ, št. 46/90). k 

27. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Namen zakona je določili trgovinsko dejavnost, subjekte, ki jo 
opravljajo, in zagotoviti ustrezno varstvo za njihovo delovanje 
po načelih tržnega gospodarjenja. 

I. TEMELJNE DOLOČBE (členi 1 - 7) 

V temeljnih določbah zakona je trgovina opredeljena kot 
dejavnost nakupovanja in prodaje blaga na domačem trgu in 
s tujino ter opravljanja vseh vrst trgovinskih storitev, ki jih 
opravlja trgovec, ki je lahko pravna oseba ali zasebnik, regi- 
striran za opravljanje te dejavnosti. 

Trgovcu so po določilih tega zakona zagotovljene enakost 
pogojev poslovanja ne glede na lastnino, svobodna konku- 
renca in samostojnost odločanja v skladu z njegovimi poslov- 
nimi interesi. 

Ta pravica se ne sme omejevati niti z oblastvenimi dejanji, 
razen izjemoma, ko je treba sprejeti dodatne ukrepe za zaš- 
čito domače proizvodnje pred uvozom oz. izvozom enakih ali 
neposredno konkurenčnih vrst blaga. 

II. TRGOVINSKA DEJAVNOST - TRGOVANJE (členi 8-10) 

V tem poglavju so določene vrste trgovinskih dejavnosti ter 
trgovinskih storitev, trgovcu pa je dana možnost njihove 
izbire, seveda če za to izpolnjuje predpisane pogoje in če to ni 
prepovedano s posebnimi predpisi. 

Zakon določa trgovino na debelo kot nakup blaga zaradi 
nadaljnje prodaje tako na domačem trgu in v tujino (uvoz in 
izvoz). To pomeni, da zunanja trgovina ni več opredeljena kot 
posebna oblika gospodarske dejavnosti, ampak kot oblika 
trgovine na debelo. Trgovec, ki je registriran za trgovanje na 
debelo, bo lahko blago kupoval na domačem trgu in v tujini in 
ga dalje prodajal prav tako na domačem trgu in v tujino. S tem 
ni več razlogov za ločeno predpisovanje za opravljanje zuna- 
njetrgovinskega prometa v Zakonu o zunanjetrgovinskem 
poslovanju (Uradni list SFRJ, št. 63/89 in 11/91). 

Glede na to da se pri opravljanju trgovanja na debelo blago 
lahko prodaja v spremenjenem ali nespremenjenem stanju, 
kar pomeni, da lahko da trgovec kupljeno blago v predelavo 
ali dodelavo in tako oplemeniteno proda naprej s tako uredi- 
tvijo zajemamo tudi reeksportne posle, ki jih dosedanji zakon 

o zunanjetrgovinskem poslovanju opredeljuje kot posebno 
obliko zunanjetrgovinskega prometa. 

Trgovina na drobno je po določilih tega zakona opredeljena 
kot nakup blaga in njegova prodaja končnim potrošnikom. Ne 
glede na to da je osnovni namen trgovine na drobno prodaja 
končnim potrošnikom, pa zakon dovoljuje tudi prodajo blaga 
predelovalcem, seveda v količinah, običajnih v trgovini na 
drobno (drobnoprodajne količine). 

V tem poglavju so še opredeljene trgovinske storitve, ki že po 
tradiciji sodijo med trgovinske storitve, ker so neposredno 
povezane s trgovanjem, ter trgovinske storitve, ki pospešujejo 
prodajo. Med trgovinske storitve ta zakon dodatno glede na 
dosedanjo ureditev uvaja še lizing, odkup terjatev in franši- 
zing. Poleg tega je treba še poudariti, da se tudi trgovinske 
storitve ne delijo več na storitve v notranji in zunanji trgovini. 
Pomeni, da se opravljajo za domače in tuje osebe. 

III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE TRGOVINSKE DEJAVNOSTI 
(členi 11-18) 

V tem poglavju so določeni pogoji za opravljanje trgovinske 
dejavnosti. Ti se podrobneje urejajo s pravilniki, ki jih izdajo 
resorni ministri. 

Nov način urejanja odnosov v trgovini zahteva, da se tudi na 
novo opredelijo pogoji v pravilniku o minimalnih tehničnih 
pogojih poslovnih prostorov, opreme in naprav, v pravilniku 
o potrebni izobrazbi in strokovni usposobljenosti oseb, ki 
opravljajo trgovinsko dejavnost, v pravilniku o vodenju evi- 
dence o nakupu in prodaji blaga in storitev. Na novo pa je 
treba urediti odpiralni čas prodajaln in merila za določitev 
urnikov odpiranja in zapiranja prodajaln. 

Z novim pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih poslov- 
nih prostorov, opreme in naprav in drugih pogojih glede na 
vrste trgovanja, ki bo nadomestil obstoječega (Ur. I. RS, št. 23/ 
90), bomo odpravili prenormiranost posameznih določb, uve- 
ljavili natančno in nedvoumno predpisali le tiste tehnične 
pogoje, ki bodo zagotavljali tehnično varnost poslovnih pro- 
storov, določili pa bomo še druge pogoje glede na vrste 
trgovanja. Pravilnik ne bo posegal v poslovno in dekorativno 
opremljenost prostorov, saj tovrstna merila narekujejo trg. 
konkurenca in potrošniki. 
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Pravilnik o potrebni izobrazbi in strokovni usposobljenosti 
oseb, ki opravljajo trgovinsko dejavnost, bo določal mini- 
malne pogoje glede izobrazbe ne glede na vrsto trgovinske 
dejavnosti, ki jo opravlja trgovec. 

Pravilnik bo določal potrebno izobrazbo prodajalca (3-letna 
strokovna šola) in potrebno izobrazbo poslovodje (4-letna 
srednja strokovna šola). Določal bo tudi pogoje za opravljanje 
strokovnega izpita za vse tiste, ki nimajo ustrezne izobrazbe. 

S tem pravilnikom bomo nadomestili določila obstoječega 
Pravilnika o izobrazbi in drugih pogojih oseb, ki opravljajo 
blagovni promet in storitve v blagovnem prometu (Uradni list 
SRS, št. 22/78, 7/81, 19/81). 

18. člen zakona zavezuje trgovca, da vodi sproti evidenco 
o nakupu in prodaji blaga in storitev. Dolžnost vodenja teh 
evidenc velja tako za trgovca pravno osebo kot tudi za zaseb- 
nega trgovca. Urejena bo s pravilnikom o vodenju evidenc 
o nakupu in prodaji blaga in storitev, ki bo nadomestil Pravil- 
nik o minimalnem obsegu podatkov in minimalnih evidencah, 
ki so jih organizacije združenega dela dolžne upoštevati in 
voditi pri blagovnem prometu (Ur. list SRS, št. 21/78). 

Z določitvijo tedenskega števila ur odpiralnega časa in meril 
za določitev urnika odpiranja in zapiranja prodajaln (17. člen 

zakona), določi ga minister za trgovino, zagotovljamo trgovcu 
enake pogoje poslovanja ne glede na lastnino. Analiza delo- 
vanja trgovine zlasti v zadnjih dveh letih je pokazala, da je bil 
ravno odpiralni čas dejavnik nelojalne konkurence med druž- 
beno in zasebno trgovino. S pravilnikom bodo določeni okviri 
tedenski odpiralni čas 60 ur, samostojnost družbenopolitičnih 
skupnosti pri določanju začetka in konca trajanja odpiralnega 
časa v posameznem dnevu, podaljšani odpiralni čas in dežur- 
stva ob nedeljah in praznikih. 

III. INŠPEKCIJSKI NADZOR IN UPRAVNI UKREP 
(člen 19-20) 

V 20. členu tega zakona je določeno, da pristojni inšpekcijski 
organ ob kršitvi pogojev poslovanja trgovcu začasno prepove 
opravljati dejavnost do odprave ugotovljenih nepravilnosti, 
dana pa mu je tudi možnost za kaznovanje po mandatnem 
postopku, če trgovec posluje v nasprotju z določili o odpiral- 
nem času. 

IV. KAZENSKE DOLOČBE (členi 21-24) 

Enakost pogojev poslovanja trgovcev ne glede na lastnino je 
zagotovljena tudi s kazenskimi določbami. Višina zagroženih 
kazni je usklajena z Zakonom o prekrških (Ur. list RS, št. 25! 
83, 42/85, 47/87, 5/90 in 10/91). 

Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o FINANCIRANJU JAVNE 

PORABE s predlogom zakona - ESA 544    

Poslanski klub SDSS na podlagi 266,. 267. in 312. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije, v zvezi z dru- 
gim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika skupščine 
Republike Slovenije, predlaga v obravnavo in sprejem 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONO O SPREMEMBI ZAKONA 
O FINANCIRANJU JAVNE PORABE S PREDLOGOM ZA- 
KONA 

Predlaga, da se zakon sprejme po skrajšanem postopku, 

to je hkrati predlog za izdajo zakona in zakonski predlog. 
Takšen postopek predlagajo, ker gre za manj zahtevne 
spremembe zakona (prva alinea drugega odstavka 312. 
člena poslovnika). 

Pri delu zborov in delovnih teles bodo sodelovali predla- 
gatelji zakona: 
- dr. Ivan Vivod, poslanec Zbora občin 
- Andrej Muren, poslanec Zbora združenega dela 
- France Tomšič, poslanec Družbenopolitičnega zbora 

Predlog za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi zakona 
o financiranju javne porabe s predlogom zakona bosta obrav- 
navala Odbor za proračun in javne finance kot matično 
delovno telo in Zakonodajno-pravna komisija. Odbor bo 
zakon obravnaval 24. februarja 1992. 

Za obravnavo predloga za izdajo zakona o spremembi in 
dopolnitvi zakona o financiranju javne porabe s predlogom 
zakona so pristojni Družbenopolitični zbor, zbor občin in zbor 
združenega dela. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembi zakona o financiranju javne porabe 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 
Veljavni zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o finan- 
ciranju javne porabe je v 2. členu določil, da 90% sredstev iz 
naslova dohodnine pripada Mestu Ljubljana, ljubljanskim 
občinam pa samo 10%. Omenjeni odstotek direktnega 
odvoda na proračun Mesta Ljubljane je nastal z utemeljitvijo, 
da se s temi sredstvi pokriva financiranje izvirnih nalog Mesta 
Ljubljane. 

Iz besedila 2. člena omenjenega zakona je razvidno, da se 
zakonski tekst sklicuje na Ustavo Republike Slovenije, ki je 
začela veljati 23. 12. 1991, medtem ko je spremenjeni zakon 
o financiranju javne porabe bil sprejet 27. 12. 1991 in je začel 
veljati s 1. 1. 1992. 

Iz 141. člena nove Ustave je razvidno, da le-ta ne določa 

izvirnih pravic Mesta Ljubljane. Ker se sporni 41. člen omenje- 
nega zakona sklicuje tudi na izvirne pristojnosti, ki so dolo- 
čene z zakoni, je potrebno ugotoviti ali kakšen zakon točno 
določa oziroma nalaga Mestu Ljubljani kakšne izvirne pristoj- 
nosti. 

Ob pregledu zakonodaje, sprejete v zadnjem času - zlast' 
v letih 1990 in 1991 je bilo ugotovljeno, da nobeden od 
zakonov Mestu Ljubljani ne določa izvirnih pristojnosti. 

S sprejeto spremembo zakona o financiranju javne porabe (f 
41. členu) so petim ljubljanskim občinam izpadli veliki p 
hodki iz naslova dohodnine, kar jih postavlja v finančno 
nevzdržen položaj. Iz tega razloga smo se odločili, da predla' 
gamo spremembo zakona o financiranju javne porabe. 
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It. PREDLAGANE REŠITVE: 
Glede na to: 
- da se tekom leta tudi v Mestu Ljubljana pojavljajo likvid- 
nostne težave, 
- da so bile v prejšnji ustavi določene izvirne pristojnosti 
Mesta Ljubljana (planiranje družbenoekonomskega razvoja, 
prostorsko in urbanistično urejanje ter zadovoljevanje komu- 
nalnih potreb), 
- da se iz teksta zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o financiranju javne porabe vidi, da je namen zakono- 
dajalca financirati samo izvirne pristojnosti Mesta Ljubljane, 

predlagamo, da se za Mesto Ljubljana določi odstotek direkt- 
nega odvoda prihodkov iz naslova dohodnine v višini 40,00%. 

III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 
Sprejetje predlaganega zakona in njegovo izvajanje samo po 
sebi ne bo imelo nobenih finančnih posledic. 

PREDLOG ZAKONA o spremembi zakona o financiranju javne porabe 

1. člen 2. člen 
V zakonu o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90 Ta zakon prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
in 34/91) se v 1. alinei 2. člena številka »90« nadomesti Republike Slovenije, 
s številko »40«. 

Predlog zakona predvideva spremembo veljavnega zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju javne 
porabe tako, da bo zagotovljeno nemoteno financiranje zado- 
voljevanja komunalnih potreb na ravni mesta Ljubljane in 
odpravljanje likvidnostnih problemov. Veljavni zakon o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o financiranju javne porabe 
namreč določa, da za financiranje javne porabe, ki so z ustavo 
in zakonom določene kot izvirne naloge mesta oziroma regi- 
onalne skupnosti, pripada Mestu Ljubljana 90% dohodnine, ki 
pripada občinam s tega območja po odloku o razporeditvi 
določenih prihodkov med republiko in občinami. Iz zakon- 
skega teksta izhaja, da je ta odstotek sredstev določen za 
financiranje izvirnih nalog mesta Ljubljane previsok. 

Funkcije Mesta Ljubljane so bile uvedene z ustavnimi amand- 
maji k prejšnji ustavi hkrati z ukinitvijo samoupravnih interes- 
nih skupnosti. Prav s temi določili prejšnje ustave in 12. člena 
ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX 
LXXXIX k ustavi Socialistične republike Slovenije (Uradni list 
SRS, št. 32/89) pa so bili utemeljeni predlogi amandmajev 
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o financiranju javne porabe in ki so zajeti v končnem besedilu 
tega zakona. Ta pa je stopil v veljavo šele po sprejetju nove 
ustave, zato s to, sedaj veljavno ustavo, ni usklajen. Prav tako 
je tudi zakonodaja, sprejeta v letu 1990 in letu 1991. zastavila 
izključno občinam vrsto nalog, ki so zlasti tesno povezane 
s tekočim zagotavljanjem finančnih sredstev. Med drugimi so 
tovrstna določila vsebovana npr. v stanovanjskem zakonu 
(Uradni list RS, št. 18/91), ki v 53. členu nalaga občini dolžnost 
poravnavanja najemnine in drugih obveznosti, če najemnik 
stanovanja zaradi socialne stiske tega ne zmore. V 97. členu 
istega zakona pa so navedene pristojnosti in naloge občine 
na stanovanjskem področju in med temi zagotavljanje sred- 
stev za graditev in pridobitev socialnih stanovanj, zagotavlja- 
nje pogojev za razvijanje različnih oblik gradnje in prenove 
z ustrezno zemljiško politiko. V določilu 129. člena stanovanj- 
ski zakon nalaga občinam dolžnost zagotoviti imetnikom sta- 

novanjske pravice na stanovanjih, ki so predvidena za rušenje 
ali na katerih teče celovita prenova oziroma ima na njih kdo 
zakonito predkupno pravico, pod pogoji, ki jih ta zakon 
določa za lastninjenje in privatizacijo stanovanj in stanovanj- 
skih hiš, nakup drugega primernega stanovanja. Smiselno 
zadeva občino isto dolžnost v primerih službenih stanovanj. 
Nadalje je v 157. členu vsebovana dolžnost občine, da mora 
občina zagotavljati najem primernih stanovanj osebam, ki so 
zaradi upokojitve prenehale opravljati hišniška dela. Nadalje 
vsebuje zakon o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zava- 
rovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje (Uradni list RS, 
št. 48/90) v 20. členu določila, da se sredstva za izvajanje 
nalog na področju, ki ga ta zakon ureja zagotavljajo v republi- 
škem proračunu in občinskih proračunih. Med drugimi 
zakoni, ki nalagajo izključno občinam posamezne naloge in 
pristojnosti sta tudi Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list 
SRS, št. 17/86 - prečiščeno besedilo) in Zakon o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list 
RS, št. 9/90 in 5/91), Zakon o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, 
št. 15/91), Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91). 

Osnovno besedilo Zakona o financiranju javne porabe 
(Uradni list RS št. 48/90) v 5. členu in 6. členu nedvoumno 
navaja prihodke za financiranje javne porabe, ki pripadajo 
izključno občini, v 7. členu pa našteva prihodke, ki se razpore- 
jajo med republiko in občino. Torej osnovno besedilo zakona 
o financiranju javne porabe, ki je začel veljati 1. 1. 1991 je na 
nov način uredil sistem financiranja javne porabe ne predvi- 
deva izvirnih prihodkov mestnih in regionalnih skupnosti. 
V prvotnem besedilu sicer v 41. členu omogoča, da občine za 
izvajanje določenih nalog v skladu z njihovim obsegom, zago- 
tavljajo potrebna sredstva iz svojih prihodkov. S sprejemom 
spornega določila se je torej spremenil sistem financiranja 
lavne porabe, kar pa rraj ne bi bil namen predlagatelja in 
zaradi česar je bil predlagal tudi skrajšani postopek sprejema- 
nja Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financira- 
nju javne porabe. 

V 
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VPRAŠANJA POSLANCEV 

DRUŽBENOPOLITIČNI 

O razvojnem (dinarju) tolarju 

MILAN BALAŽIC, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
na 30. seji tega zbora, 17. 12. 1991, postavil naslednja 
vprašanja: 

Skupščina tedaj še Socialistične republike Slovenije je 
v letu 1989 sprejela odločitev o zbiranju ti. razvojnega 
dinarja, namenjenega sofinanciranju razvojnih programov 
in projektov. Sprejeti so bili ustrezni kriteriji, delovala je 
ustrezna komisija in kar precej slovenskih podjetij je na tej 
osnovi dobilo sredstva, ki so jih vložili v dokončanje nekate- 
rih projektov. 

Denar je bil zanimiv tudi zaradi ugodnih obresti, rokov vra- 
čanja in možnosti, da za tržno uspešne in učinkovite pro- 
jekte komisija predlaga konverzijo kredita v nepovratna 
sredstva. Vse to pa je bilo izničeno s sklepom izvršnega 
sveta o načinu obračunavanja valorizacije in obresti aprila 
letošnjega leta, ki je prepustil gospodarjenje z zbranimi 
sredstvi Ljubljanski banki in na ta način izničil vsakršne 
beneficije. Nekatere organizacije je to dejanje potisnilo 
v težaven položaj, še posebej sporno je vprašanje revalori- 
zacije sredstev. 

Sprašujem naslednje: 

1. Nedvomno so bila sredstva zbrana s posebnim name- 
nom, z davkom na dohodek podjetij. Upam si trditi, da so 
imela tudi pozitiven učinek in so prispevala k afirmaciji 
številnih podjetniških in proizvodnih programov. Ali je ti. 
javni nadzor nad sredstvi usahnil ali instrumentarij za to še 
obstoji? 

2. Ali je utemeljeno in glede na namen sploh zakonito, da je 
ta denar v gospodarjenje in menda tudi last prevzela LB 
banka in zakaj se je to zgodilo? 

3. Ali vlada pozna problem in kako namerava reagirati na 
vprašanje obračuna revalorizacij in obresti, ki je v bistvu 
izničil temeljni kriterij, da gre za inicialni vložek s potrebnimi 
olajšavami za pospeševanje razvojnih projektov? 

Na vprašanje o razvojnem tolarju (dinarju), postavil delegat 
Milan Balažic, Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 
odgovarja naslednje: 
1. Sredstva za razvoj so se oblikovala na podlagi dopolnje- 
nega odloka o prenosu denarnih sredstev družbenopolitičnih 
skupnosti v depozit pri Narodni banki Slovenije, ki je bil 
sprejet v Skupščini Republike Slovenije v letu 1988. S to 
dopolnitvijo je bila dana možnost, da so se kratkoročno nean- 
gažirana denarna sredstva družbenopolitičnih skupnosti pla- 
sirala po sklepu Izvršnega sveta preko posebnega računa pri 
Ljubljanski banki-Združeni banki, zaračunane obresti do 
višine eskontne stopnje Narodne banke Jugoslavije pa upo- 
rabljale za namene, ki jih je v skladu s posojilno in razvojno 
politiko določil Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je v juliju 1988 
sprejel sklep o merilih za usmerjanje sredstev za razvoj iz 
naslova plačanih obresti plasiranih sredstev družbenopolitič- 
nih skupnosti. Sklep je bil dopolnjen v decembru 1988 in juliju 
1989. 
Poreklo sredstev za razvoj je v obrestih na kratkoročno plasi- 
rana začasno prosta sredstva, s katerimi so razpolagale druž- 
benopolitične skupnosti. Namenski fiskalni prihodki (npr. 
davek na dohodek) se niso uporabljali kot razvojni dinar. 

2. Banke investitorjev, ki so pridobili sredstva za razvoj za 

financiranje svojih naložb, so preverjale dokumentacijo in 
skrbele za to, da so bila sredstva za razvoj namensko porab- 
ljena. Uresničevanje naložb, ki so se financirale s sredstvi za 
razvoj, je spremljala in še spremlja Ljubljanska banka d. d. 
Ljubljana na podlagi poročil o gradnji in dokončanju investi- 
cijskih projektov. Prav tako je Ljubljanski banki d. d. Ljubljana 
naloženo, da spremlja realizacijo načrtovanih učinkov naložb, 
in sicer do zaključnega računa prvega leta redne proizvodnje. 
O uresničitvi naložb je Ljubljanska banka d. d. Ljubljana 
poročala Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije 
dvakrat letno. 

3. Zaračunavanje revalorizacije za dodeljena sredstva za raz- 
voj temelji na 1. odstavku 8. točke sklepa Izvršnega sveta 
Skupščine republike Slovenije (Ur. I. SRS, št. 29/88, 46/88 in 
29/89), ki določa, da je investitor dolžan vrniti dodeljena 
sredstva za razvoj v revalorizacijski vrednosti, pri čemer 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije s sklepom določi 
način revalorizacije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je s sklepom v letu 
1991 pooblastil Ministrstvo za finance, da določa stopnjo 
revalorizacije. Iz tega izhaja, da so sredstva za razvoj po 
vsebini kreditna sredstva, ki se revalorizirajo. V skladu s tem 
so bile v pogodbe o dodelitvi sredstev za razvoj, ki jih je 
s podjetji sklepala v imenu in za račun Republike Slovenije 
Ljubljanska banka, vključene določbe v revalorizaciji sred- 
stev. 

Revalorizacija je bila doslej določena takole: 

- v letu 1989: v skladu z rastjo cen proizvajalcev industrijskih 
proizvodov v SFRJ (2700%) 
- v letu 1990: po letni stopnji 32% 
- v letu 1991: po letni stopnji 197%. 

Pri tem je treba opozoriti, da se na dodeljena sredstva ne 
zaračunavajo realne obresti, to je tiste, ki presegajo stopnjo 
inflacije. Zato so ta sredstva kljub revalorizaciji cenejša od 
bančnih dolgoročnih posojil. Tudi primerjava z doseženo 
rastjo cen v letih 1990 in 1991 pokaže, da je bila opravljena 
nepopolna revalorizacija dodeljenih sredstev oziroma da je 
v tem delu prihajalo do pozitivnih učinkov za uporabnike 
sredstev. 

