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Predlog za izdajo zakona o VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE z osnutkom 

zakona - ESA 573 

Vlada Republike Slovenije je na 159. seji 20/3-1992 dolo- 
čila besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O VLADI REPUBLIKE 
SLOVENIJE 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. 

Z Ustavo Republike Slovenije je v skladu z načelom delitve 
oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno v sklopu 
državne ureditve predvidena vlada kot organ, ki v Repu- 
bliki Sloveniji opravlja izvršilno oblast. 

Ustava neposredno ureja način volitev predsednika vlade, 
imenovanje in razreševanje ministrov ter prenehanje nji- 
hove funkcije, nezaupnico in zaupnico, interpelacijo ter 
obtožbo zoper predsednika vlade in ministre. 

Ustava pa prepušča zakonu, da uredi sestavo in delovanje 
vlade ter število, pristojnosti in organizacijo ministrstev 
(114. člen). 

V sklopu zakonov, ki morajo v skladu z ustavo vzpostaviti 
z ustavo predvideno državno ureditev, je zato treba pred 
novimi volitvami v državni zbor sprejeti zakon, ki bo uredil 
tista vprašanja v zvezi s sestavo in delovanjem vlade, ki se 
po ustavi urejajo z zakonom, uveljavil pa tudi racional- 
nejšo sestavo vlade in nekaterih ministrstev. 

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