4. V skladu z začetnimi procesi preobrazbe družbenoeko- 
nomskega sistema v letu 1989, ki ga v delu bančno-podjetni- 
ške zakonodaje označuje kapitalsko upravljanje, je (prejšnji) 
Izvršni svet sprejel v letih 1989 in 1990 odločitvi o kapitalski 
udeležbi Republike Slovenije pri preoblikovanju obstoječih 
bank in ustanavljanju novih bank kot delniške družbe. 
S cesijo terjatev iz dodeljenih sredstev za razvoj je tako 
Republika Slovenija udeležena kot soustanoviteljica v Ljub- 
ljanski banki d. d. in Slovenski investicijski banki d. d. V letu 
1991 je (sedanji) Izvršni svet sprejel podobno odločitev, in 
sicer v zvezi i ustanovitvijo Štajerske banke obrti in podjetni- 
štva Celje d. d. 

Glede na prenos terjatev in dodeljenih sredstev za razvoj na 
banke pa se niso spremenile posojilne pogodbe o dodelitvi 
sredstev za razvoj, temveč le pogodbeni upnik. Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije si je pridržal pravico določa- 
nja revalorizacijske stopnje med trajanjem kreditnega od- 
nosa. 

Pripominjamo, da je usmeritev v kapitalsko vlaganje v banke 
podprla tudi (prejšnja) Skupščina Republike Slovenije, ko je 
v februarju 1990 obravnavala Poročilo o uporabi sredstev za 
razvoj, ki ga je pripravil Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije (Poročevalec Skupščine SRS, št. 2/1990). 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je mnenje pripravilo Ministrstvo za finance. 
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O izločanju slovenskega železniškega transporta 
iz sistema jugoslovanskh železnic 

EMIL MILAN PINTAR, poslanec v Družbenopolitičnem 
zboru, je na 32. seji tega zbora, 15. januarja 1992, postavil tri 
vprašanja o problemih, povezanih z osamosvajanjem slo- 
venskih železnic 
Vlada mu je odgovorila: 
Na vprašanje o nekaterih problemih, povezanih z osamosvaja- 
njem slovenskih železnic, ki ga je poslanec Emil Milan Pintar 
postavil na 32. seji družbenopolitičnega zbora Skupščine 
Republike Slovenije, dne 15. januarja 1992, odgovarjamo na- 
slednje: 
Na temelju zveznega zakona bivše Jugoslavije so bile sloven- 
ske železnice obvezno združene v Skupnost JŽ. Slovenske 
železnice - železniško gospodarstvo Ljubljana so se začele 
osamosvojati že 25. 6. 1991, ko so bili v Skupščini Republike 
Slovenije sprejeti osamosvojitveni akti, za dejavnost sloven- 
skih železnic pa istega dne sklepi, s katerimi so bili do tedaj 
veljavni skupni interni železniški predpisi ustrezno uveljav- 
ljeni kot predpisi slovenskih železnic. Že pred navedenim 
dnem osamosvojitve dne 18. 6. 19991 so predstavniki Železni- 
škega gospodarstva Ljubljana na seji upravnega odbora 
takratne Skupnosti jugoslovanskih železnic obvestili pred- 
stavnike vseh drugih železniških transportnih podjetij, da 
Železniško gospodarstvo Ljubljana od 25. 6. 1991 dalje ne bo 
več član Skupnosti JŽ in da bo začelo postopek za vključitev 
v Mednarodno železniško unijo UIC ter mednarodne železni- 
ške organizacije in društva. 
Od tega dne dalje je Železniško gospodarstvo Ljubljana inten- 
zivno uveljavljalo ukrepe za dejansko razdružitev iz bivšega 
sistema Jugoslovanskih železnic. Vse ekonomsko-komerci- 
alne, poslovne in finančne zadeve, za katere je bila do tedaj 
Pooblaščena Skupnost JŽ, je prevzelo Železniško gospodar- 
stvo Ljubljana v lastno odločanje. Skupnost Jugoslovanskih 
železnic je nadalje lahko opravljala izključno samo še tiste 
zadeve, ki so bile z delovno-tehnološkega vidika nujno pove- 
zane z organizacijo in izvajanjem železniškega prometa glede 
na vejavni vozni red. Tako že od takrat dalje za Železniško 
gospodarstvo Ljubljana Skupnost JŽ ne obstaja več v svoji do 
takrat opredeljeni funkciji. 
Železniško gospodarstvo Ljubljana je že na samem začetku 
razdruževanja sprejelo vrsto ukrepov, s katerimi je zaščitilo 
svoje ekonomsko-finančne interese tako, da je uvedlo pose- 
ben režim komercialnega in finančnega poslovanja v medna- 
rodnem železniškem prometu s tujimi železniškimi upravami 
in partnerji. O tem so bili sklenjeni konkretni delovni dogovori 
s sosednjimi železniškimi upravami, špediterji in drugimi part- 
nerji. Tako je slovenskim železnicam uspelo do takrat poeno- 
teni sistem obračuna in saldacije transportnih prihodkov iz 
Mednarodnega železniškega prometa,,ki je v prejšnji ureditvi 
Potekal enotno prek Skupnosti JŽ, spremeniti tako, da se je 
Začelo obračunavati na temelju dvostranskih dogovorov 
ločeno za storitve Železniškega gospodarstva Ljubljana 
v mednarodnem železniškem prometu in s finančnim nakazi- 
lom neposredno na račun slovenskih železnic. Na tak način se 
danes obračunava in plačuje za več kot 80% transportnih 
storitev, ki jih opravljajo slovenske železnice v mednarodnem 
železniškem prometu. Pri takem načinu poslovanja imajo 
slovenske železnice do bivše Skupnosti JŽ oziroma železni- 
ških transportnih organizacij z drugih območij bivše Jugosla- 
vije - ŽTO Beograd, ŽTO Sarajevo, ŽTP Skopje in ŽTO Tito- 
9rad pozitivno finančno stanje s tega poslovanja in znaša 
aktiven saldo do njih približno 250 mio SLT. 
V tej zvezi je treba opozoriti na splošno znan§ težave, ki smo 
iih imeli v naši republiki pri denarnem osamosvajanju, kar je 
bistveno vplivalo na urejanje teh vprašanj tudi na železnici. 
* takih razmerah so slovenske železnice takoj po uveljavitvi 
slovenskega denarnega sistema uveljavile ustrezen devizno 
tolarski tečaj skladno z mednarodnimi železniškimi predpisi 
*a obračun in finančno poslovanje med železniškimi upra- 
vami za storitve v mednarodnem železniškem prometu. Tak 
režim je bil takoj uveljavljen tudi pri poslovanju do železniških 
transportnih organizacij drugih območij bivših jugoslovan- 
skih železnic. Tako so danes slovenske železnice pravno in 
dejansko osamosvojene in razdružene od bivše Skupnosti JŽ 

in dejansko že delujejo kot samostojen subjekt v mednarod- 
nem železniškem prometu. Podlaga za tako delovanje so 
dvostranski dogovori in sporazumi z večino železniških uprav, 
s katerimi slovenske železnice sodelujejo v mednarodnem 
železniškem prometu. Do železniških transportnih podjetij 
s preostalih območij bivše Jugoslavije so slovenske železnice 
uveljavile enak režim poslovanja, kot to velja v mednarodnem 
železniškem prometu do železniških uprav zahodnoevropskih 
in drugih držav. Z dnem 15. 1. 1992, ko so Evropska skupnost 
in več drugih držav priznale Republiko Slovenijo, je sloven- 
skim železnicam na generalnem sekretariatu mednarodne 
železniške unije UIC v Parizu uspelo doseči dogovor, da bo ta 
organizacija omogočila slovenskim železnicam od marca 
1992 dalje delovati v mednarodnem železniškem prometu po 
vseh merilih, ki veljajo za članice UIC v mednarodnem železni- 
škem prometu. V mesecu juniju 1992 bodo slovenske želez- 
nice s sklepom skupščine UIC sprejete kot reden član v to 
mednarodno železniško unijo. S tem bodo slovenske želez- 
nice imele možnosti, da z vseh vidikov delujejo kot pravno 
priznan subjekt v mednarodnem železniškem prometu. V tej 
zvezi kaže omeniti, da so slovenske železnice v svojih prizade- 
vanjih za vključevanje v UIC in druge mednarodne organiza- 
cije in društva imele izredno velike težave, kajti v statusu 
subjekta v mednarodnem železniškem prometu z vidika 
veljavnih železniških konvencij še vedno poskuša natopati 
bivša Skupnost JŽ. Uveden je že tudi postopek pristojnih 
organov Republike Slovenije za podpis medržavne konven- 
cije za železniški promet - COTIF. 
V mednarodnem železniškem prometu se s tovornimi vlaki 
posluje po poenotenih pravilih UIC. Tovorni vozni park, ki je 
v lasti Železniškega gospodarstva Ljubljana, je skladno s temi 
pravili vključen v mednarodni železniški promet. 
Skladno s tem pravilom je bil na slovenskih železnicah uve- 
ljavljen ukrep, da se mora na območju Železniškega gospo- 
darstva Ljubljana obvezno zadrževati najmanj toliko tovornih 
vagonov, ki so last drugih železniških transportnih podjetij 
bivše Jugoslavije, kot jih je od železniškega gospodarstva 
Ljubljana v obtoku na območju teh podjetij. Na ta način se 
v Železniškem gospodarstvu Ljubljana od dneva začetka raz- 
druževanja slovenskih železnic uporablja ukrep, s katerim se 
dejansko zagotavlja posest količine vagonov, ki pripadajo 
slovenskim železnicam in so njihova last. 
S temi ukrepi so slovenski železničarji zavarovali morebitno 
nevarnost, da bi prišlo do kakršne koli odtujitve naših tovor- 
nih vagonov. 
O reorganizaciji slovenskih železnic je treba povedati, da je 
slovenskim železničarjem z odločno vztrajnostjo prvim med 
velikimi sistemi uspelo opustiti bivšo organizirnost kot SOZD 
in se organizirati kot javno podjetje z večnamenskimi podjetji 
(december 1989). Uveljavljen je bil tržno poslovni koncept 
delovanja na temelju izkušenj zahodnoevropskih železnic in 
novega koncepta delovanja železnic v Evropski gospodarski 
skupnosti. Z ukrepi racionalizacije je železnica zmanjšala 
število zaposlenih v 1990. in 1991. letu za več kot 3.500 
delavcev v osnovni železniški dejavnosti v javnem podjetju. 
V celotnem sistemu slovenskih železnic pa znaša to število 
4.700 delavcev. 
Pripravljene so strokovne podlage in predlogi za dograjevanje 
organiziranosti slovenskih železnic, ki se bodo skladno s temi 
predlogi konstituirale kot nove slovenske železnice z zako- 
nom o slovenskih železnicah. 
Pri slovenskih železnicah ni nikakršnih zasebnih ali polzaseb- 
nih firm, ki bi se ukvarjale z 'gospodarjenjem z vagoni ozi- 
roma z njihovovo distribucijo'. 
Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora je za razreši- 
tev problema posebnih odpadkov z Jesenic sklenilo pogodbo 
s firmo Rumpold iz Avstrije. Sestavni del pogodbe je bila tudi 
organizacija prevoza, vključno z izborom prevoznika. Zaradi 
zadostitve predpisom držav, skozi katere poteka prevoz do 
Finske, in zaradi tehničnih značilnosti trajektnega prevoza, je 
firma Rumpold najela za prevoz odpadkov z Jesenic firmo 
Rolship Travemuende, ki ima edina licenco in potrebno vrsto 
vagonov. 
Z vagoni slovenskih železnic prevoz posebnih odpadkov do 
Finske ne bi bil možen. 
Za obravnavno v Vladi Republike Slovenije je odgovor pri- 
pravilo Ministrstvo za promet in zveze v sodelovanju z Mini- 
strstvom za varstvo okolja in urejanje prostora. 
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Ponovno o štipendijah 

IVAN PUČNIK, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je na 
32. seji zbora, dne 15.1.1992, postavil poslansko vprašanje 
v zvezi s številom učencev in študentov, ki so na podlagi 
novih predpisov s področja štipendiranja izgubili štipendijo. 

V zvezi s postavljenim vprašanjem mu je Ministrstvo za delo 
posredovalo naslednje podatke in ugotovitve 

Z uveljavitvijo nove zakonodaje na področju štipendiranja, to 
je Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposel- 
nosti (Ur. I. RS, št. 5/91) in Pravilnika o štipendiranju Ur, I. RS, 
št. 24/91) so začeli v šolskem letu 1991/92 veljati tudi novi 
pogoji za pridobitev republiške štipendije. Najpomembnejši 
med njimi se navezuje na opredelitev cenzusa, ki je definiran 
s povprečnim dohodkom na družinskega člana v drugem 
trimesečju tekočega leta, in ki ne sme presegati 80% zajamče- 
nega osebnega dohodka po zakonu. Tako opredeljeni cenzus 
je ostrejši od prej veljavnega cenzusa, saj je na koncu 
obdobja, ki se upošteva pri odločanju o upravičenosti do 
republiške štipendije, predstavljal 40% povprečnega oseb- 
nega dohodka v istem obdobju, medtem, ko je do uveljavitve 
Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelno- 
sti znašal cenzus 55% povprečnega osebnega dohodka na 
zaposlenega v Republiki Sloveniji. 

Na podlagi analize štipendij (šolsko leto 91/92), ki daje infor- 
macijo o prejemnikih republiških štipendij in dogajanjih na 
področju štipendiranja, je ugotovil, da je zaostritev cenzusa, 
kljub realno nižjim družinskim dohodkom, povzročila zniža- 
nje števila prejemnikov republiških štipendij od 34.089 v šol- 
skem letu 1990/91 na 30.819 v letošnjem šolskem letu. Zaradi 
preseganja cenzusa je bilo zavrnjenih 14.217 vlog ali 28,9% od 
vseh vloženih vlog. Dijakom, ki so prvič zaprosili za štipendijo 
(20.725) je bilo zaradi preseganja cenzusa zavrnjenih 33,6% 
vlog, študentom (5.118) pa 31 ,8% vlog. Med dijaki, ki so že 
prejemali štipendijo in še niso končali šolanja (19.541) je bilo 
zaradi preseganja cenzusa prekinjeno štipendiranje 24,8% 
študentom (3.847) pa 20,7%. 

Posebej so bile analizirane vloge otrok iz kmečkih družin. 
Podatki kažejo, da je bilo zaradi preseganja cenzusa odklo- 
njenih le 21.0% prosilcev, medtem ko je bilo med vsemi 
prosilci odklonjenih 28,9%. Taki rezultati kažejo, da faktor za 
preračun katastrskega dohodka na ekvivalent osebnega 
dohodka ni bil preoster. 

Spremenjeni štipendijski kriteriji pa niso vplivali na število 
štipendij za izrazito nadarjene, saj je bilo teh štipendij pode- 
ljenih 4.798, v lanskem šolskem letu pa 4.177. 

Ob upoštevanju obstoječih ekonomskih in socialnih razmer, 
ki zaostrujejo tako položaj posameznikov kot položaj kmetov, 
ter ob hkratnem upadanju kadrovskega štipendiranja (za šol- 
sko leto 91/92 je bilo razpisanih le 3.903 kadrovskih štipendij) 
je vedno večje število posameznikov, ki si sami ne morejo 
zagotoviti socialne varnosti in osnovne ravni izobrazbe. Vse 
več je družin, ki ne zmorejo pokrivanja stroškov šolanja svojih 
otrok, saj življenjski stroški naraščajo hitreje kot osebni doho- 
dek in hkrati je vedno večje število brezposelnih. Ob hkratni 
zaostritvi pogojev za pridobitev republiške štipendije postaja 
vprašljiva uresničitev nacionalnega programa na področju 
izobraževanja mladine, ki kot cilj postavlja doseženo srednjo 
izobrazbo sedanje šolajoče se generacije. 

Glede na takšno stanje, je Vlada Republike Slovenije že pred- 
lagala spremembo in dopolnitev Zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti v tistem določilu, ki se 
nanaša na cenzus za pridobitev republiške štipendije. Obliko- 
vala je predlog selektivnega pristopa k štipendiranju, ki se 
izraža v nižjem vstopnem cenzusu za tiste dijake in študente, 
ki se šolajo izven kraja stalnega bivališča, saj so njihovi 
stroški šolanja neprimerno višji v primerjavi s stroški šolanja 
v kraju stalnega bivališča. Istočasno s spremembo Zakona 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti je 

predvidena tudi sprememba Pravilnika o štipendiranju (Ur. I. 
RS, št. 24/91) s katero naj bi vstopni cenzus, veljaven za dijake 
in študente, ki se šolajo izven kraja stalnega bivališča, bil tudi 
podlaga za priznavanje delne povrnitve stroškov prevoza 
tistim prosilcem, ki se dnevno medkrajevno vozijo v šolo in 
jim štipendija sicer glede na veljavni cenzus ne pripada. 
Hkrati bi pod ugodnejšimi pogoji zagotovili kontinuiteto že 
pridobljene pravice do republiške štipendije tistim štipendi- 
stom, ki bi v novem šolskem letu sicer presegali razpisani 
vstopni cenzus, hkrati pa ga ne bi presegali več kot procent, ki 
bo predpisan. 

S predlagano spremembo naj bi zagotovili vsaj enak obseg 
štipendiranja kot v lanskem šolskem letu oziroma glede na 
velik izpad kadrovskih štipendij ta obseg tudi nekoliko pove- 
čali. 

Kdaj bodo odpravljene monetarne zagate med 
Slovenijo in Hrvaško? 

BOŽIDAR VOLJČ, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
na guvernerja Narodne banke naslovil vprašanje, v katerem 
najprej opozarja na težave, ki so nastale po uvedbi različnih 
valut in nato vprašal, kdaj bo z Republiko Hrvaško sklenjen 
dogovor, ki bo odpravil številne težave. 

Dobil je naslednji odgovor: 
Slovenski tolar oz. Hrvaški dinar sta zakonito plačilno sred- 
stvo na območju Republike Slovenije oz. Republike Hrvaške. 
Plačevanje v Sloveniji š hrvaškimi dinarji v skladu s sistemsko 
ureditvijo, ki ureja denarno in devizno poslovanje na območju 
Republike Slovenije, zato med domačimi osebami dejansko ni 
možno. 

Z uvedbo lastnih valut v Republiki Sloveniji in Republiki 
Hrvaški so se pretrgale vezi, ki so denarno in finančno pove- 
zovale nekdaj skupen ekonomski prostor na enotnem način. 
Nove povezave ustvarja trg teh valut, na katerem se cena ene 
in druge oblikuje prosto. Po poročilih, ki jih dobivamo od 
bank in menjalnic, se odkup hrvaških dinarjev odvija nemo- 
teno v okviru povpraševanja, ki obstaja po njem. V takem 
okviru imajo svojo računico tudi gostilničarji, ki jih v vpraša- 
nju omenjate. 

Trg obeh valut deluje po principu izenačevanja ponudbe in 
povpraševanja na podlagi prostega oblikovanja cene in vzdr- 
žuje ravnovesje med kupljenimi in prodanimi vsotami hrva- 
ških dinarjev v Republiki Sloveniji oz. slovenskih tolarjih 
v Republiki Hrvaški. Banke in menjalnice s tečajem same 
skrbijo, da nimajo presežnih stanj gotovine v hrvaških dinarjih 
v svojih trezorjih. Iz povedanega sledi, da so brez veljave tudi 
številni dosedanji očitki, da naj bi Banka Slovenije z objavo 
tečaja hrvaškega dinarja najprej v razmerju 1:1 in nato 1:0,8 
v tečajnici, ki jo objavlja, postavila preveč ugodne pogoje za 
menjavo hrvaškega dinarja. Njen tečaj je za stvarne transak- 
cije popolnoma irelevanten in je namenjen samo obračun- 
skim potrebam. 

Hrvaške dinarje je torej v bankah in menjalnicah v Sloveniji 
možno po dnevnem tečaju menjati v slovenske tolarje i" 
obratno, kar nam kažejo podatki, ki jih dobivamo od bank in 
menjalnic. V kolikor bi zaradi razlogov, ki jih navajate, prišlo 
do presežne ponudbe hrvaških dinarjev, bi v sedanji mehani- 
zem kupoprodaje morali vnesti tudi možnost tako repatriacije 

preseženih hrvaških dinarjev v Republiko Hrvaško z mož- 
nostjo uporabe tako repatriiranih hrvaških dinarjev bodisi za 
nakupe blaga na Hrvaškem, bodisi za nakup deviz na Hrva- 
škem. V nasprotnem primeru bi moral financiranje takih pre- 
sežkov v celoti prevzeti nase bančni sistem Slovenije oz- 
slovenska država. Za tako rešitev ni stvarnih možnosti. 

Dogovor o repatriaciji presežkov hrvaškega dinarja je možen 
samo v sporazumu s pristojnimi hrvaškimi institucijami- 
Banka Slovenije je Narodni Banki Hrvaške že predlagala 
dogovor o recipročni repatriaciji SLT in hrvaških dinarjev, 
vendar zaenkrat v tej smeri nismo dosegli nobeneg3 
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napredka. To vprašanje bomo ponovno postavili na razgovo- 
rih, ki so predvideni za 16. januar 1992. 

širšo problematiko, ki je navedena v vprašanju, pa bi morali 
obravnavati in ustrezno reševati tudi v razgovorih s predstav- 
niki Republike Hrvaške o Sporazumu o gospodarskem sode- 
lovanju med Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo, ki jih 
vodi Izvršni svet Republike Slovenije. 

ZBOR OBČIN 

Kje je zakonska osnova za zahtevanje potrdila 
o državljanstvu? 

IVAN ATELŠEK, poslanec v Zboru občin, je vprašal: »Pri 
nakupu stanovanj v izgradnji zahtevajo občinske uprave pri 
odmeri 2% davka tudi potrdilo o državljanstvu. Po katerem 
zakonu oziroma zakonski osnovi lahko te uprave v občinah 
zahtevajo potrdilo o državljanstvu?« 

Na vprašanje Ivana Atelška, delegata zbora občin Skupščine 
Republike Slovenije, na podlagi katerega predpisa občinske 
uprave za družbene prihodke zahtevajo ob predložitvi pogodb 
o nakupu stanovanj v gradnji, potrdilo o državljanstvu, odgo- 
varja Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije naslednje: 

Po določbi drugega odstavka 16. člena ustavnega zakona za 
izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvis- 
nosti Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 1/91) do ureditve 
pravic tujih oseb na nepremičninah fizične osebe, ki ob uve- 
ljavitvi tega zakona nimajo državljanstva Republike Slovenije, 
ter pravne osebe, ki imajo ob uveljavitvi tega zakona svoj 
sedež zunaj Republike Slovenije, ne morejo pridobiti lastnin- 
ske pravice ali drugih stvarnih pravic na nepremičninah na 
območju Republike Slovenije, razen na podlagi dedovanja in 
ob pogojih dejanske vzajemnosti. Glede na navedeno 
določbo ustavnega zakona so pogodbe, na podlagi katerih 
pridobivajo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki 
Sloveniji osebe, ki niso državljani Republike Slovenije, in 
pravne osebe, ki imajo sedež zunaj Republike Slovenije, 
nične. Odmera davka na promet nepremičnin od pogodbe 
o prodaji nepremičnin navedenim fizičnim in pravnim osebam 
bi bila kršitev ustavnega zakona, zato občinske uprave za 
družbene prihodke zavračajo sprejem takih pogodb, ki so bile 
sklenjene po uveljavitvi navedenega zakona, to je od 25. 6. 
1991 dalje. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je mnenje pripravilo Ministrstvo za finance — Republi- 
ška uprava za družbene prihodke. 

O obračunavanju prometnega davka pri nakupu 
stanovanj 

IVAN ATELŠEK, poslanec v Zboru občin, je na 29. seji tega 
zbora, 11. 12. 1991, postavil delegatsko vprašanje: 

»Pri nakupu stanovanja je bruto cena ali pa plačilo v goto- 
vini, torej v takojšnjem plačilu, kjer se dobi 5% popusta. 
Davek se pa obračuna na bruto ceno. Sicer pa se zaračuna 
prometni davek le od zneska, ki ga je človek plačal. Sprašu- 
jem ali je to pomota ali pa naj se te stvari uredijo, da bodo 
tako odgovarjale svojemu namenu kot morajo?« 

Ministrstvo za finance mu je odgovorilo: 
Na delegatsko vprašanje delegata Ivana Atelška v zvezi 
z neupštevanjem popusta pri določitvi davčne osnove ob 
prodaji stanovanj pojasnjujemo: 

Zakon o začasnih ukrepih o davku od prometa proizvodov in 
storitev (Uradni list SFRJ, št. 4/91) opredeljuje davčno 
osnovno pri prometu proizvodov (trgovsko blago), obdavčitev 
prometa z nepremičninami pa ureja zakon o davku na promet 
nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/90). Davčna osnova za 

davek na promet nepremičnin je po določbi 5. člena navede- 
nega zakona dogovorjena prodajna cena oziroma v odmer- 
nem postopku ugotovljena vrednost nepremičnine, kadar 
dogovorjena prodajna cena ne ustreza ceni nepremičnine, ki 
bi se dala doseči v prostem prometu v času nastanka davčne 
obveznosti. Glede na navedeno določbo popust, ki ga proda- 
jalec prizna kupcu ob izpolnitvi določenih plačilnih pogojev, 
ne more vplivati na višino davčne osnove. 

Le v primeru prodaje družbenih stanovanj po stanovanjskem 
zakonu, ki prodajalca obvezuje, da proda stanovanje in mu 
hkrati določa tudi vse prodajne pogoje, je davčna osnova za 
odmero davka na promet nepremičnin pogodbena cena sta- 
novanja, v kateri je upoštevan v zakonu določen popust. 

Kdo oziroma kako se »trguje« z Gradinom v slo- 
venski Istri? 

DANIEL BOŽIČ, poslanec v Zboru občin, je od pristojnih 
želel zvedeti resnico v zvezi z zapisi v sredstvih obveščanja 
in o govoricah o spremembi meje med Slovenijo in Hrvaško, 
točneje kaj se dogaja z Gradinom? 
V zvezi z vprašanji, ki so jih postavili prebivalci KS Gradin 
o zapisih v sredstvih javnega obveščanja in o govoricah 
o spremembah meja med Republiko Slovenijo in Republiko 
Hrvaško, daje Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 
naslednje pojasnilo: 

- Meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško je 
zavezujoče določena v točki II. Temeljne ustavne listine 
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ki zelo 
jasno ugotavlja, da poteka nova meja po stari meji med 
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v okviru dosedanje 
SFRJ. 

- Do tega trenutka ni bilo med vladama obeh sosednjih 
držav nikakršnih uradnih ali obvezujočih pogovorov o označi- 
tvi meje in smiselno še manj o možnih zamenjavah ozemelj. 

- V tem smislu ni bilo nikakršnega dogovarjanja o naselju 
Gradin ali o kakršnem koli drugem naselju. 
- Ministrstvu za zunanje zadeve ni znano, kdo naj bi bil 
pobudnik tovrstnih razmišljanj. 

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

O postopkih carinskih organov 

MARJAN DVORNIK, poslanec v Zboru občin, je postavil 
vprašanje o postopkih naših carinskih organov na naših 
mejah, ki so ga v pismu zastavili g. Peter Kodermac, g. 
Matjaž Stražišar, g Tomi Matič in ga. Mirjam Zabukovec. 
V njem navajajo .nepravilnosti oz. samovoljo' pri delu carin- 
ske službe pri izvajanju sklepa o pogojih, pod katerimi se 
smejo iznašati iz države in prinašati v državo domače in tuja 
valuta in vrednotnice, ki se glasijo na domačo valuto (Ur. I. 
RS, št. 17 z dne 8. 10. 1991). 

Na postavljeno vprašanje je dobil naslednji odgovor: 

Republiška carinska uprava je začela uresničevati navedeni 
sklep Banke Slovenije takoj po objavi v Uradnem listu Repu- 
blike Slovenije; 14. oktobra 1991 je Republiška carinska 
uprava prejela obvestilo Banke Slovenije (dopis z dne 11. 10. 
1991), v katerem se 4. točka glasi: 

.Skladno s sklepom o pogojih, pod katerimi se smejo iznašati 
iz države in prinašati v državo domača in tuja valuta in vred- 
notnice, ki se glasijo na domačo valuto, se dinar obravnava 
kot tuja efektiva. Kljub temu velja za dinarsko efektivo izjema, 
in sicer dovoljen vnos oziroma iznos je omejen na 5.000,00 
din.' 
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V skladu s tem so pričele delati vse carinarnice v Sloveniji, kar 
pomeni, da so le izvajale predpisana določila Banke Slove- 
nije. 

Republiška carinska uprava oz. njen direktor je v skladu 
s posameznimi določili carinskega zakona (Ur. I. SFRJ, št. 34/ 
90 - prečiščeno besedilo) pooblaščen, da predpisuje razna 
navodila in da sprejema druge tehnične predpise za delovanje 
carinske službe (npr. drugi odstavek 10. člena, drugi odstavek 
11. člena, peti odstavek 14. člena, 105. člen, tretji odstavek 
125. člena, drugi odstavek 166. člena, četrti odstavek 182. 
člena, drugi odstavek 235. člena itd.). Večina teh predpisov in 
navodil se ne objavlja v uradnih glasilih in so interne narave 
i nikakor ne .tajna', kot navajajo podpisniki navedenega 
pisma. 

Slovenska carina dela v skladu z zveznimi predpisi, ki urejajo 
to področje in ki mo jih z osamosvojitvijo sprejeli za svoje, ter 
predpisi, ki smo jih v tem času na novo sprejeli. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je mnenje pripravilo Ministr- 
stvo za finance v sodelovanju z Republiško carinsko upravo. 

O nadomestilu plač vpoklicanim Hrvatom zapo- 
slenim v Sloveniji 

MARJAN DVORNIK, poslanec v Zboru občin, je opozoril, da 
imajo vpoklicani državljani Republike Hrvaške, ki so zapo- 
sleni v slovenskih podjetjih pravico do refundacije odsotno- 
sti z dela, delodajalec pa mora v tem času zagotavljati 
plačo. Kljub zahtevam podjetij se refundacije ne izvajajo. 

1. Ali lahko delodajalec prekine delovno razmerje? 
2. Ali lahko delodajalec začasno ustavi izplačilo dohodka, 
s čimer lahko povzroči eksistencialno stisko? 
3. Ker so delavci odsotni že drugi mesec, so lahko nekateri 
že mrtvi in ni mogoče vzdrževati evidence. 
4. Kaj bo vlada naredila za zagotovitev plačil nadomestil? 

Izvršni svet je priskrbel naslednji odgovor: 

Delegat Marjan Dvornik je v Zboru občin, 21. novembra 1991, 
postavil vprašanje o pravici delavcev, ki so državljani Repu- 
blike Hrvaške in so zaposleni v Republiki Sloveniji, do nado- 
mestila osebnega dohodka zaradi odsotnosti z dela zaradi 
opravljanja vojaških oziroma obrambnih dolžnosti v Republiki 
Hrvaški ter o pravicah in obveznostih organizacije oziroma 
delodajalca do teh delavcev in o pravicah delavcev, ki so jih 
vpoklicali vojaški oblastveni organi za izpolnjevanje vojaških 
aktivnosti v drugih republikah. 

O postavljenih vprašanjih Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije meni naslednje: 

1. V zvezi s problemi naših organizacij in delodajalcev pred- 
vsem v obmejnih območjih, ki zaposlujejo delavce s stalnim 
prebivališčem v Republiki Hrvaški, glede odsotnosti z dela in 
z njo povezanega vprašanja nadomestil osebnega dohodka 
zaradi vpoklica hrvaških oblastvenih organov ugotavljamo 
naslednje: 

Slovenski zakon o delovnih razmerjih (Ur. I. RS, št. 14/90 in 5/ 
91) v 68. členu določa, da imajo delavci pravico do nadome- 
stila osebnega dohodka za čas odsotnosti z dela zaradi izpol- 
njevanja vojaške obveznosti, razen služenja vojaškega roka, 
za čas obrambnega in samozaščitnega usposabljanja, delova- 
nja v civilni zaščiti ali drugih nujnih zaščitnih in reševalnih 
dejavnostih, da se rešijo ali zavarujejo človeška življenja in 
materialne dobrine in drugih obveznosti zaradi poziva voja- 
ških in drugih organov, h katerim je delavec klican brez svoje 
krivde. Nadomestilo osebnega dohodka se izplačuje po 
posebnih predpisih. 

Posebna predpisa v Republiki Sloveniji, ki urejata nadome- 

stilo osebnega dohodka za čas odsotnosti z dela zaradi 
poziva slovenskih organov za opravljanje vojaških oziroma 
obrambnih aktivnosti, sta Zakon o vojaški obveznosti 
v določbi 65. člena (Ur. I. RS, št. 18/91) in Zakon o obrambi in 
zaščiti v določbi 138. in 147. člena (Ur. I. RS, št. 15/91). Po teh 
predpisih v prehodnem obdobju do konca leta 1991 izplaču- 
jejo nadomestilo osebnega dohodka organizacije, v katerih so 
delavci zaposleni, po 1. 1. 1992 pa se bo tudi izplačevanje 
nadomestil osebnih dohodkov ter drugih povračil preneslo 
v breme Republike Slovenije. 

Pravico do nadomestila osebnega dohodka torej navedeni 
slovenski predpisi predvidevajo le ob pozivu slovenskih obla- 
stvenih organov, zato po preteku moratorija (7. oktobra) ta 
pravica delavcem, ki so jih k vojaški oziroma obrambni aktiv- 
nosti pozvali hrvaški oblastveni organi, nima ustrezne pravne 
podlage. Zato tudi ni mogoče zavezovati organizacij in delo- 
dajalcev, da nadomestilo osebnega dohodka tem delavcem 
izplačujejo ne glede na to, ali gre za izključno obveznost ali za 
akontiranje. Hkrati pa tudi zahteve po refundaciji izplačanega 
nadomestila osebnega dohodka takim delavcem od Repu- 
blike Hrvaške zaradi še neusklajenih medrepubliških dogovo- 
rov in sporazumov ni mogoč uresničiti. 

Glede na navedeno je naše stališče, da se v prehodnem 
obdobju do sklenitve ustreznih sporazumov z Republiko 
Hrvaško oziroma do ureditve delovnih razmerij delavcev 
glede na že uveljavljene ter predvidene nove predpise o zapo- 
slovanju tujcev (delovna dovoljenja) ter pod pogojem načela 
vzajemnosti šteje odsotnost delavcev v navedenih primerih 
sicer kot odsotnost z dela, vendar brez pravic do nadomestila 
osebnega dohodka. Ker te pravic ni, tudi ni podlage za plačilo 
davkov in prispevkov, ki se plačujejo iz tega naslova. Zato 
dejansko delavcu v tem času pravice in obveznosti pri delu in 
iz dela mirujejo, razen tistih, o katerih se organizacija oziroma 
delodajalec in delavec dogovorita drugače (npr. plačilo pri- 
spevkov za socialno varstvo). 

2. Odsotnost z dela delavcev, zaposlenih v slovenskih organi- 
zacijah oziroma pri delodajalcih, vendar s stalnim prebivališ- 
čem v drugih republikah (npr. BiH) zaradi izpolnjevanja voja- 
ških aktivnosti na podlagi vpoklica tujih vojaških oziroma 
oblastvenih organov je mogoče obravnavati v okviru instituta 
odsotnosti z dela brez pravice do nadomestila osebnega 
dohodka ali kot neopravičeno odsotnost z dela. Pri tem je 
treba upoštevati, da se inštitut odsotnosti z dela brez pravice 
do nadomestila osebnega dohodka po zakonu o delovnih 
razmerjih (62. člen) veže vsebinsko na osebne okoliščine, 
pravno pa na interno ureditev primerov in pogojev v kolektivni 
pogodbi oziroma splošnem aktu. To pomeni, da je presoja 
o upravičeni odsotnosti z dela brez pravice do nadomestila 
osebnega dohodka oziroma o neopravičeni odsotnosti z dela 
z vsemi pravnimi posledicami odvisna od interne ureditve in 
odločitve v posamezni organizaciji oziroma pri delodajalcu. 

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

Kdo je porabil devizna sredstva Slovencev in za 
kaj? 

FRANC FELTRIN, poslanec v Zboru občin, je pristojne 
vprašal: 

— Kdaj so se porabila devizna sredstva občanov Slovenije? 

— Kdo je takrat stal za slovenskimi projekti, ki so porabili 
ogromna sredstva deviznih varčevalcev in davkov prebival- 
cev? Obvezno navedite imena in takratne funkcije, ki so jih 
opravljali! 

— Katera so imena podjetij in projektov, katerim so bila 
sredstva zaupana (podarjena)? 

Na postavljeno vprašanje Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije odgovarja naslednje: 
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1. Stanje kredita iz primarne emisije, ki so ga banke dobile ob 
deponiranju deviznih sredstev občanov v NBJ, to je do okto- 
bra 1988, znaša na dan 31. 12. 1990 skupaj 22.193.000,00 din 
in na dan 7. 10. 1991 21.810.000,00 din. 

2. Posebni likvidnostni kredit zaradi neto zmanjšanja deviznih 
sredstev občanov pri bankah od 1.1. 1991 so banke dobile pri 
NBJ (preko Narodne banke Slovenije): 
- za neto zmanjšanje od 1. 1. do 31. 5. 1991 
(koriščeno konec junija) 4.428 mio din 
- za neto zmanjšanje v juniju 30% zmanjšanja 
(koriščeno v avgustu) 348 mio din 
-za neto zmanjšanje v juliju 50% zmanjšanja 
(koriščeno v septembru) 382 mio din 
- za neto zmanjšanje v avgustu 50% zmanjšanja 
(koriščeno v oktobru) 195 mio din 
Skupaj posebni likvidnostni krediti 5.353 mio din 
Banke so ta kredit lahko koristile le likvidnostno, če so imele 
izpolnjen dodatni pogoj - blagajniške zapise v svojem port- 
felju. 

3. Po monetarni osamosvojitvi so banke posebni likvidnostni 
kredit v skladu z denarno politiko Banke Slovenije, ki jo je 
sprejel Svet Banke Slovenije, vrnile dne,4. 11. 1991 v celoti ob 
sočasnem zmanjšanju stopnje obvezne rezerve za sredstva na 
vpogled z 20% na 7% in ob ukinitvi vpisovanja obveznih 
blagajniških zapisov. 

4. V zvezi z zahtevo po predložitvi poimenskega seznama 
podjetij in bank o uporabi nedeponiranih deviznih sredstev 
občanov pa Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije pojas- 
njuje, da takega seznama ni mogoče predložiti. V skladu 
z veljavno devizno zakonodajo so bila ta kot tudi druga 
razpoložljiva devizna sredstva predmet nakupa in prodaje 
med subjekti na deviznem trgu. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je odgovor pripravilo Ministrstvo za finance. 

Vprašanja v zvezi z visokimi obrestnimi merami 
za investicije v kmetijstvu 

KAREL FRANKO, poslanec v Zboru občin, je opozoril na to, 
da je veljavna obrestna mera močno prizadela kmete; sedaj 
so se znašli v nemogočem položaju in s tem v zvezi je 
Poslanec postavil več vprašanj kako reševati to kritično 
situacijo. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mu je pri- 
pravilo naslednji odgovor: 
V okviru sistema intervencij za ohranjanje m razvoj kmetijstva 
'er proizvodnje hrane za leto 1991, je Republika Slovenija 
namenjala tudi del sredstev za investicije, zlasti za koncentra- 
cijo prireje mleka, govejega in prašičjega mesa ter za dopol- 
nilne dejavnosti na kmetijah. Na ta način smo pospeševali 
'nvesticije v kmetijstvu z namenom, da kmetje povečajo svojo 
Produktivnost in s tem tudi ekonomičnost proizvodnje. Višina 
Podpore je znašala v zadnjem letu največ do 20% povprečne 
Predračunske vrednosti posamezne investicije in se je dala 
v obliki nepovratnih sredstev. Ostali del finančnih srdstev so 
krrietje pokrili v obliki lastnega dela in materiala, za ostala 
fnanjkajoča sredstva, največkrat okoli 30% pa so prejemali 
Redite pri HKS oziroma bankah. Najeta kreditna sredstva so NI<S in banke dajale po dnevnih pogojih in z drsečo obrestno 
^ero, ki se tekoče usklajuje z rastjo drobnoprodajnih cen. 

p6 je kmet najel za investicijo znatni delež tujih sredstev in če 
nvesticija še ni dokončana oziroma v proizvodnji ne dosega 
Predvidenih proizvodnih rezultatov, ki sta jih pri izdelavi inve- 
sticijskega programa skupaj opredelila s svetovalcem, je zelo ezko pokrivati pogodbene obveznosti za najete kredite. Eko- 
nomske težave so še večje, če plačilo obveznosti zapade v obdobje, ko je stopnja rasti inflacije visoka. 

^ takih primerih gre za pogodbene obveznosti in odločitve, ki 

jih je sprejel kmet sam, zato v okviru programa intervencij ni 
predvidenih možnosti za razrešitev težkih ekonomskih pro- 
blemov, ki jih navaja poslanec. 

Vprašanja mobilizirancev v nemški vojski 

VITOMIR GROS, poslanec v Zboru občin, je 27. 12. 1991. 
vprašal: 
1. Kaj je s spomenico, ki sta jo poslali obe združenji mobilizi- 
rancev v nemško vojsko iz Kranja in iz Celja? 

2. Kaj predvideva vlada za zadostitev zahtev 80.000 sloven- 
skih državljanov, od katerih jih je padlo 20.000, živi pa jih še 
15.000? 

3. Zakaj njihove zahteve niso nič upoštevane niti v osnutku 
zakona o pokojninskem zavarovanju niti v osnutku o zdrav- 
stvenem zavarovanju? 

Izvršni svet mu je poslal odgovor, ki je bil pripravljen kot 
odgovor na pobudo Društva mobiliziranih Slovencev v nem- 
ško vojsko 1941 -1945, Glavni odbor Celje, Združenja mobili- 
ziranih Gorenjcev v redno nemško vojsko 1941-1945, Kranj in 
ga. Spomenke Hribar, delegatke Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine Republike Slovenije za ureditev materialnega in 
pravnega statusa mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko 
1941-1945. 

Društvo mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko 1941-1945 
- Glavni odbor Celje in Združenje mobiliziranih Gorenjcev 
v redno nemško vojsko v času 1941 -1945 sta dne 6. 8. 1991 
sprejeli v Mozirju spomenico o pravnem in materialnem ureja- 
nju statusa mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko iz let 
1941-1945. V spomenici razgrinjata socialnovarstveno pro- 
blematiko prisilno mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko 
v drugi svetovni vojni, ki so ves povojni čas brez posebnih 
pravic, ki jih sicer uživajo udeleženci NOV in vojaški invalidi. 
Združenji zahtevata, naj Republika Slovenija takoj predlaga 
ZR Nemčiji zagotovitev uresničevanja pravic kot vojakom oz. 
vojaškim invalidom nemške vojske v skladu z nemško zakono- 
dajo, ali pa naj jim pravice zagotovi Republika Slovenija sama. 
Kasneje sta združenji raznim republiškim državnim in uprav- 
nim organom ter podpredsedniku Izvršnega sveta Skupščine 
Republike Slovenije g. Matiji Malešiču posredovali dopise, 
v katerih predlagata ureditev materialnih vprašanj v nemško 
vojsko mobiliziranih Slovencev v spreminjajoči se zakonodaji 
Republike Slovenije s področja pokojninsko-invalidskega in 
zdravstvenega varstva. Tako naj bi se jim v zakonu o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju v pokojninsko dobo priznal 
čas, prebit v VVermachtu in RAD, ter druge pravice, ki jih imajo 
borci NOV in vojaški invalidi. Enako velja za ureditev pravic iz 
zdravstvenega varstva. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ter posamezna 
ministrstva bodo v skladu z dogovorom, sprejetim na razgo- 
voru dne 16. 10. 1991, delovala v naslednjih smereh: 
a) Ker je ključno vprašanje dokumentiranje zahtev (tako indi- 
vidualnih, kot skupnih nasproti ZR Nemčiji - tudi v sklopu še 
nerazrešenega vprašanja plačila vojne odškodnine), si bo 
Ministrstvo za zunanje zadeve ob pomoči Ministrstva za 
notranje zadeve prizadevalo pridobiti čimveč evidenc in doku- 
mentacije, ki se nanaša na mobilizirane Slovence v nemško 
vojsko 1941-1945. 

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

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

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

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

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

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

Z ustavnim zakonom, ki ga je 23. januarja 1991 sprejela in 
razglasila Skupščina Republike Slovenije, je bilo določeno, 
da v naši republiki ne velja več določba 263. člena kazenskega 
zakona SFRJ. S tem so izgubile pravno podlago tudi določbe 
163. in 164. člena temeljnega zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanu, s katerimi je bilo določeno, da se 
osebam, ki so sodelovale v nemški ali drugi vojski, sovražni 
NOV, oziroma osebam, ki so bile obsojene zaradi dejanj zoper 
ljudstvo in državo, storjenih med vojno, v pokojninsko dobo 
ne šteje čas od 6. 4. 1941 do 15. 5. 1945 in se zato v Sloveniji 
ne uporabljajo več. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je odgovor pripravilo Ministrstvo za borce in vojaške 
invalide v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve, 
Ministrstvom za zakonodajo, Ministrstvo za delo in Ministr- 
stvom za zdravstvo, družino in socialno varstvo. 

O provokaciji italijanskih neofašistov v Kopru - 

OANIEL STARMAN, poslanec v Zboru občin, postavil dele- 
gatsko vprašanje: 

»Imam neprijetno delegatsko vprašanje. Upal sem, da ga bo 
postavil kdo drug, zlasti predstavnik narodnosti, da ga ne bo 
treba meni. Zdi se, da je v nedeljo 8.12.1991, ob 11.30 uri, ko 
je prišla skupina neofašistov iz Italije v Koper in na glav- 
nem, na Titovem trgu, izobesila italijansko zastavo, šlo za 
manifestacijo, ki je trajala približno 10 minut, v odsotnosti 
vseh ljudi, tudi delavcev, ki so pripravljali trg za praznova- 
nje. Trosili so letake z vsebino, da zahtevajo nazaj zemljo, 
da se bodo vrnili in da bodo svojo dejavnost širili vse do 
Zadra. Mene so poklicali številni volilci. Klical sem tudi 
upravo za notranje zadeve, povedali so mi, da imajo vse pod 
kontrolo, vendar poznejše informacije v Delu in v lokalnern 
primorskem časopisu — Primorskih novicah, ni bilo. Tudi 
očividci povedo, da si niti avtomobilskih številk niso zabele- 
žili. Ljudje so precej ogorčeni nad tem, pričakoval sem, da 
bo reagirala manjšina. Aurelio je kot župan dal neko pomir- 
jujočo izjavo. Vendar moje mnenje, je, da se ne sme ta 
incident pustiti neopažen in zato predlagam, da na to stvar 
odgovori Ministrstvo za notranje zadeve. Zlasti glede na 
obljube, da se bodo vrnili in glede na določeno napetost 
v teh krogih na italijanski strani (glede zahteve po dvojnem 
državljanstvu, glede posebnega tretmaja za nepremičnine 
in tako naprej). Mislim, da moramo pokazati jasno držo 
državotvornosti, v vsakem pogledu in da tukaj oklevanje 
nima nobenega mesta.« 
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Vlada Repulike Slovenije na postavIjenovprašanje odgovarja 
naslednje: 
Organi za notranje zadeve Republike Slovenije o organizira- 
nju javnega shoda oziroma manifestacije skupine neofašistov 
iz Italije v Kopru dne 8. 12. 1991 predhodno niso bili obveš- 
čeni. Sklicatelj namreč manifestacije ni prijavil pri pristojnem 
občinskem upravnem organu za notranje zadeve, kot bi po 
določbah 8. člena Zakona o javnih 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, bo 
pristojni upravni organ tak shod vsekakor prepovedal. O tem 
bi obvestil tudi operativne organe, ki bi, če bi sklicatelj organi- 
ziral shod kljub prepovedi, ravnali v skladu z zakonom in 
manifestacijo preprečili. 

Po podatkih Ministrstva zanotranje zadeveso bili udeleženci te 
neofašistične demonstracije pripadniki italijanske organiza- 
cije »MSIFUAN Giovane, Italija«, v katero so na Tržaškem 
vključeni 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 demonsracije ni 
bilo predstavnikov italijanske manjšine. 

Policijska opazovalna služba, ki v mestu redno opravlja svoje 
naloge, je takoj po dogodku prišla na kraj dogodka, vendar je 
bila prepozno obveščena, da bi lahko ukrepala. O dogodku je 
zbrala informacije in jih sporočila UNZ Koper. Ugotovljeno je 
bilo, da je ekipa RAI 3 zapustila Slovenijo preko mejnega 
prehoda Škofije, drugi udeleženci manifestacije pa so prišli in 
se vrnili z lastnimi osebnimi avtomobili. RAI 3, ki je s svojo 
ekipo spremljala manifestacijo, je istega dne ob 15. uri v infor- 
mativni oddaji objavila o dogodku krajši prispevek. Opazo- 
valka demonstracije je bila slučajno tudi novinarka Radia 
Koper, ki je neposredno po dogodku poslala 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. 

Ministrstvo za notranje zadeve bo ob morebitnih podobnih 
provokacijah dosledno ravnalo skladno z zakonskimi mož- 
nostmi to je, da javni shod s takšno vsebin prepove oz. stori 
vse potrebno, da podobnih provokacij ne bo. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je mnenje pripra- 
vilo Ministrstvo za notranje zadeve. 

Še enkrat o »trgovanju« z Gradinom? 

DANIEL STARMAN, poslanec v Zboru občin, je pristojne 
opozoril in jih prosil za pojasnilo In sicer: 

Pred dnevi je bila v Primorskih novicah objavljena informa- 
cija iz sestanka, ki ga je organizirala stranka demokratične 
prenove v krajevni skupnosti Gradin v slovenski Istri. Poro- 
čilo med ostalim, posreduje tudi Informacijo, da naj bi se 
govorilo o tem, da je ta krajevna skupnost predmet pogovo- 
rov (trgovanja) z Republiko Hrvatsko. To poročilo je vznemi- 
rilo ne samo prebivalce krajevne skupnosti Gradin, ampak 
tudi širše v slovenski Istri. Posledica tega je priloženo vabilo 
za razširjeno sejo sveta KS, ki bo 19. 12. 1991. 

Da bi lahko posredoval na svetu krajevne skupnosti verodo- 
stojno informacijo, vas vljudno prosim za odgovor na vpra- 
šanje, ali je bilo res kjerkoli, kakršenkoli razgovor v zvezi 
s krajevno skupnostjo Gradin? 

Ministrstvo za notranje zadeve mu je odgovorilo: 

Proučili smo delegatsko vprašanje, ki ga je dne 17. 12. 1991 
podal delegat Danijel Starman in dajemo naslednji odgovor: 

V zvezi z vašo informacijo, da naj bi bila krajevna skupnost 
Gradin predmet pogovorov oziroma trgovanja z Republiko 

Hrvaško, nam ni nič znanega. Prav tako nam ni znano, da bi 
bil kjerkoli kakršenkoli uradni razgovor v zvezi s krajevno 
skupnostjo Gradin oziroma njeno bodočo ureditvijo. 

Ob tem pripominjamo, da je določitev meje stvar dogovora 
med pristojnimi meddržavnimi komisijami. Tako sta za določi- 
tev meje z Republiko Hrvaško določeni dve komisiji in sicer 
diplomatska mešana komisija za določitev državne meje med 
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško in mešana komisija 
za označevanje in obnavljanje državne meje. Obe komisiji 
bosta pričeli z delom v letu 1992. 

Kaj s stanovanji, ki so last kmetijskih zadrug? 

MARCEL ŠTEFANČIČ, poslanec v Zboru občin, opozarja na 
določeno nedoslednost pri izvajanju stanovanjskega 
zakona, ki znatno spodbuja imetnika stanovanjske pravice, 
da kupi družbeno stanovanje. 

Pri tem gre za primere zadružnih stanovanj, torej stanovanj, 
ki jih je zgradila zadruga z družbenimi sredstvi. 

Ob moratoriju na prodajo kmetijskih in gozdnih zemljišč je 
ravno tako nemogoče prodajati zadružna stanovanja, ki so 
produkt zadružnega kapitala. Zadruge v teh pogojih ne 
vidijo zadostnega motiva za prodajo stanovanj, ki so 
zadružna lastnina, zato je potrebno pojasnilo vlade. 

Odgovor je naslednji: 
Določbe o lastninjenju in privatizaciji v stanovanjskem 
zakonu veljajo za družbenopravne osebe, ki so ob uveljavitvi 
zakona imele pravico do uporabe stanovanj. Ker so se neka- 
tere zadruge organizirale in veljavno registrirale že po zvez- 
nem zakonu o zadrugah, ki je v tretjem odstavku 15. člena 
določil, da so sredstva, ustvarjena s poslovanjem zadruge, 
zadružna lastnina, s tem pa naj bi tudi stanovanja teh zadrug 
prešla iz družbene v zadružno lastnino, se postavlja vpraša- 
nje, ali so te zadruge tudi zavezanci za prodajo stanovanj po 
stanovanjskem zakonu. 

Zastavlja pa se vprašanje, ali je lahko prišlo do izgube stano- 
vanjske pravice na opisani način. Vprašanje je torej, ali je 
zakon o zadrugah lahko posegel v ustavno zajamčeno stano- 
vanjsko pravico tako, da je s preoblikovanjem pravne osebe 
postala stanovanjska pravica le pravica do uporabe stano- 
vanja. 

Zakon o pogojih za prodajo stanovanj in stanovanjskih hiš 
v družbeni lastnini (Ur. I. SRS, št. 38/86 in 46/88) je takšen 
način prenehanja stanovanjske pravice posredno prepreče- 
val. Določal je, da je zasedeno stanovanje dopustno prodati le 
imetniku stanovanjske pravice. Sicer je bilo dopustno prodati 
zasedeno stanovanje v družbeni lastnini le drugi družbeno- 
pravni osebi. S tem je bilo zagotovljeno, da se status imetnika 
stanovanjske pravice ni spremenil. 

To varstvo je šlo tako daleč, da so bile prodajne pogodbe za 
stanovanje med družbenopravnimi subjekti, ki so imele za 
posledico spremembo statusa stanovanja iz solidarnostnega 
v .navadno' stanovanje, nične oziroma je Ustavno sodišče 
razglasilo za neustaven odlok občine, s katerim je bila takšna 
prodaja legelizirana. 

Če je tako, potem takšno poslabšanje statusa (iz imetnika 
stanovanjske pravice v imetnika do uporabe stanovanja) pred 
uveljavitvijo stanovanjskega zakona ni bilo dopustno ali pa 
vsaj ne more biti pomembno za presojo, ali so taki imetniki 
stanovanjske pravice upravičeni do vseh pravic, ki jim jih daje 
stanovanjski zakon, ali ne. 

Da bi se ohranilo eno od osnovnih načel stanovanjskega 
zakona, ki je, da ima vsak imetnik stanovanjske pravice 
možost izbire med nakupom stanovanja pod pogoji, ki jih 
določa stanovanjski zakon, ali pa med najemom za nedoločen 
čas, je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije sprejel 
naslednje stališče: 
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V primerih, kadar se je zadruga preoblikovala in so stanovanja 
postala zadružna lastnina, pa stanovanj noče prodati po dolo- 
čilih o privatizaciji, je dolžna imetniku stanovanjske pravice, 
ki je s prehodom lastnine iz družbene v zadružno pridobil 
status imetnika pravice do uporabe stanovanja, temu priskr- 
beli drugo primerno stanovanje po določilu 155. člena stano- 
vanjskega zakona ter mu omogočiti tudi odkup tega stano- 
vanja. 

155. člen zakona določa, da lastnik stanovanja oziroma stano- 
vanjske hiše, na katerem ima kdo pravico do uporabe stano- 
vanja, ima pravico do vselitve in proste razpolage s stanova- 
njem po preteku enega leta od uveljavitve zakona oziroma po 
izselitvi tistega, ki ima pravico do uporabe stanovanja. Pri- 
merno stanovanje je imetniku pravice do uporabe dolžan 
priskrbeti tisti, ki mu je pravico do uporabe dodelil, oziroma 
njegov pravni naslednik najkasneje v enem letu po uveljavitvi 
zakona, če se z lastnikom ne sporazume kako drugače. 155. 
člen zakon še določa, da zavezanec ni dolžan priskrbeti 
drugega primernega stanovanja, če obstajajo okoliščine iz 
148. člena zakona (če je imetniku stanovanjske pravice prene- 
halo stanovanjsko razmerje oziroma mu je mogoče odpove- 
dati stanovanjsko razmerje brez zagotovitve najpotrebnejših 
prostorov skladno z določbami zakona o stanovanjskih raz- 
merjih). 

Ta način je sicer za lastnike neugodnejši od splošnih določb 
o privatizaciji, varuje pa imetnike stanovanjske pravice pred 
izgubo pravice zaradi predčasne privatizacije stanovanj 
v družbeni lastnini. 

To stlaišče se bo uporabljajo tudi po sprejemu slovenskega 
zakona o zadrugah. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je mnenje pripravilo Ministrstvo za varstvo okolja in 
urejanje prostora v sodelovanju z Ministrstvom za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano. 

Vprašanja o privatizaciji lovišča »Kozorog« 
v Kamniku 

ANTON ŽUNTER, poslanec v Zboru občin, je republiški 
izvršni svet vprašal, kdo je lastnik oziroma upravljalec 
lovišča »Kozorog« oziroma kdo je lastnik objektov v tem 
lovišču in na kakšni osnovi je bila izvedena privatizacija 
tega lovišča, ter komu so sedaj v tem lovišču dodeljene 
lovne pravice? 

Vlada Republike Slovenije mu je posredovala naslednji od- 
govor: 

1. Lovišče Kozorog Kamnik je bilo ustanovljeno z odločbo 
Predsedstva vlade LRS, št. 178/63 z dne 25. 4. 1949, in sicer 
takrat še kot lovišči Karavanke in Kamniške planine. Meje med 
tema dvema loviščema so bile določene z dodatnim odlokom 
Gospodarskega sveta vlade LRS, št. 12/2-53 z dne 27. 1. 1953. 
Nato sta bili z odločbo Izvršnega sveta LRS, št. 01/1021/10 
z dne 30. 12.1960 navedeni lovišči združeni v lovišče Kozorog 
in je bilo to lovišče izročeno v upravljanje Zavodu za gojitev 
divjadi Kozorog Kamnik. V letu 1982 je bii na podlagi zakona 
o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč (Ur. I. 
SRS, št. 25/76), sklenjen pod št. 323-02/82-7 z dne 6. 7. 1982 
Sporazum o dodelitvi lovišča v upravljanje, in sicer med 
Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije in Zavodom za goji- 
tev divjadi Kozorog Kamnik. Iz vseh naštetih listin izhaja, da je 
ustanovitelj lovišča Kozorog Izvršni svet Skupščine Sociali- 
stične Republike Slovenije, upravljalec lovišča Kozorog pa je 
Zavod za gojitev divjadi Kozorog, Kamnik. 

2. Iz popisnega (inventurnega) lista za leto 1990 je razvidno, 
da ima gojitveno lovišče Kozorog Kamnik skupaj 6 lovskih hiš, 
30 lovskih koč, 1 gospodarski objekt in upravno stavbo. Povr- 
šina lovišča je 50.858 ha, od tega je lastnih zemljišč 11 ha 
(fazanerije), zemljišč v družbeni lastnini je 33.500 ha, zemljišč 
v zasebni lastnini pa 17.358 ha. V zavodu je zaposlenih skupaj 

19 ljudi, od tega je 17 lovskih čuvajev. Celotni prihodek je 
v letu 1990 znašal 8.395.000,00 SLT. 

3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne 20. 
5. 1991 in 10. 6. 1991 družbeni pravobranilec samoupravljanja 
Republike Slovenije obvestil, da se je družbeno podjetje 
Kozorog Kamnik s sklepom Temeljnega sodišča v Ljubljani, 
Enote v Ljubljani, št. Srg 7889/90 z dne 14. 1. 1991 preobliko- 
valo v delniško družbo Podjetje za gojitev divjadi Kozorog 
Kamnik, to je podjetje v mešani lastnini. 

Navedeni sklep sodišča je bil objavljen v Uradne listu SFRJ, št. 
53/91 z dne 12. julija 1991. Pri tem je treba poudariti, da 
o nameravani reorganizaciji Kozorog Kamnik ni obvestil ali 
zaprosil za soglasje ustanovitelja, to je Izvršnega sveta Skupš- 
čine Republike Slovenije. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano je zato z dopisom z dne 5. 7. 1991 Kozorog 
Kamnik obvestilo, da se ustanovitelj lovišča z reorganizacijo 
zavoda v delniško družbo ne strinja in zahtevalo, da takoj 
razveljavi akt o ustanovitvi in statut delniške družbe ter pri 
registrskem sodišču v Ljubljani vzpostavi stanje, kakršno je 
bilo pred registracijo delniške družbe. Kozorog Kamnik ni 
ravnal v skladu z navedeno zahtevo, pač pa je z odgovorom na 
zahtevo z dne 29. 7. 1991 le pojasnjeval, da je podjetje organi- 
ziral v skladu z veljavno zakonodajo (to je po t. i. Markoviče- 
vem zakonu) in da ustanovitelj pri tem nima nobenih poseb- 
nih pravic ali obveznosti. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je temu 
seveda ugovarjalo in ker so bili roki za vložitev rednih pravnih 
sredstev že zamujeni, je skupaj z Družbenim pravobranilcem 
samoupravljanja Republike Slovenije in Javnim pravobranil- 
cem Republike Slovenije dalo Temeljnemu sodišču v Ljubljani 
- registrski oddelek, pobudo, da po uradni dolžnosti izbriše 
neutemeljen vpis delniške družbe v sodni register (spis št. 
326-08-2/91 z dne 12. 8. 1991). Hkrati s to pobudo je Javnemu 
tožilstvu Republike Slovenije predlagalo, da vloži zahtevo za 
varstvo zakonitosti zoper sklep o registraciji delniške družbe 
Kozorog Kamnik (številka in datum spisa ista kot zgoraj). 

Temeljno sodišče v Ljubljani je naši pobudi ugodilo in po 
opravljenem naroku z dne 2. 10. 1991 s sklepom Srg 789/90 
z dne 2. 10. 1991 izbrisalo neutemeljen vpis delniške družbe 
Kozorog Kamnik v sodni register ter zavrnilo priglasitev za 
vpis statusne spremembe. Zadeva pa še ni pravnomočna, saj 
se je Kozorog Kamnik zoper navedeni sklep pravočasno dne 
21. 10. 1991 pritožil in je zadeva v reševanju pri Višjem 
sodišču v Ljubljani. K navedenemu dodajamo, da je tudi 
Javno tožilstvo Republike Slovenije ugodilo našemu predlogu 
in pod št. 6 T 650/91-4 z dne 26. 9. 1991 vložilo zahtevo za 
varstvo zakonitosti proti sklepu registrskega sodišča v Ljub- 
ljani o vpisu delniške družbe Kozorog Kamnik v sodni regi- 
ster, vendar smo Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije 
predlagali, da odločanje o zahtevi odloži do dokončne rešitve 
zadeve pred višjim sodiščem v Ljubljani. 

Trenutno torej Kozorog Kamnik ni delniška družba, ampak 
zavod oziroma družbeno podjetje, tako kot je bilo pred name- 
ravano reorganizacijo, res pa je, da o sami reorganizaciji še 
teče spor na sodišču. Utemeljitev in pravno podlago za obli- 
kovanje delniške družbe je Kozorog Kamnik pojasnil v aktu 
o ustanovitvi in statutu delniške družbe ter v navedenih dopi- 
sih, ki so skupaj s predlogi, zahtevami in pojasnili Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot tudi sklepi in odlo- 
čitvami sodišča in drugih organov na razpolago na ministr- 
stvu in jih zaradi preobsežnosti v odgovoru ne navajamo, 
lahko pa jih delegat g. dr. Žunter ali drugi zainteresirani 
dobijo na vpogled. 

4. Po veljavnem zakonu o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter 
o upravljanju lovišč (Ur. I. SRS, št. 25/76) upravljajo lovišča 
lovske organizacije na podlagi lovskogospodarskih načrtov. 
Upravljanje lovišča pomeni celotno lovsko dejavnost in 
obsega varstvo in gojitev divjadi, lov in uporabo divjadi ter 
urejanje in vzdrževanje lovišča (5. člen navedenega zakona). 
Lov divjadi v ožjem smislu pa pomeni iskanje, zasledovanje, 
odstrel in odlov divjadi ter pobiranje poginule divjadi in njenih 
delov. Ni torej dvoma o tem, da je pravica do lova sestavni del 
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upravljanja lovišča in je v konkretnem primeru dodeljena 
Zavodu za gojitev divjadi Kozorog Kamnik kot pravni osebi, 
kjer skrbijo za lov divjadi njihovi zaposleni delavci in drugi 
občani, ki izpolnjujejo za to potrebne pogoje. 

Za obravnavo v vladi Republike Slovenije je odgovore pri- 
pravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje in upravo ter 
Ministrstvom za zakonodajo. 

Servis za protokolarne storitve pri republiški vladi pa je 
k odgovoru dodal naslednje: 

Delegatsko vprašanje g. Žunter Antona o privatizaciji držav- 
nega lovišča »Kozorog« Kamnik, z dne 10. 12. 1991, se nepo- 
sredno ne nanaša na Servis za protokolarne storitve, čutimo 
pa se dolžne, da damo nekatera pojasnila, ki so bila vezana na 
naše sodelovanje do spomladi leta 1990. 

Servis za protokolarne storitve je do spomladi 1990 imel 
z državnim loviščem »Kozorog« pogodbo, v kateri so bile 
opredeljene lovne pravice na območju lovnega rajona Vodice 
~ Letališče Brnik. 

V pogodbi so bile opredeljene lovne pravice in materialne 
obveznosti Servisa (plačilo revirnega lovca v višini 40% OD, 
krma za divjad). 

Aprila 1990 smo pogodbo s »Kozorogom« prekinili ter porav- 
nali vse obveznosti. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

Nekaj vprašanj s področja šolstva 

RUDI MOČE, poslanec v Zboru združenega dela je na nada- 
'ievanju 32. seje, dne 20. 11. 1991, zastavil dve vprašanji: 
~~ "Ali je že sprejet dopolnjen in spremenjen pravilnik 0 vpisu v osnovne, srednje šole in fakultete?« 

"Kdaj bomo dobili v skupščinsko proceduro nacionalni 
Pr°gram Republike Slovenije s področja vzgoje in izobraže- 
vanja?« 
Vpis v osnovno šolo urejuje le Zakon o osnovni šoli (Ur. I 
bFtS, št. 5/80, 29/86 in 31/86) od členov 72. do 76. Navedeni 
zakon ne daje nobenega pooblastila za urejanje tega vpraša- 
ja z izvršilnim predpisom. Do sedaj se niso pojavili strokovni 
ar9umenti, ki bi utemeljevali spreminjanje obstoječih določb. vPis v usmerjenem izobraževanju ureja Pravilnik o razpisu in 
izvedbi vpisa v usmerjenem izobraževanju (Ur. I. SRS, št. 5/81, 
6/85, 6/90 n 9/91). 
*Pis novincev v 1. letnik srednjih šol je bil že za vpis v šolsko 
le(o 1991/92 spremenjen tako, da so srednje šole, ki so se zato 
^Porazumele, izvedle enkraten in skupen preizkus znanja. 
.'iub pozitivnim učinkom na tak način izvedenega preizkusa 
'n vpisa v srednje šole, ki so omejile vpis, še vedno ne 
Zadovoljuje. Zato je Zavod Republike Slovenije za šolstvo in 
sport predlagal še nadaljnjo poenostavitev opravljanja preiz- 

Usa znanja ob omejitvi vpisa, obenem pa bi se s takim 
Poizkusom ugotovilo rezultate in standard izobrazbe 
osnovne šole. To zamisel je podprl tudi Strokovni svet Repu- 
o'ike Slovenije za vzgojo in izobraževanje. V zvezi s tem se že 
Popravlja ustrezna sprememba Pravilnika o razpisu za vpis in 
zvedbi vpisa glede srednjega izobraževanja. 

Področje višjega in visokega izobraževanja ostaja doseda- nia ureditev razpisa za vpis in izvedbo vpisa nespremenjena. 

Glede vprašanja v zvezi s predložitvijo nacionalnega pro- 
grama v skupščinsko proceduro odgovarjamo naslednje: 

|zvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na seji, ko je 
Pravnaval osnutek republiškega proračuna za leto 1992 ugo- 
dil, da so z osamosvojitvijo Republike Slovenije ustvarjeni 

P°goji, da se pristopi k načrtovanju razvoja Slovenije 
naslednjem obdobju. V zvezi s tem je sklenil zadolžiti Zavod a makroekonomske analize in razvoj, da pripravi izhodišča, 

ki bodo služila posameznim področjem za načrtovanje njiho- 
vega razvoja. Časovno naj bi bili ti plani oziroma nacionalni 
programi pripravljeni v teku leta 1992. 

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

Od kod sredstva za izvajanje zakona o denaci- 
onalizaciji? 

RUDI MOGE, poslenec v Zboru združenega dela, je vprašal 
kje dobiti sredstva za kritje stroškov za delo članov strokov- 
nih komisij, ki bodo pristojnim organom prve stopnje 
v pomoč pri izvajanju zakona o denacionalizaciji. 
Odgovorili so mu naslednje: Sredstva za delo članov strokov- 
nih komisij, ki naj bi bile pristojnim občinskim upravnim 
organom v pomoč pri reševanju zahtev za denacionalizacijo, 
bodo morale zagotoviti občine v svojih proračunih, saj gre za 
izvajanje zakona oziroma upravnih nalog na prvi stopnji. Da bi 
občine pri imenovanju teh komisij ravnale čim bolj raci- 
onalno, zakon o denacionalizaciji predvideva, da se zaradi 
ekonomičnosti in drugih tehtnih razlogov lahko imenuje za 
več upravnih področij skupna komisija (5. odstavek 55. člena 
zakona o denacionalizaciji). V navodilih pa Ministrstvo za 
pravosodje in upravo občinam priporoča, da naj v strokovne 
komisije imenujejo strokovno usposobljene delavce drugih 
upravnih organov, da se izrabijo notranje rezerve, in naj 
v komisije le izjemoma vključijo zunanje strokovnjake. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za pravosodje in upravo v sodelovanju 
z Ministrstvom za finance. 

Nekaj vprašanj o zaposlovanju v TO 

ANDREJ MURN, poslanec v Zboru združenega dela, je na 
35. seji tega zbora, 11. 12. 1991, postavil tri delegatska 
vprašanja, in sicer v zvezi s strokovnimi kriteriji za zaposlo- 
vanje v teritorialni obrambi, prednostjo bivših aktivnih voja- 
ških oseb JA pri zaposlovanju v teritorialni obrambi ter 
prilagajanjem minimalnih osebnih dohodkov rasti življenj- 
skih stroškov. 

V zvezi s temi vprašanji Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije ugotavlja naslednje: 

Skladno z določbami zakona o obrambi in zaščiti (Ur. I. RS, št. 
15/91) dela in naloge v stalnem sestavu teritorialne obrambe 
opravljajo civilne osebe v delovnem razmerju v štabih, enotah 
in zavodih teritorialne obrambe. Njihov delovnopravni status 
se presoja po splošnih predpisih delovnega prava, razen če 
z zakonom o obrambi in zaščiti ni določeno drugače. Oseba, 
ki se zaposluje v teritorialni obrambi, mora torej izpolnjevati 
vse pogoje, ki se zahtevajo za delo v državnih organih, 
dodatno pa tiste, ki so povezani z opravljanjem del posebnega 
pomena za obrambo. Pri posebnih pogojih se v prvi vrsti 
upoštevajo njihova izobrazba, delovne izkušnje ter strokovna 
znanja, povezana z opravljanjem posameznih dolžnosti v teri- 
torialni obrambi (šola za rezervne oficirje, ipd.). Opozoriti pa 
je treba tudi na zahtevane pogoje glede zdravstvene sposob- 
nosti, saj so le-ti strožji kot pri drugih delavcih v državnih 
organih. 

Pri zaposlovanju bivših aktivnih vojaških oseb JA v teritorialni 
obrambi je treba upoštevati, da je tistim, ki so med agresijo na 
Republiko Slovenijo, to je,od 27. 6. do 18. 7. 1991, prestopili 
v Teritorialno obrambo Republike Slovenije delovnopravni 
status v Ministrstvu za obrambo zagotovljen že na podlagi 
ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samo- 
stojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. 

Te osebe se na konkretna dela in naloge razporejajo v štabe, 
enote in zavode teritorialne obrambe oziroma organov 
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v sestavi. Osebe, ki so iz JA izstopile po poteku omenjenega 
roka, pa takSnega statusa nimajo neposredno zagotovlje- 
nega. Njihovo zaposlovanje v teritorialni obrambi je zato 
odvisno od možnosti in potrebe po izpopolnjevanju štabov, 
enot in zavodov teritorialne obrambe kot tudi od izpolnjevanja 
pogojev, omenjenih v prejšnjem odstavku. 
Kot je bilo že uvodoma omenjeno, se delovnopravni status 
stalne sestave teritorialne obrambe presoja skladno s sploš- 
nimi predpisi s področja delovnega prava. To velja tudi za 
osebne dohodke zaposlenih v štabih, enotah in zavodih terito- 
rialne obrambe. Usklajevanje osebnih dohodkov z rastjo živ- 
ljenjskih stroškov je zato povezano z določili zakona o delav- 
cih v državnih organih ter ustreznimi sklepi Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije in tudi z drugimi delavci 
državnih organov. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je mnenje pripravilo Ministrstvo za obrambo. 

Kdaj bo rekonstruirana cesta med Planino in Sev- 
nico? 

ANGELCA ŽEROVNIK, poslanka v Zboru združenega dela. 
Je na seji tega zbora vprašala Ministrstvo za promet in 

zveze, kdaj je predvidena rekonstrukcija (asfaltiranje) ceste 
med Planino pri Sevnici in Sevnico? 

Ministrstvo ji je odgovorilo: 
Na vprašanje delegatke mag. Angelice Žerovnik v zvezi s pred- 
videnim rokom posodobitve oziroma asfaltiranja dela regi- 
onalne ceste od Planine pri Sevnici do Sevnice pojasnjujemo: 
Regionalna cesta št. 326 je na delu med Planino pri Sevnici in 
Sevnico (odsek št. 1166) še vedno v makadamski izvedbi od 
km 11,25 do km 19,29, torej v dolžini 8,04 km. Cesta poteka 
skozi ozko sotesko in deloma tudi po plazovitem pobočju. 
Zato bo posodobitev te ceste zahtevala visoka vlaganja, pri 
katerih bo proučena tudi sprejemljivost ureditve ceste po 
predpisanih minimalnih prometno-tehničnih elementih. 

Med 94 makadamskimi odseki regionalnih cest v Republiki 
Sloveniji, katerih vrstni red posodabljanja je določen na pod; 
lagi prometno-tehničnih kriterijev, je obravnavani cestni 
odsek uvrščen na 23. mesto. Ob upoštevanju sedanjih pogo- 
jev financiranja cest je moč predvideti le delno modernizacijo 
tega odseka do leta 1995, in sicer v dolžini okoli 3 km. 

V zadnjih nekaj mesecih je bilo izdelanih več osnutkov pro- 
gramov gospodarjenja s cestami v letu 1992, ki so se po 
dosegu nalog prilagajali možnostim financiranja iz republi- 
škega proračuna za te namene. 

20 poročevalec 



POSLANSKE POBUDE 

ODGOVOR 
Banke Slovenija na predlog dr. Petra Glaviča, 
poslanca v Družbenopolitičnem zboru, da pred- 
loži Skupščini RS analizo dela za leto 1991 in 
smernice dela za letošnje leto 

Po zakonu predlaga Banka Slovenije Skupščini Republike 
Slovenije poročilo o svojem delu po potrebi, najmanj pa 
polletno. Letna poročila je Banka Slovenije običajno predlo- 
žila Skupščini skupaj s finančnim načrtom za tekoče leto in 
z letnim obračunom za preteklo leto potem, ko je gradivo 
obravnaval Svet banke. 
Za pripravo letnega obračuna veljajo zakonski roki, ki se še 
niso iztekli. Če bi Skupščina želela razpravljati o letnem poro- 
čilu ločeno od razprave o letnih finančnih dokumentih, je to 
seveda možno, četudi so dokumenti po svoji vsebini pove- 
zani. 
Naj pri tem omenimo, da je v decembru Odbor za kreditno 
monetarni sistem in politiko, na podlagi zahtev Skupščine 
Republike Slovenije, obravnaval poročilo Banke Slovenije 
o monetarni politiki v prvih mesecih po monetarni osamosvo- 
jitvi. Pri tem je odbor ocenil, da naj Skupščina širšo razpravo 
o monetarni politiki opravi pri obravnavi letnega poročila 
Banke Slovenije za leto 1991. 
V okviru razprave o letnem poročilu bo priložnost za kritično 
analizo vseh elementov denarne politike, ki jo Banka Slove- 
nije vodi v okviru svojih pristojnosti. 
Temeljne smernice dela Banki Slovenije daje sam zakon 
o Banki Slovenije, ki v 2. členu zahteva, da Banka Slovenije 
skrbi predvsem za stabilnost valute in splošno likvidnost 
plačevanja v državi in do tujine. Zakon pa ne predvideva, da bi 
v zvezi z uresničevanjem teh ciljev Banka Slovenije morala 
vnaprej kvantificirati gibanja denarnih agregatov in ta predvi- 
devanja tudi uradno verificirati. Po mnenju Sveta Banka to 
v pogojih velike negotovosti tudi ne bi bilo smiselno. 

ODGOVOR 
Ministrstva za zunanje zadeve na pobudo dr. 
Jožeta Magdiča, poslanca v Družbenopolitičnem 
zboru, v zvezi s sprejetjem mednarodne kon- 
vencije o Rdečem križu 

V zvezi s pobudo poslanca Družbenopolitičnega zbora dr. 
Jožeta Magdiča, dne 15. 1. 1992, glede mednarodne konven- 
cije o Rdečem križu dajemo naslednji odgovor: 
Za priznanje novih nacionalnih društev Rdečega križa s strani 
Mednarodnega komiteja Rdečega križa so predvideni dolo- 
čeni pogoji. Najvažnejše je, da gre za nacionalno društvo, 
ustanovljeno na ozemlju neodvisne države (mednarodno priz- 
nane), kjer so v veljavi Ženevske konvencije o zaščiti žrtev 
vojne iz leta 1949. Nacionalno društvo mora priznati vlada 
države, kjer deluje in biti ustrezno registrirano po domači 
zakonodaji v skladu z določbami Ženevskih konvencij. 

Kar se tiče veljavnosti Ženevskih konvencij še naprej velja 
odločitev Skupščine Republike Slovenije, z dne 25. 6. 1991, 
(Ustavni zakon), da na ozemlju RS veljajo mednarodne 
pogodbe, ki jih je sklenila SFRJ in se nanašajo na Slovenijo. 
To se nanaša tudi na Ženevske konvencije in je notranje- 
pravno pogoj glede njihove veljavnosti izpolnjen. Vendar pa 
se bo štelo, da je mednarodnopravno ta pogoj izpolnjen šele 

o deponiranju ustreznega dokumenta pri depozitarju (vladi 
vice). 

Postavlja se vprašanje ali bi Slovenija lahko takoj izvršila 
notifikacijo o sukcesiji glede Ženevskih konvencij in s tem 
tudi formalno postala njihova članica. Zato, po mednarodni 

praksi, ni nujno, da vse države članice Ženevskih konvencij 
priznajo Slovenijo, dejstvo pa je, da je to do sedaj storila le 
njihova manjšina, kar bi pri tem trenutno lahko predstavljalo 
možno oviro. 

Glede na to, da je med državami, ki so že priznale Republiko 
Slovenijo tudi Švica kot depozitar Ženevskih konvencij in na 
realno pričakovanje, da se bo število priznanj RS še naprej 
povečevalo, bo vlada Republike Slovenije dala pobudo za 
sprejem akta o notifikaciji sukcesije glede navedenih pogodb 
v Skupščini Republike Slovenije. 

MNENJE 
Ministrstva za informiranje do pobude Mojmira 
Ocvirka, poslanca v Družbenopolitičnem zboru, 
v zvezi z izvajanjem določb zakona o RTV Slove- 
nija 

Poslanec Mojmir Ocvirk je konec oktobra lani dal naslednjo 
pobudo, v kateri med drugim pravi: 

- do junija 1991 bi moral Svet RTV predložiti v sprejem 
Skupščini RS srednjeročni plan 1991-1995 (20. člen Zakona 
o RTV). Za kršitev nosi neposredno odgovornost Svet RTV. 

- V 45 dneh po konstituiranju Sveta RTV bi moral le-ta in 
Skupščina RS izvesti postopek za imenovanje nadzornega 
odbora RTV Slovenija in za programske svete radia in televi- 
zije. Neposredno odgovorna sta Svet RTV in Odbor za volitve 
in imenovanja. 

Vse kršitve neposredno vzpodbujajo samovoljo, ki smo ji 
priča v primeru upravljanja in vodenja RTV sistema. Generalni 
direktor nima nadzora, zato tudi njegovo poslovanje nihče ne 
nadzira. Svet RTV se ukvarja s stvarmi, ki niso v njegovi 
pristojnosti (sheme in vsebine programov). Vse te kršitve 
narekujejo skupščini RTV, da čimprej obravnava poročilo 
o izvajanju: 
- zakona o RTV 
- dejavnosti sveta RTV 
- odgovornost sveta RTV za nastalo situacijo 

Odgovorilo mu je le Ministrstvo za informiranje in sicer: 

Ministrstvo za informiranje v načelu podpira pobudo 
poslanca v Družbenopolitičnem zboru g. Mojmira Ocvirka, da 
problematiko RTV Slovenija in uresničevanje zakona o RTV 
Slovenija obravnava Skupščina Republike Slovenije, ki je 
ustanoviteljica javnega zavoda RTV Slovenija in je tudi imeno- 
vala vse člane Sveta RTV Slovenija. 

STALIŠČE 
Banke Slovenije do pobude Marjana Podobnika, 
poslanca v Družbenopolitičnem zboru, da ta zbor 
razpravlja o dosedanjem delu Sveta Banke Slo- 
venije 

V zvezi z delegatsko pobudo, da se na prihodnjo sejo zbora 
uvrsti razprava o dosedanjem delu Sveta Banke Slovenije vam 
posredujemo naslednje stališče: 

1. Banka Slovenije o svojem delu tekoče in stalno obvešča 
Odbor za kreditno-monetarne zadeve Skupščine R Slovenije. 
Predsednik odbora je redno vabljen na seje Sveta Banke, kjer 
se enakopravno udeležuje razprave in daje pobude in podaja 
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stališča Skupščine. Vzpostavljen je bil tudi sistem informacij, 
s katerimi lahko odbor tekoče spremlja dogajanja na finanč- 
nem področju. Vsi sklepi Sveta Banke Slovenije so sprejeti 
z znanjem predsednika odbora za kreditno-monetarne zadeve 
kot tudi predstavnika Ministrstva za finance. 

2. Po zakonu o Banki Slovenije mora banka Skupščini poro- 
čati po potrebi, najmanj pa polletno. Glede na to, da je bil Svet 
Banke imenovan šele 11. 10. 91, in glede nato, daje o njenem 
delu tekoče obveščen Odbor za kreditno-monetarne zadeve 
kot organ Skupščine, Banka še ni poročala neposredno 
Skupščini. Banka Slovenije ne vidi zadržkov, da se poroča, po 
potrebi, Skupščini neposredno, menimo pa, da je v danih 
razmerah in glede na zgoraj navedene okoliščine primerno, 
da se skupščini poroča po poteku zakonsko določenega roka. 

STALIŠČE 
Ministrstva za finance do pobude Franca Potoč- 
nika, poslanca v Družbenopolitičnem zboru, za 
dopolnitev zakona o dohodnini 

Poslanec Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike 
Slovenije Franc Potočnik je dal pobudo za dopolnitev zakona 
o dohodnini, po kateri bi se posebne olajšave za vzdrževane 
družinske člane priznavale v enakem odstotku kot pri odmeri 
dohodnine, že pri obračunu in plačilu davka od osebnih 
prejemkov kot akontacije dohodnine. Svojo pobudo uteme- 
ljuje z ugotovitvijo, da so zavezanci, ki so v letu 1991 vzdrže- 
vali dva ali več družinskih članov plačevali previsoko akonta- 
cijo dohodnine in s tem kreditirali državo, ker se jim je 
priznala samo 15% olajšava namesto 18% za dva oziroma 30% 
za tri vzdrževane družinske člane itd. S pravilnim medletnim 
upoštevanjem vzdrževanih družinskih članov, bi dejansko 
pomagali velikim družinam. 

Ministrstvo za finance, Republiška uprava za družbene pri- 
hodke ugotavlja, da je pobuda ustrezno vgrajena v zakon 
o dohodnini. 

Z zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 48/90), ki ga je 
Skupščina Republike Slovenije sprejela v mesecu decembru 
1990, so bile uvedene posebne olajšave za vzdrževane družin- 
ske člane, ki se priznajo pri odmeri dohodnine. Višina olaj- 
šave je določena v 8. členu zakona, kdo se šteje za vzdrževa- 
nega družinskega člana in pod katerimi pogoji pa je določeno 
v 9. členu zakona. Navedene olajšave so se upoštevale že pri 
izplačilu plač, tako da se je le-ta pred obračunom in plačilom 
davka od osebnih prejemkov, kot akontacija dohodnine, 
zmanjšala za 10%, če je zavezanec vzdrževal enega družin- 
skega člana oziroma za 15%, če je vzdrževal več družinskih 
članov (drugi odstavek 14. člena zakona). 

Izvajanje citirane določbe zakona je pokazalo na neustreznost 
načina medletnega upoštevanja posebnih olajšav za vzdrže- 
vane družinske člane, zato je bila določba drugega odstavka 
14. člena zakona s spremembami in dopolnitvami zakona 
o dohodnini spremenjena. 

Po zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini 
(Uradni list RS, št. 34/91) se posebna olajšava za vzdrževane 
družinske člane upošteva pri obdavčitvi plače in pokojnine 
v odstotkih, opredeljenih v 8. členu zakona. Spremenjen je bil 
tudi kriterij za ugotovitev višine zmanjšanja plače oziroma 
pokojnine, tako da se odstotki iz 8. člena uporabljajo na 
poprečno plačo zaposlenih v Republiki Sloveniji iz predprete- 
klega meseca in ne več na plačo izplačano zavezancu. 

Navedena rešitev zagotavlja, da se že ob izplačilu plač in 
pokojnin ustrezno upošteva posebna olajšava za vzdrževane 
družinske člane. Tako se bo v letu 1992 med letom plačana 
akontacija dohodnine približala odmerjeni dohodnini in tudi 
ne bo prihajalo do večjih preplačil. 
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MNENJE 
Vlade Republike Slovenije o pobudi Žarka Preg- 
lja, poslanca v Družbenopolitičnem zboru, za 
spremembo 4. člena zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju (Ur. L. RS, št. 10/91)  

Poslanec družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike 
Slovenije Žarko Pregelj je dal pobudo, naj zbori Skupščine 
Republike Slovenije 4. člen Zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
uskladijo z ustavo, ki je veljala ob sprejemu in uveljavitvi tega 
zakona. 

Vlada Republike Slovenije je v zvezi z navedeno poslansko 
pobudo sprejela naslednje mnenje: 
1. Vsi trije zbori Skupščine Republike Slovenije so že sprejeli 
predlog Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 
ki v 310. členu določa, da: 
.Pokojnine, uveljavljene od 1. 1. 1991 do 21. 3. 1991, zavod po 
uradni dolžnosti preračuna tako, da jih najprej uskladi na 
podlagi gibanj osebnih dohodkov v mesecu januarju tega leta 
glede na prejšnje leto. 

Preračun pokojnine po prejšnjem odstavku opravi zavod v 30 
dneh po uveljavitvi tega zakona. 

Praračunane pokojnine pripadajo upravičencem od dneva 
uveljavitve pravice do pokojnine.' 

S to določbo je v celoti ugodeno odločbi Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije, ki je navedena v pobudi. Poudariti 
moramo, da bi bil problem že odpravljen, če bi Skupščina 
Republike Slovenije sprejela novi Zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. 

2. Navedena določba bo lahko uveljavljena, ko bodo zbori 
Skupščine Republike Slovenije na skupni seji odločili 
o določbi 51. člena predloga Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, ki so jo sprejeli v različnem besedilu 
in je na ločenih sejah niso uskladili. 

3. Vlada Republike Slovenije soglaša s pobudo, da se v naj- 
krajšem možnem roku odpravijo posledice določbe 4. člena 
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju, vendar meni, da je to nujno 
rešiti tako, da zbori Skupščine Republike Slovenije uskladijo 
in dokončno sprejmejo Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, ki poleg drugih izredno pomembnih vprašanj, 
ureja tudi v poslanski pobudi navedeno zadevo. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je mnenje pripra- 
vilo Ministrstvo za delo. 

STALIŠČE IN ODGOVOR 
Ministrstva za varstvo okolja in urejanje prostora 
do pobude Spomenke Hribar in na vprašanje 
Janeza Lampreta, poslancev v Družbenopolitič- 
nem zboru, za spremembo določil stanovanj- 
skega zakona 

Glede delegatske pubude ge. Spomenke Hribar, podprte 
s strani g. Jožefa Školjča v imenu LDS in delegatskega vpra- 
šanja g. Janeza Lampreta za spremembo stanovanjskega 
zakona v delu, ki zadeva status imetnikov stanovanjske pra- 
vice v stanovanjih, ki bodo predmet denacionalizacije, je naše 
stališče naslednje: 

Glede na vsebinsko povezanost zakona o denacionalizaciji 
v tistem delu, ki se nanaša na vračanje stanovanj, s stanovanj- 
skim zakonom, je predlagatelj ves čas nastajanja obeh zako- 
nov posvetil ustrezno pozornost usklajenosti določb enega in 
drugega predpisa, upoštevajoč načelo, da le zakon o denaci- 
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onalizaciji določa pogoje in način denacionalizacije, stano- 
vanjski zakon pa specialno ureja lastninjenje in privatizacijo 
stanovanj. 

Zakonodajalec se je ves čas sprejemanja stanovanjskega 
zakona zavedal dejstva, da so bila stanovanja v družbeni 
lastnini, ki jo je želel preoblikovati skladno s tretjo točko 
amandmaja XCIX k Ustavi Republike Slovenije, pridobljena na 
različne načine. Dejansko je lahko olastninil le stanovanja, ki 
so postala družbena lastnina na originalen način, ne pa tudi 
stanovanja, ki so postala družbena lastnina na podlagi t. im. 
zgodovinskih zakonov in predpisov. 

Zato je tudi pri zagotavljanju enakega obravnavanja imetnikov 
stanovanjske pravice lahko izhajal le iz enakosti pogojev in 
načina nastanka družbene lastnine in s tem povezane stano- 
vanjske pravice, ki jo je ob soočanju z lastninsko pravico 
bivšega lastnika ocenil kot šibkejšo. 

Zavedal pa se je namreč pomena nacionalnega konsenza 
0 'em, da se premoženje vedno, kadar je le mogoče, vrača 
y naravi, ki je po našem mnenju tudi edino ekonomsko izved- 
Ijivo. 

podlaga za 125. člen je v dimenziji problema. Gre namreč za Cca 27.600 stanovanj, ki se bodo vračala. Zakonodajalec 
meni, da se bo veliko lastnikov, ki jim bodo stanovanja 
Vrnjena, sporazumelo z dosedanjimi imetniki stanovanjske 
Pravice za sporazumen nakup stanovanja po določilih tega 
člena, saj jim bodo vrnjena stanovanja, ki se jim obeta trajna 
zasedenost, limitirana najemnina in trajna skrb za vzdrževanje 
stanovanja. V nasprotnem primeru pa, če bi imetnik stano- 
vanjske pravice želel investirati in izrabiti ugodnosti po stano- 
vanjskem zakonu, mu gre za potrebe investiranja na drugi 
'okaciji 30% odpravnina in 30% maloobrestni kredit, neod- 
V|sno od kriterijev po stanovanjskem zakouu in siceršnji malo- 
°brestni krediti po določbah stanovanjskega zakona. Dimen- 2iia problema omogoča ugodnejše pogoje za imetnika stano- 
vanjske pravice na stanovanju, ki se bo denacionaliziralo. 

^ primeru, da se imetnik stanovanjske pravice odloči za trajni 
['ajemni odnos v stanovanju, v katerem prebiva pa zanj velja 
'50. člen. Po 150. členu se najemnina za taka stanovanja 
oblikuje skladno z metodologijo, predpisano za oblikovanje 
najemnin v neprofitnih stanovanjih. V drugem odstavku pa 
2akon pove, da to ne velja za stanovanja in stanovanjske hiše 
v zasebni lasti ter za stanovanja in stanovanjske hiše po 
'Zselitvi imetnika stanovanjske pravice, ki je to pravico imel do 
uveljavitve tega zakona. 

^akon torej jamči neprofitno najemnino v stanovanjih, ki so 
Predmet denacionalizacije, kakor v vseh ostalih družbenih 
stanovanjih zgolj sedanjim imetnikom stanovanjske pravice, 
n® pa tudi njihovim družinskim članom. V neskončnost 
narrireč ne gre vztrajati na »dednih« pravicah, za kar ocenju- 
Jerrio, da tudi v sedanji zakonodaji ni imelo ustavne podlage. 

|50r>tinuiteta najemnega razmerja pa se tudi družinskim čla- n°ni zagotavlja z določili 56. člena stanovanjskega zakona. 

^■ člen stanovanjskega zakona določa, da če lastnik odpove 
^ajemno pogodbo iz razlogov, ki niso krivdni, mora priskrbeti 
£aiemniku drugo primerno stanovanje, najemniku pa se polo- 
al iz najemnega razmerja ne sme poslabšati. V pretežni ecini bo pri tem šlo za razloge, ki lastniku ob sklepanju 
aiemne pogodbe niso bili oziroma niso mogli biti znani, kot 

1 Pf : prenova oziroma rušenje stanovanjske hiše ipd. ali pa bo astnik potreboval stanovanje zase. 

fr'niernost stanovanja, ki jo bo v tem primeru potrebno zago- 
°viti dosedanjemu najemniku predpostavlja celotno kvaliteto 
°sedanjega najema, vključno z višino najemnine. 

9'ede na navedeno menimo, da spremembe ali dopolnitve 
r,®

nov 54, 116, 117, 125 in 150 stanovanjskega zakona niso 
Potrebne. 

ZBOR OBČIN 

MNENJE 
Vlade Republike Slovenije o pobudi Danijela 
Božiča, poslanca v Zboru občin, v zvezi s proble- 
matiko društev in njihovih zvez 

Delegat Danijel Božič je v zboru občin Skupščine Republike 
Slovenije dal naslednji pobudi: 

1. Skupščina Republike Slovenije naj oblikuje delovno sku- 
pino, v katero naj imenujejo svoje člane tudi osrednje republi- 
ške zveze društev z namenom, da se v teh mesecih prip'ravi 
gradivo o celoviti problematiki društev in zvez pri nas. O gra- 
divu in pripravljenih usmeritvah naj razpravlja Skupščina 
Republike Slovenije; 

2. Skupščina Republike Slovenije in njen izvršni svet naj ne 
posegata v status društvenih dejavnosti in naj omogočita 
sodelovanje vodstev društvenih organizacij pri sprejemanju 
zakonov, ki se nanašajo na vsebino dela in materialni položaj 
teh organizacij. 

O navedeni pobudi Vlada Republike Slovenije meni na- 
slednje: 

Zakon o društvih je v fazi spreminjanja. Zbori Skupščine 
Republike Slovenije so 24., 29. in 30. 1. 1991 že sprejeli 
predlog za izdajo novega zakona o društvih. Ker je bilo spre- 
jeto stališče, naj bo osnutek predložen v obravnavo šele po 
sprejetju nove ustave, Vlada Republike Slovenije prav zdaj 
pripravlja osnutek zakona. 

Vlada Republike Slovenije je v celoti proučila problematiko 
društev in družbenih organizacij, ko je ocenila stanje in ugo- 
tovila razloge za izdajo novega zakona o društvih. Status 
društev nikakor ni sporen, saj je jasno določen v ustavi. 
Ustava iz leta 1974 in nova ustava enako opredeljujeta društva 
kot obliko prostovoljnega združevanja občanov. Društva so 
avtonomne organizacije, ki se financirajo izključno iz lastnih 
virov, to je iz članarine in prostovoljnih prispevkov fizičnih in 
pravnih oseb. Proračun zagotavlja le sredstva za opravljanje 
javnih pooblastil in tistih dejavnosti, ki so v javnem interesu. 
Ker društva niso državni organi, je razumljivo, da država ne 
financira njihove celotne dejavnosti. Veljavni zakon, ki določa 
le način uresničevanja ustavne pravice do združevanja v dru- 
štva, ne omogoča spreminjanja statusa društev niti poseganja 
v društveno dejavnost, če društvo deluje v skladu z določbami 
zakona. Tudi nov zakon o društvih ne bo. Glede na navedeno 
Vlada Republike Slovenije meni, da ni potrebno, da bi Skupš- 
čina Republike Slovenije ustanovila posebno delovno sku- 
pino za proučitev problematike, ki jo vsebuje delegatska 
pobuda. Posamezni delegati in predstavniki društev lahko 
svoje predloge pošljejo neposredno Vladi Republike Slove- 
nije oziroma Ministrstvu za notranje zadeve, ki v njenem 
okviru pripravlja osnutek novega zakona o društvih. 

Drugače pa je glede statusa družbenih organizacij. Z zako- 
nom določene družbene organizacije so po ustavi iz leta 1974 
imele možnost pridobivanja in razpolaganja z družbenimi 
sredstvi in so bile družbene pravne osebe. Preoblikovanje 
družbene lastnine bo terjalo spremembo posebnih zakonov, 
ki podrobneje urejajo status posameznih družbenih organiza- 
cij. Po mnenju Vlade Republike Slovenije ni razlogov, da ne bi 
zainteresirane družbene organizacije s svojimi predlogi sode- 
lovale pri postopku spreminjanja teh zakonov. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je mnenje pripra- 
vilo Ministrstvo za zakonodajo. 

Poročevalec 23 



ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na vprašanje in pobudo Daniela Božiča in Aure- 
lia Jurija, poslancev v Zboru občin, o pokrivanju 
stroškov za begunce v občinah 

Delegata Daniel Božič in Aurelio Juri sta dala pobudo Izvrš- 
nemu svetu Skupščine Republike Slovenije, naj pripravi reši- 
tve za urejanje in razreševanje oskrbe vojnih beguncev 
z območja Republike Hrvaške za daljše obdobje. 

V zvezi z omenjeno pobudo je Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije v decembru 1991 celovito obravnaval proble- 
matiko vojnih beguncev iz Republike Hrvaške in določil usme- 
ritve»za oskrbo za prihodnje polletno obdobje. Na tej podlagi 
so bila dopolnjena merila za priznanje statusa beguncev, 
normativi za njihovo oskrbo ter razrešeni nekateri najbolj 
zahtevni problemi, ki so nastali na posameznih območjih 
zaradi prevelikega števila beguncev. S potrebami po pomoči 
pri oskrbi beguncev za daljše obdobje je Izvršni svet Skupš- 
čine Republike Slovenije seznanil tudi UNICEF ter urad viso- 
kega komisariata. Konkretna pomoč še vedno prihaja le od 
mednarodnega Rdečega križa, UNICEF pa je dal doslej 
enkratno pomoč v zdravilih. 

V smislu dane delegatske pobude je Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije predlagal tudi delno pokrivanje stroškov 
oskrbe beguncev iz sredstev, ki se zbirajo za odpravo vojne 
škode. Postopek sprejema ustreznih zakonskih sprememb je 
v Skupščini Republike Slovenije, kot je znano, končan (Zakon 
o spremembah in dopolnitvah zakona o delnem povračilu 
škode, povzročene z vojaško agresijo na Republiko Slovenijo 
v letu 1991, Ur. I. RS, št. 32/91). 

V mesecu decembru se je število beguncev gibalo okrog 
23.000 in se ni povečevalo, medtem ko je za januar značilno 
zmanjševanje tega števila iz dneva v dan, predvsem zaradi 
mirnejše situacije na Hrvaškem. Tako je bilo 21. 1. 1992 
skupno število evidentiranih beguncev 19.177. 

Konec leta 1991 je vlada Republike Hrvaške reorganizirala 
svojo službo, ki opravlja delo v zvezi z vojnimi begunci. 
Pričakujemo, da bomo v sodelovanju z novim Uradom za 
begunce pri vladi Republike Hrvaške laže reševali nastale 
probleme kot pa v preteklem obdobju. 

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

PREGLED PORABE SREDSTEV ZA VOJNE 
BEGUNCE IZ HRVAŠKE 

Na podlagi ocene stroškov namestitve in oskrbe vojnih 
beguncev iz območja Hrvaške je Republiški štab za civilno 
zaščito po sklepu Izvršnega sveta Skupščine Republike Slove- 
nije prejel naslednja finančna sredstva: 

5.400.976,00 SLT dne 30/9-1991 
- 3.156.000,00 SLT dne 15/10-1991 
- 10.135.000,00 SLT dne 23/10-1991 
- 3.750.000,00 SLT dne 14/11-1991 
- 9.779.000,00 SLT dne 19/11-1991 
- 26.090.419,30 SLT dne 6/12-1991 
"50.311.396,30 SLT SKUPAJ 

Na osnovi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o del- 
nem povračilu škode, povzročene z vojaško agresijo na Repu- 
bliko Slovenijo (Ur. list RS, št. 32/91), je bilo nakazano v ta 
namen skupaj: 

60.000,000,00 SLT za mesec december-januar 
118.311.395,30 SLT SKUPAJ 
PORABA: 
Do 20/1-1992 poraba obsega: 
- 12.759.689,00 SLT - Rdečemu križu Slovenije in občin- 

skim organizacijam RKS 
- 4.299.859,30 SLT - Ministrstvu za zdravstvo, družino in 
socialno varstvo (za nujno medicinsko pomoč) 
- 2.016.206,10 SLT - za zdravstveno pomoč (porodnicam 
- Kraljevica) 
- 864.098,50 SLT - za transportne stroške 
- 393.051,00 SLT - ostali stroški (Istrabenz, IS RS, Občina 
Črnomelj, Študentski servis, servis za protokolarne zadeve) 
- 88.291.827,90 SLT - za oskrbo beguncev v begunskih 
centrih   
- 108.624.912,30 SLT SKUPAJ 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobudo Slavka Dragovana, poslanca v Zboru 
občin, za ureditev »avtostopa« 

Delegat Slavko Dragovan je v zboru občin Skupščine Repu- 
blike Slovenije dal naslednjo pobudo: 

.Nastajajoča socialna in gospodarska kriza se vsak dan bolj 
spoznava med vsemi sloji prebivalstva. Želim opozoriti na 
področje, ki pri nas ni urejeno. 

»Avtoštop« postaja prevozno sredstvo mnogim, ki jih vsakod- 
nevno srečujem ob cesti. Vendar ob dvignjenem prstu ozi- 
roma prošnji za prevoz se mi kot vozniku pojavijo mnoga 
vprašanja. Ali naj ustavim, kaj pa če se kaj zgodi? Itd. 

Dajem pobudo, da se to vprašanje reši tako, kot je to urejeno 
v evropskih državah in s tem bo voznik raje in večkrat ustavljal 
potrebnim prevoza.' 

Izvršni svet mu je odgovoril: 

V obstoječi zakonodaji, tako cestno - prometni kot tudi na 
področju zavarovalništva, avtoštop ni posebej urejen. Voznik 
prevzame vso odgovornost za štoparje, ki imajo med prevo- 
zom status potnika kot udeleženca v prometu. Za morebitne 
poškodbe, ki bi nastale kot posledica prometne nezgode, je 
torej odgovoren voznik oziroma povzročitelj nesreče, škodo 
pa krije zavarovalnica, le če so potniki zavarovani. Obvezno 
zavarovanje vozil v prometu ne obsega zavarovanja potnikov, 
lahko pa jih lastnik vozila dodatno zavaruje. 

V odnosu avtoštoparjev do voznika in obratno lahko pride 
tudi do drugih problemov, kot so tatvine in druga nasilna 
dejanja. Takšna dejanja so kazensko pravno urejena in ne 
vidimo potrebe po posebni ureditvi za to področje. 

Avtoštop je določen prometno varnostni problem. Ustavljanje 
vozil na vozišču v gostem prometu ali na odcepih hitrih cest, 
križiščih, priključkih in drugih neprimernih prometnih površi- 
nah je nevarno in se zato s prometnimi pravili ter nadzorom 
preprečuje. 

Pripravlja se nova prometna zakonodaja, v kateri se želijo 
prometna pravila in prometni red čim bolj urediti tako kot 
v evropskih državah, predvsem v Avstriji in Nemčiji. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije sprejema delegat- 
sko pobudo in je naložil pristojnim upravnim organom, da 
pridobijo evropsko zakonodajo, ki ureja obravnavano proble- 
matiko, jo proučijo in v skladu z možnostmi upoštevajo pri 
nastajajoči zakonodaji s tega področja. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je mnenje pripravilo Ministrstvo za promet in zveze 
v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve in Ministr- 
stvom za zakonodajo. 
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ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na vprašanje in predlog Leopolda Freliha, 
poslanca v Zboru občin, v zvezi z zadružnimi 
stanovanji in zadružno lastnino 

Delegat g. Leopold Frelih ugotavla, da je bil v začetku oktobra 
iz paketa privatizacijskih zakonov kot prvi sprejet stanovanj- 
ski zakon (Ur. I. RS, št. 18/91), ki spodbuja privatizacijo stano- 
vanj s popusti, ki glede na način plačila dosegajo 30% do 60% 
vrednosti stanovanja. 

Hkrati je Skupščina Republike Slovenije obravnavala predlog 
zakona o zadrugah, ki pa doslej še ni bil sprejet. Po predlogu 
tega zakona naj bi zadružno premoženje, ki je družbena 
lastnina, z dnem uveljavitve zakona postalo zadružno premo- 
ženje in se ne bi smelo deliti med zadružnike niti ob preneha- 
nju članstva niti ob prenehanju zadruge. 

Stanovanjski zakon je bil sprejet pred zakonom o zadrugah, 
zato so družbena stanovanja, na katerih so imele pravico 
uporabe zadruge, prešla v lastnino zadrug na podlagi stano- 
vanjskega zakona in ne na podlagi zakona o zadrugah. To ima 
za posledico obveznost zadrug, da so dolžne prodati stanova- 
nja pod pogoji, ki že vnaprej postavljajo pod vprašaj težnjo 
predlaganega zakona, da se premoženje obstoječih zadrug, ki 
je nastalo z delom več generacij, ne deli, temveč ohrani 
nezmanjšana vrednost za vzajemni namen. 

Po predlaganem zakonu o zadrugah bi bilo v skladu s predpisi 
o denacionalizaciji zadrugam vrnjeno premoženje, ki je brez 
nadomestila podržavljeno ali je prišlo na druge uporabnike. 
Po izrecni določbi 115. člena stanovanjskega zakona so 
pravne osebe, ki so imele pravico uporabe na družbenih 
stanovanjih in s tem zakonom postale lastnice stanovanj tudi 
zavezanke za denacionalizacijo, medtem ko po 125. členu 
stanovanjskega zakona upravičenci do denacionalizacije 
Proti svoji volji niso dolžni prodati stanovanja prejšnjim imet- 
nikom stanovanjske pravice. To pomeni, da zadruga kot pred- 
videni upravičenec do denacionalizacije ne bi bila dolžna 
Prodati vrnjenega stanovanja, stanovanje, ki ga ima in ji ni 
bilo podržavljeno ali brez nadomestila preneseno na drugega 
uporabnika, pa je dolžna prodati z velikim popustom, kar ni 
logično. Poleg tega je zakon o denacionalizaciji že sprejet. 

Dodatno je treba upoštevati, da so se nekatere zadruge v Slo- 
veniji organizirale že po zveznem zakonu o zadrugah, ki pa se 
je v Republiki Sloveniji nehal uporabljati z uveljavitvijo ustav- 
nega zakona za izvedbo ustavnega amandmaja XCVI. 

Glede na možnost bistveno različnih pravnih učinkov privati- 
zacijskih zakonov kljub isti vsebini glede na čas sprejema 
oziroma uveljavitve Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije naproša za oblikovanje mnenja Izvršnega sveta za rešitev 
Problematike zadružnih stanovanj, če zakon o zadrugah ne bi 
bil sprejet, pa tudi za stališča v prid pravnega varstva 
zadružne lastnine kot enakopravne lastninske oblike po 6. 
'očki amandmaja IX k ustavi Republike Slovenije. 

Odgovor 

Določbe o lastninjenju in privatizaciji v stanovanjskem 
zakonu veljajo za družbenopravne osebe, ki so ob uveljavitvi 
zakona imele pravico do uporabe stanovanj. Ker so se neka- 
tere zadruge organizirale in veljavno registrirale že po zvez- 
nem zakonu o zadrugah, ki je v tretjem odstavku 15. člena 
določil, da so sredstva, ustvarjena s poslovanjem zadruge, 
zadružna lastnina, s tem pa naj bi tudi stanovanja teh zadrug 
Prešla iz družbene v zadružno lastnino, se postavlja vpraša- 
nje, ali so te zadruge tudi zavezanci za prodajo stanovanj po 
stanovanjskem zakonu. 

Zastavlja pa se vprašanje, ali je lahko prišlo do izgube stano- 
vanjske pravice na opisani način.. Vprašanje je torej, ali je 
*akon o zadrugah lahko posegel v ustavno zajamčeno stano- 

vanjsko pravico tako, da je s preoblikovanjem pravne osebe 
postala stanovanjska pravica le pravica do uporabe stano- 
vanja. 

Zakon o pogojih za prodajo stanovanj in stanovanjskih hiš 
v družbeni lastnini (Ur. I. SRS, št. 38/86 in 46/88) je takšen 
način prenehanja stanovanjske pravice posredno prepreče- 
val. Določal je, da je zasedeno stanovanje dopustno prodati le 
imetniku stanovanjske pravice. Sicer je bilo dopustno prodati 
zasedeno stanovanje v družbeni lastnini le drugi družbeno- 
pravni osebi. S tem je bilo zagotovljeno, da se status imetnika 
stanovanjske pravice ni spremenil. 

To varstvo je šlo tako daleč, da so bile prodajne pogodbe za 
stanovanja med družbenopravnimi subjekti, ki so imele za 
posledico spremembo statusa stanovanja iz solidarnostnega 
v .navadno' stanovanje, nične oziroma je Ustavno sodišče 
razglasilo za neustaven odlok občine, s katerim je bila takšna 
prodaja legalizirana. 

Če je tako, potem takšno poslabšanje statusa (iz imetnika 
stanovanjske pravice v imetnika pravice do uporabe stanova- 
nja) pred uveljavitvijo stanovanjskega zakona ni bilo 
dopustno ali pa vsaj ne more biti pomembno za presojo, ali so 
taki imetniki stanovanjske pravice upravičeni do vseh pravic, 
ki jim jih daje stanovanjski zakon, ali ne. 

Da bi se ohranilo eno od osnovnih načel stanovanjskega 
zakona, ki je, da ima vsak imetnik stanovanjske pravice mož- 
nost izbire med nakupom stanovanja pod pogoji, ki jih določa 
stanovanjski zakon, ali pa med najemom za nedoločen čas, je 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije sprejel naslednje 
stališče: 

V primerih, kadar se je zadruga preoblikovala in so stanovanja 
postala zadružna lastnina, pa stanovanj noče prodati po dolo- 
čilih o privatizaciji, je dolžna imetniku stanovanjske pravice, 
ki je s prehodom lastnine iz družbene v zadružno pridobil 
status imetnika pravice do uporabe stanovanja, temu priskr- 
beti drugo primerno stanovanje po določilu 155. člena stano- 
vanjskega zakona ter mu omogočiti tudi odkup tega stano- 
vanja. 

155. člen zakona določa, da lastnik stanovanja oziroma stano- 
vanjske hiše, na katerem ima kdo pravico do uporabe stano- 
vanja, ima pravico do vselitve in proste razpolage s stanova- 
njem po preteku enega leta od uveljavitve zakona oziroma po 
izselitvi tistega, ki ima pravico do uporabe stanovanja. Pri- 
merno stanovanje je imetniku pravice do uporabe dolžan 
priskrbeti tisti, ki mu je pravico do uporabe dodelil, oziroma 
njegov pravni naslednik najkasneje v enem letu po uveljavitvi 
zakona, če se z lastnikom ne sporazume kako drugače. 155. 
člen zakona še določa, da zavezanec ni dolžan priskrbeti 
drugega primernega stanovanja, če obstajajo okoliščine iz 
148. člena zakona (če je imetniku stanovanjske pravice prene- 
halo stanovanjsko razmerje oziroma mu je mogoče odpove- 
dati stanovanjsko razmerje brez zagotovitve najpotrebnejših 
prostorov skladno z določbami zakona o stanovanjskih raz- 
merjih). 

Ta način je sicer za lastnike neugodnejši od splošnih določb 
o privatizaciji, varuje pa imetnike stanovanjske pravice pred 
izgubo pravice zaradi predčasne privatizacije stanovanj 
v družbeni lastnini. 

To stališče se bo uporabljalo tudi po sprejemu slovenskega 
zakona o zadrugah. 

Po stanovanjskem zakonu so sicer tudi zadruge zavezanke 
v postopku za denacionalizacijo. Stanovanjski zakon ureja 
razmerja med upravičencem do denacionalizacije in imetni- 
kom stanovanjske pravice v 125. členu, ki se bo uporabljal 
tudi ob vračilu denacionaliziranih stanovanj zadrugam. 
Tovrstna stanovanja zadrug se ne bodo prodajala na zahtevo 
imetnika stanovanjske pravice, temveč ob soglasju zadruge, 
skladno s postopkom iz 125. člena stanovanjskega zakona. 
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Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je mnenje pripravilo Ministrstvo za varstvo okolja in 
urejanje prostora v sodelovanju z Ministrstvom za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvom za zakono- 
dajo. 

STALIŠČE ' 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
do pobude dr. Petra Glaviča, poslanca v Zboru 
občin, v zvezi z vzdrževanjem gozdnih cest * 

Za reševanje problemov, ki se porajajo v zvezi z gozdnimi 
cestami potem, ko je gozdno gospodarstvo po sili razmer 
v zasebnih gozdovih prenehalo biti nosilec aktivnosti kot ga 
določa veljavni zakon o gozdovih, je nadvse koristno in 
pomembno, da se z njimi sooči čimvečji krog javnosti. To je 
pomembno za trenutno reševanje problemov, pa tudi za siste- 
matsko reševanje, ki daje okvire za trajnejše racionalno obvla- 
dovanje problematike na določenem področju. Razumljivo je, 
da se javnost zaveda negativnih posledic, problemov v pove- 
zavi z gozdovi, najprej tam, kjer so najbolj vidni, najbolj 
otipljivi. Brez dvoma so to gozdne ceste, kjer so posledice 
zaradi pomanjkanja sistematične skrbi, vidne takoj. Ob tem 
velja poudariti, da se nekaj podobnega dogaja tudi na 
področju bioloških vlaganj v gozdove, negativne posledice so 
lahko daljnosežnejše, če ne bomo razvoja dogodkov s sistem- 
skimi rešitvami zasukali v pozitivno smer. V čem je problem? 
Obnova in nega gozdov, ki sta bistvena ukrepa za ohranitev in 
razvoj gozdov se, odkar je porušen sistem gospodarjenja, ki 
ga določa zakon o gozdovih tudi za zasebne gozdove, izvajata 
v obsegu, ki ne zagotavlja trajnosti gozdov. V vakuumu, ko 
praktično ni sistema gospodarjenaj z zasebnimi'gozdovi, ki bi 
ga obvladoval zakon, je razumljivo, da se lastniki gozdov 
v polni meri zavedajo svojih pravic in možnosti, ki izhajajo iz 
lastnine, dosti manj pa dolžnosti, ki jim bodo zaradi javnega 
interesa jasno naložene šele z novim zakonom o gozdovih in 
davčno zakonodajo. Vsa skrb za gozdove je bila do sedaj 
naložena gozdnogospodarskim organizacijam, lastnik je bil 
odrinjen, gozdnogospodarke organizacije pa so svoje naloge, 
po zakonu o gozdovih, lahko izvajale, dokler je sistem gospo- 
darjenja, ki je vključeval tudi oblikovanje sredstev za vlaganje, 
deloval. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oziroma 
vlada sta se problematičnosti časa za normalno gospodarje- 
nje z gozdovi zavedala in sta predlagala priključitev gozdar- 
stva na proračun Republike Slovenije že v letu 1991. Ker je 
bilo izhodišče, da bo nova zakonodaja (zakon o gozdovih, 
zakon o prometnem davku, zakon o dohodnini) sprejeta še 
v 1991. letu, so bili izračuni narejeni tako, da so na odhod- 
kovni strani predvidevali potrebe družbenih in zasebnih goz- 
dov, na prihodkovni strani pa tudi. Ker zakon o gozdovih ni bil 
sprejet, se je iz proračuna: 

- sofinnacirala gozdarska služba za zasebne gozdove 
- 188,740.000 SLT 
- financirala najnujnejša obnova in nega v zasebnih gozdo- 
vih - 68,349,000 SLT 
- sofinanciralo vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih gozdo- 
vih - 37,000.000 SLT 
-finanncirala nujna dela obnove, nege in varstva v gozdovih, 
za katere je v letu 1990 veljal zakon o začasni prepovedi 
sečnje - 34,000.000 SLT 
- finaciralo vzdrževanje cest v gozdovih, za katere je veljal 
zakon o začasni prepovedi sečnje... - 10,000.000 SLT 
- sofinaciralo razvojno-raziskovalna dejavnost za področje 
gozdov in gozdarstva - 36,000.000 SLT. 

Tako spornih 550,000.000 SLT prihodka, ki naj bi se v prora- 
čunu ustvaril iz davka na promet z lesom, je bil znesek, ki je 
predvideval prihodek iz družbenih in zasebnih gozdov. Po 

* OPOMBA: Priloge, ki jih je pripravilo Gozdno gospodar- 
stvo Maribor, in so sestavni del odgovora na poslansko 
ponudbo, so na voljo v strokovni službi zbora 

približnih izračunih pa naj bi bilo v letu 1991 iz zasebni!1 

gozdov ustvarjenega prihodka: 
- davek od dohodka iz kmetijstva 

(KD na gozd) 80,000.000 SLT 
- davek na promet z lesom 100,000.000 SLT 

skupaj 180,000.000 SLI 
. 

Davek na promet z lesom bi se moral v letu 1991 zbrati po 
veljavnem zakonu o posebnem prometnem davku (zakof 
o prometnem davku še ni bil sprejet). Po tem zakonu b' 
morale biti obremenjene vse količine gozdnih lesnih sorti' 
mentov, ki so jih lastniki gozdov dali v promet mimo gozdno; 
gospodarske organizacije. Tak promet bi morale prijavljati! 
gozdnogospodarske organizacije. Te pa s podatki o tem prO' 
metu niso več razpolagale. 

Za vzdrževanje gozdnih cest 3.780 km, v zasebnih gozdovih 
bi, po programu za leto 1991, ki so ga izdelale gozdnogospo- 
darske organizacije, potrebovali 39,000.000 din. V proračunu 
je bilo zagotovljenih 37,000.000 din. Nobenih možnosti ni bilo 
da bi bil znegek med letom revaloriziran, tako kot teh možno- 
sti ni bilo tudi za ostala sredstva, ki so bila namenjena za 
gozdove, in za gozdarsko službo v zasebnih gozdovih. 

Na dodelitev sredstev za vzdrževanje cest po gozdnogospO' 
darskih območjih so vplivali naslednji kriteriji: 

1. dolžina gozdnih cest v zasebnih gozdovih 
2. padavine na posameznem območju 
3. oddaljenost in kvaliteta posipnega materiala. 

Na osnovi navedenih izhodišč in na osnovi pogodb, katerih 
izvedbo je kontrolirala gozdarska inšpekcija, je bilo name' 
njeno: 

- gozdnogospodarsko 
območje 

spomladansko 
vzdrž. 

jesensko 
vzdrževanj6 

1. Tolmin 
2. Bled 
3. Kranj 
4. Ljubljana 
5. Postojna 
6. Kočevje 
7. Novo mesto 
8. Brežice 
9. Celje 

10. Nazarje 
11. Slovenj Gradec 
12. Maribor 
13. Murska Sobota 
14. Radgona 
15. Kras - Sežana 

474 
429 
750 

1,161. 
1,806 

546 
810 
264. 

1,170 
1,857 
3,004. 
2,079. 

180 
192. 
277, 

000 din 
.000 din 
000 din 
000 din 
000 din 
000 din 
000 din 
000 din 
000 din 
000 din 
500 din 
000 din 
000 din 
000 din 
500 din 

1,809.504 SLj 
902.819 SLI 

1,049.179 SL] 
2,566.253 SLj 
1,853.458 SL] 
1,100.447 SLT 

858.902 SLj 
275.116 SLT 

1,348.810 SLT 
1,956.962 SLT 
3,094.671 SLj 
2,150.588 SLT 

182.735 SLj 
170.900 SLj 
939.870 SL1 

Skupaj: 15,000.000 din20.260.214 SLT 
Za gozdnogospodarska območja, kjer so imeli tudi sicer 
gozdne ceste v zasebnih gozdovih zavarovane, so bila zag0' 
tovljena sredstva za zavarovalne premije: t 
1. Tolmin 774.000 SV 
2. Bled 291.000 SL' 
3. Slovenj Gradec 701.000 SLj. 
4. Maribor  531.254 SV, 

2,297.254 SL* Skupaj: 

Torej so bila že v letu 1991 zagotovljena namenska sredstva 
za vzdrževanje gozdih cest. Ta so v letih 1986-1990, ko soSe 

oblikovala od prodaje lesa v povprečju znašala 3% prodaji 
vrednosti gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov. T° 
je bilo upoštevano tudi pri oblikovanju programa za leto 1992; 
Za vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih gozdovih bi moraj' 
- po septembrskih cenah - nameniti okoli 50,000.000 SLT 
Program, ki so ga pripravile gozdnogospodarske organiz^' 
cije, pa je po revaloriziranih cenah 120,000.000 SLT. 
Na konkretne predloge delegata dr. Glaviča, s katerimi se 
strinjamo in pomenijo sistemsko rešitev, pa želimo dodati $e 

naslednja pojasnila: 
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1. Stalni vir financiranja vzdrževanja gozdnih cest naj bi bil 
v bodoče proračun Republike Slovenije. Zaradi razdrobljeno- 
sti gozdne posesti bi bila kakršnakoli druga oblika financira- 
nja neučinkovita. Javna gozdarska služba naj bi bila koordina- 
tor in programer vzdrževanja; skupaj z lastniki gozdov naj bi 
našla najsolidnejšega izvajalca. Ker naj bi bile gozdne ceste 
tudi v bodočnosti odprte za nelastnike gozdov, bi ti vzdrževa- 
nje gozdnih cest sofinancirali posredno preko integralnega 
proračuna. Gozdne ceste, ki po kriterijih odgovarjalo lokalnim 
cestam, bodo prekatorizirane in bodo dane v oskrbo lokalnim 
skupnostim. 

2. Pri odmeri davkov, ki jih bodo plačevali lastniki od gozda in 
prometa z lesom, gozdarji ne bodo sodelovali. Odmera bo 
naloga uprav za prihodke. Gozdarska stroka naj bi bila zadol- 
žena za spremljanje in uresničevanje javnega interesa v goz- 
dovih in za svetovanje lastnikom gozdov. Davčni sistem bo 
treba dograditi tako, da bo stimuliral vlaganje v gozdove, ki so 
v javnem interesu. Vrednost opravljenh del bi morala biti 
odbitna postavka v obremenitvah lastnika gozda (v dohod- 
nini). Tako zgrajen davčni sistem naj bi motiviral lastnika 
gozda za vlaganje v gozdove, istočasno pa naj bi zmanjševal 
potrebo za intervencije iz proračuna. 

3. Vračanje odvzetih gozdov naj bi opravili po najhitrejših 
možnih postopkih. Čeprav bo vračanje gozdov praviloma 
najenostavnejše od vsega vračanja, pa se bodo nekateri 
postopki tudi zavlekli. Da bi bilo urejeno gospodarjenje z goz- 
dovi do izdaje odločbe o vrnitvi, je Izvršni svet sprejel odlok 
o upravljanju z gozdovi v družbeni lastnini, za katere zakon 
o denacionalizaciji določa obveznost vračanja do izvedbe 
denacionalizacije. Po odloku naj bi bilo s temi gozdovi omo- 
gočeno gospodarjenje po gozdnogospodarskih načrtih 
z omejitvami (samo 1/10 etata na leto), kar bi omogočilo 
zaščito interesov bodočih lastnikov in bi omogočilo gospo- 
darjenje, ki nikakor ne pomeni zmanjševanja vrednosti goz- 
dov ter ne bi imelo posledic za proračun. Odlok je Izvršni svet 
na zahtevo bodočih lastnikov gozdov in Slovenske kmečke 
zveze-Ljudske stranke spremenil tako, da je sečnja dovoljena 
le, če vanjo privoli bodoči lastnik. Ker bodo za tak način 
gospodarjenja po območjih zelo različni pogoji in ne bo 
možno iz poseka oblikovati sredstev za nujna vlaganja v te 
gozdove, bo v proračunu nujno zagotoviti okoli 60,000.000 
SLT. 

Dolžnosti in polne pravice bodočih lastnikov se oblikujejo 
šele s polnomočno odločbo o lastništvu. Predhodne obreme- 
nitve bodočega lastnika z davki zato niso možne. 

4. V osnutku zakona o gozdovih bo urejeno vzdrževanje cest. 
5. Program za vzdrževanje gozdnih cest za leto 1992 je pri- 
pravljen. Pripravljen je poseben program za ceste v zasebnih 
gozdovih in za ceste v gozdovih, ki se bodo vračali. 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobudo Zvonka Ivanušiča, poslanca v Zboru 
občin, za poenostavitev carinskih postopkov na 
mejnih prehodih med Republikama Slovenijo in 
Hrvaško 

Na pobudo za poenostavitev carinskih postopkov na mejnih 
prehodih med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, ki 
jo je delegat Zvonko Ivanušič dal v Zboru občin Skupščine 
Republike Slovenije, odgovarjamo naslednje: 

Republiška carinska uprava je v soglasju s pristojnimi ministr- 
stvi že uvedla določene poenostavitve, ki se nanašajo na 
carinsko dokumentacijo in na carinski pregled pri uvozu in 
izvozu blaga, prav tako pa je ob maksimalnih organizacijskih 
naporih uvedla možnost, da se podjetjem v mejah racionalne 
organizacije carinske službe omogoči carinjenje na mejnih 
prehodih, če je to le mogoče. 

Pri tem naj omenimo, da je carinjenje blaga neobhoden 
sestavni del mednarodne menjave vsake suverene države, kar 
ima za Republiko Slovenijo še dodatno težo, saj gre za bla- 
govne tokove, ki so s suverenostjo Slovenije postali zunanje- 
trgovinski in zato toliko pomembnejši za pravilne odločitve 
vlade in parlamenta. 

Nekateri postopki na državnih mejah izvirajo iz mednarodnih 
pogodb, ki jih je Republika Slovenija prevzela kot nekdanji 
sestavni del SFRJ (enotna zunanjetrgovinska statistika, fitosa- 
nitarna in veterinarska kontrola, idr.). 

Dodatne poenostavitve bodo možne po sprejemu nove zako- 
nodaje v Republiki Sloveniji. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je mnenje pripravilo Ministrstvo za finance v sodelova- 
nju z Republiško carinsko upravo. 

MNENJE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
o pobudi dr. Ljuba Jaklja, poslanca v Zboru 
občin, v zvezi z organizacijo inšpekcijskih služb 

Delegat dr. Ljubo Jakelj je v Zboru občin dal naslednjo 
pobudo: »Predlagam, da v novi ureditvi državne uprave 
občinske — v bodoče republiške inšpekcije (sanitarna, kme- 
tijska, veterinarska, tržna ...) ne bi bile več sestavni del 
posameznih ministrstev (Ministrstvo za zdravstvo, Ministr- 
stvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ...), temveč bi se 
združile v samostojni odsek — Odsek za inšpekcijske službe 
v Ministrstvu za pravosodje in upravo. Znotraj tega odseka 
bi imeli oddelke, ki bi bili pristojni za posamezna področja. 

Za svoje delo bi bil Odsek za inšpekcijske službe odgovoren 
samo republiški skupščini, nadzirala pa bi ga posebna 
skupščinska komisija. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije o pobudi meni 
naslednje: 
Inšpekcijsko nadzorstvo je le ena izmed funkcij, ki jih mora na 
področju, za katero je ustanovljen, opravljati upravni organ. 
Z inšpekcijskim nadzorstvom se zagotavlja kontrolna funkcija 
sistema - to je pregled nad izvajanjem sprejetih odločitev 
(zakonov, drugih predpisov in posamičnih aktov). Resorni 
organ prek kontrole tudi dobiva potrebne povratne informa- 
cije o stanju, učinkih in posledicah ukrepov oziroma predpisa, 
ki jih je predlagal alr sprejel. Resorni organ mora imeti pre- 
gled nad ravnanjem vseh dejavnikov na svojem področju, kar 
dosega z različnimi oblikami spremljanja stanja, z instančnim 
nadzorstvom, nadzorstvom nad zakonitostjo, pa tudi z inšpek- 
cijskim nadzorstvom. Resorni upravni organ je vladi in skupš- 
čini v celoti odgovoren za stanje in dogajanje na svojem 
področju in za celoto svojega dela - torej tudi za delo inšpek- 
cijskih služb. t 

Izločitev le ene funkcije upravnega organa - inšpekcijskega 
nadzorstva bi okrnila z ustavo določeno samostojnost in 
odgovornost resornega upravnega organa in mu onemogo- 
čila obvladovanje področja, za katero je ustanovljen. Zato 
predlog o vključitvi vseh inšpekcij v eno samo ministrstvo iz 
sistemskih razlogov ni sprejemljiv in je v nasprotju z načelom 
resorne organiziranosti na posameznih upravnih področjih. 
Zgolj organizacijska združitev inšpekcij v upravnem organu, 
ki sicer ni pristojen za določeno področje, bi bila nesmiselna 
in brez ustreznih učinkov. Tudi v drugih državah inšpekcijske- 
nadzorne naloge niso izvzete iz delovnega področja resor- 
nega ministrstva, ampak so njegov sestavni del (praviloma 
notranja organizacijska enota z izpostavami po območjih). 

Treba pa je pritrditi navedbam v pobudi, da ima vezanost 
inšpekcijskih služb na občinske organe zaradi pogosto vpliv- 
nih lokalnih interesov v številnih primerih negativne posle- 
dice. 
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Sedanja organiziranost inšpekcijskih služb temelji na predpo- 
stavki bivše ustave, po kateri je bilo uresničevanje zakonov in 
drugih predpisov v pristojnosti občine. S tem pa je bila kon- 
trolna funkcija prenesena pod raven, na kateri so se spreje- 
male odločitve, kar je povzročalo pogoste odklone pri delova- 
nju upravnega sistema. 

Z novo ustavo je predvideno, da upravne naloge (nadzor 
državne uprave) opravljajo republiški upravni organi kot 
organi države. Organi lokalnih skupnosti bodo opravljali le 
tiste naloge iz državne pristojnosti, ki bodo nanje prenesene 
z zakoni in to pod nadzorstvom državnih organov. 

Vsekakor sodi inšpekcijsko nadzorstvo med tiste upravne 
naloge iz državne pristojnosti, ki jih mora enotno in na vsem 
ozemlju zagotavljati država. Z novo zakonodajo, ki bo teme- 
ljila na koncepciji nove ustave, bodo ustrezno urejene tudi 
pristojnosti in delovanje inšpekcijskih služb. 

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

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobudo Toneta Kramariča, poslanca v Zboru 
občin, v zvezi s prevozom pomoči nemškega 
Rdečega kria 

Na pobudo v zvezi s prevozom pomoči nemškega Rdečega 
križa, ki jo je v zboru občin Skupščine Republike Slovenije dal 
g. Tone Kramarič, odgovarjamo naslednje: 
Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo je z Rde- 
čim križem Slovenije in Republiškim štabom za civilno zaščito 
v decembru 1991 obiskalo Republiko Nemčijo. Delegacija je 
obiskala nemško zunanje ministrstvo, notranje ministrstvo, 
ministrstvo za zdravstvo in Rdeči križ Nemčije, kjer je dala 
pobudo za humanitarno pomoč in jih tudi seznanila z razme- 
rami v Republiki Sloveniji. Na omenjeno pobudo Ministrstvo 
za zdravstvo, družino in socialno varstvo še ni dobilo odgo- 
vora. 

Nemški rdeči križ Republiki Sloveniji še ne more dati humani- 
tarne pomoči, ker Rdeči križ Slovenije še ni sprejet v članstvo 
Komiteja mednarodnega Rdečega križa in Ligo društev Rde- 
čega križa v Ženevi. V omenjene organizacije bo Rdeči križ 
Slovenije sprejet šele, ko bo Švica priznala Republiko Slove- 
nijo. , 

Preostala humanitarna pomoč, ki prihaja iz republike Nem- 
čije, je organizirana preko zasebnih humanitarnih društev in 
Karitasa in doslej pri prevozih teh pošiljk ni prihajalo do 
nobenih težav pri prevozu do Ljubljane. Težave se pojavljajo 
le zaradi neurejene dokumentacije na slovenski carini, kjer pa 
jim tudi uspešno pomagamo. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je mnenje pripravilo Ministrstvo za zdravstveno in soci- 
alno varstvo. 

ODGOVOR 
Ministrstva za notranje zadeve na pobudo Ivana 
Mešička, poslanca v Zboru občin, za spre- 
membo predpisov, ki urejajo parkiranje avtomo- 
bilov 

Na 30. seji Zbora občin Skupščine Republike Slovenije dne 
17/12-1991 je delegat Ivan Mešiček podal delegatsko pobudo 
za spremembo predpisov o parkiranju avtomobilov v tem 
smislu, da bi bil voznik kaznovan za prekršek le v primeru, 
kadar ovira promet pešcev, kolesarjev ali drugih voznikov. 

Vse pripombe in predloge, ki izhajajo iz te delegatske pobude 
smo proučili in odgovarjamo naslednje. 

Na splošno velja, da je ustavljanje in parkiranje dovoljeno 
povsod, kjer to ni izrecno prepovedno, bodisi že po samem 
zakonu ali s prometno signalizacijo. Res je, da veljavna 
zakona (Zakon o temeljih varnosti cestnega prometa-Uradni 
list SFRJ, št. 50/88, 80/89 in 29/90, ter Zakon o varnosti 
cestnega prometa-Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84 in 29/86 in 
Uradni list RS, št. 1/91-1) določata celo vrsto omejitev parkira- 
nja. Tudi v novem zakonu, ki je v pripravi na tem področju, ne 
predvidevamo kakšnih večjih sprememb ampak nameravamo 
v bistvu povzeti star sistem, ki velja povsod v Evropi in ni 
nikakršna naša posebnost. Poglavitna razlika, ki jo načrtu- 
jemo v primerjavi z veljavno zakonodajo, je predvidena le pri 
tolmačenju, kaj zajema pojem ustavljanje in kaj pomeni pojem 
parkiranje. Doslej se za ustavljanje šteje le tista ustavitev, ki je 
krajša kot 15 minut in praviloma, ki je potrebna, da potniki 
vstopijo ali izstopijo oziroma se naloži ali razloži tovor ne 
glede na to, koliko časa to traja, vendar le za čas, ki je za to 
nujno potreben. 

Prometna ureditev kamor sodi tudi sistem parkiranja in ustav- 
ljanja pa sodi po 9. členu Zakona o varnosti cestnega prometa 
v pristojnosti občin. Kako občine ta problem rešujejo je 
odvisno od krajevnih prilik in potreb. 

Rešitev, ki jo predlaga delegat, da je prepovedano le parkira- 
nje, ki ovira pešce, kolesarje in druge voznike, je po našem 
mnenju preširoka. Obstaja cela vrsta mest, kot so: zaznamo- 
van prehod čez cesto, železniška proga, križišča, predor, 
most, na katerih je nujno prepovedati ustavljanje in parkiranje 
zato, ker se v nasprotnem primeru onemogoča normalno 
odvijanje drugega prometa. Poleg tega pa obstajajo mesta kot 
npr. nad priključkom na vodovodna omrežja, na katerih je 
nujno prepovedati ustavljanje ali parkiranje za to, da se omo- 
goči izkoriščanje komunalnih naprav oziroma zagotovi vid- 
nost prometne signalizacije in drugega prometa. 

Temetjitejša razprava o argumentih za in proti posameznim 
predlogom pa bo mogoča še v tem letu ob obravnavi novega 
Zakona o varnosti cestnega prometa v pristojnih zborih 
skupščine. 

MNENJE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
o pobudi Vladimirja Slejka, poslanca v Zboru 
občin, za enotno nadomestilo med porodniškim 
dopustom 

O pobudi Vladimirja Slejka, delegata zbora občin Skupščine 
Republike Slovenije, za enotno nadomestilo med porodni- 
škim dopustom, menimo naslednje: 
Denarno nadomestilo med porodniškim dopustom je nado- 
mestilo izgubljenega zaslužka upravičenca, ki zaradi nasta- 
lega zavarovalnega primera, to je rojstvo otroka, ne more 
delati. S plačilom posebnega prispevka iz plače si upraviče- 
nec zagotovi pravico do denarnega nadomestila. Glede na to, 
da je višina plačanega prispevka proporcionalna višina plače, 
pa je utemeljena tudi različna višina tega nadomestila. 
Sistem socialne varnosti pa zagotavlja pravice neodvisno od 
prispevka, višina dajatev pa je določena v enaki ali diferenci- 
rani višini za vse upravičence, zato se pravice postavljajo 
v okvir tega sistema, sredstva za njihovo zagotovitev pa 
v okvir javnega (proračunskega) financiranja. V ta sistem ne 
sodi pravica do denarnega nadomestila med porodniškim 
dopustom, ki je v primerjavi s preostalimi pravicami (tako 
socialnovarstvenimi pravicami kot tudi pravicami do družin- 
skih dajatev) izključno pravica iz dela. 
Pravica do denarnega nadomestila kot nadomestila izgublje- 
nega zaslužka oziroma elementa obveznega socialnega zava- 
rovanja je v skladu s Konvencijo št. 103 o varstvu materinstva, 
ki v zvezi z zagotavljanjem sredstev za denarno nadomestilo 
za porodniški dopust na prvem mestu navaja obvezno zavaro- 
vanje (4. točka 4. člena konvencije). Na enak način je pravica 
do nadomestila urejena v zakonodajah večine evropskih 
držav. Nadomestilo se v teh državah določa glede na pred- 
hodno plačo delavke, ki je določeno dobo pred porodom 
prispeva za socialno zavarovanje. 
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Pravica do nadomestila med porodniškim dopustom je 
vezana na pravico do porodniškega dopusta, ki jo upravi- 
čencu dajejo predpisi o delovnih razmerjih. Tako kot so pra- 
vica do nadomestila izgubljenega zaslužka ob začasni odsot- 
nosti z dela zaradi bolezni, pravica do nadomestila za primer 
brezposelnosti in pravice iz predpisov o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju odvisne od predhodnega zaslužka 
oziroma delovnega razmerja upravičenca, tako je tudi pravica 
do porodniškega dopusta oziroma do denarnega nadomestila 
med tem dopustom vezana na obstoj delovnega razmerja. 
Predlog za izdajo zakona o družinskih dajatvah s tezami 
(Poročevalec Skupščine Republike Slovenije št. 30 z dne 12. 
12. 1991) med drugim vsebuje tudi pravico do denarnega 
nadomestila med porodniškim dopustom kot pravico iz dela. 
Glede financiranja oziroma zagotavljanja sredstev za denarno 
nadomestilo zakon ponovno uvaja obvezen prispevek za 
porodniško varstvo kot enega od elementov obveznega soci- 
alnega zavarovanja, ki naj bi ga plačevali delavci v delovnem 
razmerju, zasebniki, kmetje in pravne osebe, fizične osebe in 
druge osebe, ki zaposlujejo delavce. Osnova za plačevanje 
prispevka za porodniško varstvo je za delavce v delovnem 
razmerju in delodajalce plača oziroma nadomestilo plače, za 
druge kategorije zavezancev pa izbrana osnova za plačilo 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
Pravica do denarnega nadomestila med porodniškim dopu- 
stom kot taka ne predstavlja sredstvaa za družbeno priznanje 
materinstva. V ta namen pa zakon o družinskih dajatvah 
Predvideva materinski dodatek kot denarno pomoč pri rojstvu 
otroka za vse tiste matere, ki ne izpolnjujejo pogojev za 
pridobitev pravice do nadomestila za porodniški dopust. 
Višina materinskega dodatka naj bi bila enaka za vse upravi- 
čenke. Za delno pokrivanje stroškov pri vzdrževanju otrok naj 
bi z zakonom družinam z otroki zagotovili tudi dopolnilni 
Prejemek v obliki otroškega dodatka. Otroški dodatek naj bi 
Pripadal vsem družinam, z izjemo tistih z najvišjimi dohodki, 
višina dodatka pa bi bila enaka za vse otroke oziroma bi bila 
različna glede na to, da je otrok šolski ali predšolski. Kot 
Pomoč družbe staršem ob rojstvu otroka pa zakon predvideva 
'udi zavitek za novorojenca oziroma denarno pomoč. Sred- 
stva za navedene družinske dajatve naj bi se zagotavljale iz 
Proračuna Republike Slovenije. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je mnenje pripravilo Ministrstvo za zdravstveno in soci- 
alno varstvo. 

STALIŠČE 
Ministrstva za varstvo okolja in urejanje prostora 
do pobude in vprašanja Daniela Starmana, 
Poslanca v Zboru občin, v zvezi z izvajanjem 
stanovanjskega zakona 

V zvezi z vprašanjem oziroma s pobudo delegata, ki opozarja 
na nekatere nepravilnosti pri izvajanju stanovanjskega 
Zakona v praksi, je naše stališče, da je pobuda g. Starmana 
umestna. Poslanec g. Daniel Starman opozarja na nekatere 
Probleme, ki se tičejo privatizacije stanovanj in kjer za ravna- 
nje posameznih lastnikov stanovanj ni podlage v stanovanj- 
skem zakonu. 

Poudariti moramo, da dosedanje izvajanje stanovanjskega 
zakona dejansko izpostavlja zgolj vprašanja, povezana s pri- 
vatizacijo, drugih vprašanj zaenkrat dejansko ni zaslediti. 

^ri tem gre najprej za sklop vprašanj, povezanih z upraviče- 
nostjo nekaterih skupin imetnikov stanovanjske pravice do 
nakupa stanovanja. 

določba 16. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 

Slovenije (Ur. I. RS, št. 1/91) preprečuje prodajo stanovanj 
imetnikom stanovanjske pravice, ki ob sklepanju kupopro- 
dajne pogodbe niso državljani Republike Slovenije. Delno se 
ta problem razrešuje z možnostjo prenosa pravic nakupa na 
ožjega družinskega člana, kolikor je ta državljan Republike 
Slovenije, vsebinsko pa je ta problematika v precejšnji meri 
ublažena s stališčem Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije, po katerem je rast vrednosti DEM po menjalniškem 
tečaju ustreznejši način za določanje vrednosti točke na 
osnovi indeksa rasti drobnoprodajnih cen. Zaradi gibanja 
vrednosti DEM po menjalniškem tečaju, ki je dejansko nez- 
natna, se v precejšnji meri lajša položaj tistih občanov, ki 
zaradi časa, ki je potreben za pridobitev potrdila o državljan- 
stvu, ta trenutek še ne morejo skleniti kupoprodajnih pogodb. 

V proces privatizacije stanovanj trenutno ni moč vključiti 
imetnikov stanovanjske pravice na stanovanjih, ki so pod 
spomeniškim varstvom. Prodajo teh stanovanj zaenkrat pre- 
prečuje 51. člen zakona o naravni in kulturni dediščini (Ur. I. 
SRS, št. 1/81). Po stanovanjskem zakonu je lastnik v primeru, 
da stanovanja ni dolžan prodati, omogočiti odkup drugega 
primernega stanovanja po pogojih privatizacije stanovanj. 
Spomeniško zaščitena stanovanja so v pretežni večini v lasti 
občin, zato je glede na dejansko nezmožnost občin zagotoviti 
imetnikom stanovanjske pravice odkup drugega stanovanja, 
edina smotrna rešitev sprememba 51. člena zakona o naravni 
in kulturni dediščini, ki bo omogočila odkup tudi teh stano- 
vanj. 

Predvidoma bo Ministrstvo za kulturo v kratkem pripravilo 
zasnovo spremembe 51. člena citiranega zakona. S tem 
v zvezi pa je potrebno poudariti, da s predvideno spremembo 
nikakor ne bo postal vprašljiv osnovni namen zakona, to pa je 
varstvo naravne in kulturne dediščine. 

Tudi zasebni lastniki bodo namreč morali vse posege na 
stanovanju, ki bi se nanašali na zasnovo stanovanja, razpore- 
ditev prostorov, lokacijo vhodov, stopnišč, vseh arhitekturnih 
členov znotraj in zunaj stavbe, okna in podobno, opravljati le 
v sporazumu z ustrezno strokovno organizacijo. 

Pri privatizaciji stanovanj so bila zaznana tudi vprašanja 
v zvezi z možnostjo prodaje stanovanj podjetij v stečaju, 
zasebnih delniških družb in stanovanjskih zadrug, sprejeta 
stališča s tem v zvezi omogočajo, da so tudi imetniki stano- 
vanjske pravice na stanovanjih podjetij v stečaju, delniških 
družb in stanovanjskih zadrug izenačeni v možnostih za priva- 
tizacijo stanovanj z vsemi drugimi imetniki stanovanjske pra- 
vice. 

V različnih sredinah so zaznane tudi nekatere druge nedo- 
slednosti pri izvajanju stanovanjskega zakona, ki zadevajo 
prevalitev plačila davka na promet nepremičnin na kupca, ne 
da bi ta s tem dejansko soglašal, nadalje na visoke manipula- 
tivne stroške, ki jih posamezni prodajalci zaračunavajo 
kupcem za pripravo kupnin pogodb kakor tudi na neupravi- 
čeno obremenjevanje kupcev za stanarino za mesec, v kate- 
rem so sklenili kupno pogodbo, kolikor je bila ta sklenjena do 
15. v mesecu. 

K odpravi naštetih nepravilnosti, ki moteče vplivajo na proces 
privatizacije, v precejšnji meri prispevajo že vsa dosedanja 
stališča Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije glede 
izvajanja stanovanjskega zakona, v okviru svetovanja proda- 
jalcem in kupcem stanovanj, organiziranega v okviru našega 
ministrstva pa smo že doslej namenili posebno pozornost 
opozorilom, ki so še posebej aktualna, kot točno ugotavlja g. 
Starman za nekatere sredine in ki zadevajo zlasti zavezo 
prodajalca za plačilo prometnega davka, obremenitev kupca 
s stanarino za mesec, v katerem je kupil stanovanje, kolikor je 
sklenil kupno pogodbo po petnajstem v mesecu, na visoke 
manipulativne stroške za sklenitev kupoprodajnih pogodb ter 
na zakonske podlage za razglasitev kulturnih spomenikov. 
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ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

ODGOVOR 
Ministrstva za varstvo okolja in urejanje prostora 
na pobudo dr. Jožeta Arzenška, poslanca 
v Zboru združenega dela, v zvezi s strokovnim 
reševanjem problematike poplavljenih zdravil 

Dne 26. 11. 1990 je prispel dopis Skupščine Republike Slove- 
nije - Zbora združenega dela o delegatski pobudi dr. Jožeta 
Arzenška o problematiki reševanja poplavljenih zdravil. 
V Republiški Sloveniji v tem trenutku nimamo naprave in 
tehnologije za ekološko neoporečno destrukcijo posebnih 
odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi. Zdravila oziroma medi- 
cinski preparati, ki jim je potekel rok uporabe in trajanja 
nedvomno po posameznih spojinah, ki jih vsebujejo, spadajo 
med posebne odpadke. Ker te spojine zahtevajo poseben 
tretma procesiranja oziroma destrukcije je potrebno te 
postopke izvesti v napravah z najvišjo stopnjo procesne in 
ekološke varnosti, da emisije nastalih substanc ne povzročijo 
dodatne škode na okolju. 
V okviru novega ekološkega zakona z spremljajočimi podza- 
konskimi akti, ki bodo sledili, bo predviden tudi način 
destrukcije posebnih odpadkov. Zakonski akti sami po sebi 
ne rešujejo nobenega problema, brez akcije in aktivnosti 
v smislu takojšnje nabave ustrezne opreme, zato je resor za 
varstvo okolja pripravil načrt za razpis o podelitvi koncesije za 
javno službo incineracije na področju Republike Slovenije. 
S to službo bo ob ustrezni opremi, ki je predpisana v pogojih 
pridobitve koncesije, rešen tudi problem tako specifičnih 
odpadkov kot jih obravnava delegatska pobuda. Pričakujemo, 
da bo v doglednem času ta tehnologija in oprema v okviru 
javne službe prispela v R Slovenijo in s tem definitivno rešila 
problematiko posebnih odpadkov tako zatečenih kot sproti 
nastalih za katere ni možno drugačno procesiranje destruk- 
cije kot incineracija. 

ODGOVOR 
Ministrstva za delo na zahtevo Romana Jakiča in 
Dejana Murka, poslancev v Zboru združenega 
dela, v zvezi s štipendijsko politiko, prejema- 
njem štipendij in bivanjem študentov 

Delegata Zbora združenega dela Dejan Murko in Roman Jakič 
sta na nadaljevanju 32. seje zbora dne 20. novembra 1991 
postavila zahtevo v zvezi s štipendijsko politiko. V tej zvezi 
ugotavljata, da je štipendijska politika neustrezna, saj je cen- 
zus za pridobitev štipendije vezan na zajamčeni osebni doho- 
dek, poleg tega so se štipendije v letu 1991 valorizirale samo 
enkrat in to samo za 30%, medtem ko so življenjski stroški 
narastli v povprečju za preko 150%. Nadalje opozarjata na 
potrebo po izdelavi nove lestvice elementov za sprejem v štu- 
dentske domove ter na potrebo po zagotovitvi študentskih 
posojil in drugih ukrepov za omogočanje nemotenega študija. 
Vlado Republike Slovenije sprašujeta, po kakšnem načrtu 
zavestno zmanjšuje stroške udeležbe države pri zagotavljanju 
materialnih oziroma izobraževalnih pogojev za študij posa- 
meznikov. Ob ugotovitvi naravno povečane generacije za 4% 
in pomanjkanju prostora v študentskem naselju predlagata, 
da se za potrebe namestitve študentske populacije namenijo 
sedaj proste kasarne. 

V zvezi z zastavljenimi vprašanji, ki se nanašajo na delovno 
področje Ministrstva za delo, vam posredujemo naslednji 
odgovor: 

Do sprejetja Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti (Ur. I. RS, št. 5/91), ki je začel veljati dne 16. 2. 
1991 se je področje štipendiranja urejalo z republiškim druž- 
benim dogovorom in samoupravnim sporazumom o štipendi- 

ranju v občini. Zaradi celovitosti urejanja področja zaposlovJ 
nja, kamor uvrščamo tudi področje štipendiranja, je bilo je-tj 
vključeno v Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primf 
brezposelnosti, podrobnejša merila za dodeljevanje in dole 
čanje višine republiške štipendije pa so bila skladno z zakc 
nom določena v Pravilniku o štipendiranju (Ur. I. RS, št. 2< 
91), ki ga je izdala ministrica za delo. Z novim Zakono' 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti so V 
šolsko leto 1991/92 začeli veljati novi pogoji za pridobit* 
republiške štipendije. Spremenjen je bil materialni cenzus z< 
pridobitev štipendije, ki je bil do uveljavitve Zakona o zaposle 
vanju in zavarovanju za primer brezposelnosti vezan na po" 
prečni osebni dohodek v Republiki Sloveniji (55%), po nof 
ureditvi pa se odmerja na podlagi zajamčenega osebnegi 
dohodka, in sicer v višini 80% zajamčenega osebnegi 
dohodka. Višina cenzusa ter tudi višina štipendij je usklajen* 
s politiko omejevanja kot velja za denarna nadomestila ozf 

roma socialne pomoči, saj se pri štipendijah zasleduje is'' 
cilje kot pri nadomestilih oziroma socialnih pomočeh. RazloS 
za vezavo materialnega cenzusa za pridobitev republiške Šjn 
pendije in zajamčeni osebni dohodek je bil v neprimernost 
vezave na povprečni čisti osebni dohodek in njegovo rast, M 
je to veljalo v prejšnjem obdobju, saj je bilo pričakovati, dasf 

bo glede na vedno manjše število zaposlenih rezultat odraz1 

v večanju povprečnega osebnega dohodka na zaposlenega 
Kot posledica takšne rasti, bi skladno z veljavnimi pravili z> 
določanje višine denarnih prejemkov bila razmerja med višine 
denarnih prejemkov in čistega osebnega dohodka prevelik® 
v korist denarnih prejemkov. Istočasno pa bi onemogoči' 
vlaganje tega denarja v delež za čisti osebni dohodek, in s te" 
ustvarjanje pogojev za lažjo razvojno pot. 

Cenzus določen v Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju z® 
primer brezposelnosti v višini 80% zajamčenega osebneg* 
dohodka je ostrejši od do prej veljavnega cenzusa, in je 
koncu obdobja, ki se upošteva pri odločanju o upravičenost' 
do republiške štipendije, predstavljal 40% povprečnega oseb' 
nega dohodka v istem obdobju. S tako določenim cenzusom 
se je tudi sledilo izhodiščem socialne politike, opredeljen 
v okviru socialnega programa, ki ga je v začetku letošnjega 
leta sprejela Skupščina Republike Slovenije. Skladno s sp<* 
jetim programom naj bi si posameznik zase in za svojo 
žino zagotavljal socialno varnost sam, država pa bi morala Z® 
to ustvariti ustrezne pogoje oziroma bi država posegala <e 
tam, kjer gre za izrazite primere premajhnih možnosti, drugie 

pa naj bi se njena udeležba postopno zmanjševala. 

Konec leta 1991 je bila pripravljena analiza štipendij za šolskj' 
leto 1991/92, ki daje informacijo o prejemnikih republiSklP 

štipendij in dogajanjih na področju štipendiranja na podla!!' 
spremenjene zakonodaje. 

Podatki tako pripravljene informacije kažejo, da je zaostrite" 
cenzusa povzročila znižanje števila prejemnikov republik6 

štipendije od 34.089 v šolskem letu 1990/91 na 30.819 v letos' 
njem šolskem letu. Zaradi preseganja cenzusa je bilo zavrni* 
nih 14.217 vlog ali 28,9% od vseh vloženih vlog. Dijakom, ki s" 
prvič zaprosili za štipendijo (20.725) je bilo zaradi presegaj 
cenzusa zavrnjenih 33,6% vlog, študentom (5.118) pa 31,8'' 
vlog. Med dijaki, ki so že prejemali štipendijo in še 
končali šolanja (19.541) je bilo zaradi preseganja cenzus* 
prekinjeno štipendiranje 24,8%, študentom (3.847) pa 20,7°'° 

Ob predpostavki nespremenjenega cenzusa glede na lans^ 
šolsko leto, to je 55% povprečnega osebnega dohodka 
družinskega člana, bi bilo od skupnega števila 14.257 zarad 
§reseganja cenzusa zavrnjenih vlog, zavrnjenih le 5.490 vlo^ 

tevilo dijakov in študentov z republiško štipendijo bi se v ter1 

primeru iz 34.089, kolikor jih je bilo v lanskem šolskem le'"1 

dvignilo na 39.595. 

Glede na sedanje ekonomske in socialne razmere, ki zaost^ 
jejo tako položaj posameznikov kot položaj podjetij je vedn 
večje število posameznikov, ki si sami ne morejo zagotoV 
socialne varnosti in osnovne ravni izobrazbe. Vse več I 
družin, ki ne zmorejo pokrivanja stroškov šolanja svojih otroK_ 
saj življenjski stroški naraščajo hitreje kot osebni dohodek i 
hkrati je vedno večje število brezposelnih. Ob hkratni zaostr 
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tvi pogojev za pridobitev republiške štipendije postaja vpra- 
šljiva uresničitev nacionalnega programa na področju izobra- 
ževanja mladine, ki kot cilj postavlja doseženo srednjo izo- 
brazbo sedanje šolajoče generacije. 

Takšna situacija kaže, da država dejansko še ni ustvarila 
zadostnih pogojev za samostojno zagotavljanje socialne var- 
nosti in tudi izobrazbe s strani posameznika in je torej vloga 
države, da zagotovi neke minimalne pogoje na tem področju. 
Ob ugotovljenih podatkih na področju štipendiranja v šol- 
skem letu 1991/92, ki kažejo na izpad števila štipendistov je 
bilo posledično zavzeto stališče, da je treba zagotoviti ohra- 
njanje približno enakega obsega štipendiranja kot v lanskem 
šolskem letu (oziroma glede na velik izpad kadrovskih štipen- 
dij ta obseg celo povečati) delno tudi kompenzirati izpad 
kadrovskih štipendij. 

Glede na takšno stanje, je Vlada Republike Slovenije že pred- 
lagala spremembo in dopolnitev Zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti v tistem določilu, ki se 
nanaša na cenzus za pridobitev republiške štipendije. Obliko- 
vala je predlog selektivnega pristopa k štipendiranju, ki se 
izraža v nižjem vstopnem cenzusu za tiste dijake in študente, 
ki se šolajo izven kraja stalnega bivališča, saj so njihovi 
stroški šolanja neprimerno večji v primerjavi s stroški šolanja 

v kraju stalnega bivališča. Istočasno s spremembo Zakona 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti je 
predvidena tudi sprememba Pravilnika o štipendiranju (Ur. I. 
RS, št. 24/91) s katero naj bi vstopni cenzus, veljaven za dijake 
in študente, ki se šolajo izven kraja stalnega bivališča, bil tudi 
podlaga za priznavanje delne povrnitve stroškov prevoza 
tistim prosilcem, ki se dnevno medkrajevno vozijo v šolo in 
jim štipendija sicer glede na veljavni cenzus ne pripada. 
Hkrati bi pod ugodnejšimi pogoji zagotovili kontinuiteto že 
pridobljene pravice do republiške štipendije tistim štipendi- 
stom, ki bi v novem šolskem letu sicer presegali razpisani 
vstopni cenzus, hkrati pa ga ne bi presegali več kot procent, ki 
bo predpisan. 

V zvezi z valorizacijo štipendij v letu 1991 je pojasniti, da so 
bile štipendije iz združenih sredstev pred novo zakonodajo 
vezane na gibanje osebnih dohodkov zaposlenih v Republiki 
Sloveniji. Glede na velik padec osebnih dohodkov zaposlenih 
delavcev je obstajala možnost, da bi bile štipendije iz združe- 
nih sredstev višje od predpisane maksimalne višine štipen- 
dije, to je 60% povprečnega mesečnega neto osebnega 
dohodka v Republiki Sloveniji. Tudi višina sredstev v prora- 
čunu in napovedi njegovega skorajšnjega uravnoteženja niso 
omogočala avtomatične valorizacije štipendij iz združenih 
sredstev. 
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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE za 4. in 5. marec 1992 

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

- predlog zakona o plačah delavcev v javnih vzgojnoizobra- 
ževalnih zavodih; 
- predlog zakona o davčni službi; 
- predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o spodbuja- 
nju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Slo- 
veniji s predlogom zakona; 
- predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o upravnih 
taksah s predlogom zakona; 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o izvrševanju kazenskih sankcij s predlogom zakona; 
- zunanjepolitična problematika, s posebnim poudarkom na 
odnosih s sosednjimi državami; 
- osnutek zakona o odvetništvu; 
- predlog za izdajo zakona o notariatu z osnutkom zakona; 
- predlog za izdajo zakona o pravniškem pripravništvu in 
pravniškem državnem izpitu z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o Družbi za zavarovanje in finan- 
ciranje izvoza Slovenije z osnutkom zakona; 
- predlog odloka o ustanovitvi, nalogah, sestavi in številu 
članov Komisije Skupščine Republike Slovenije za nadzoi 
nad zakonitostjo dela varnostnega organa v republiškerr 
upravnem organu, pristojnem za obrambne zadeve in vojaške 
policije v Teritorialni obrambi Republike Slovenije; 

Družbenopolitični zbor in Zbor občin bosta obravnavala tudi 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o izplačevanju osebnih dohodkov in nekaterih drugih prejem- 
kov delavcev za 1991. leto in prvo trimesečje 1992. leta. 
Družbenopolitični zbor pa bo obravnaval še 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o deviznem poslovanju z osnutkom zakona. 

Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej tudi pobude, pred- 
loge in vprašanja delavcev. 

♦ 
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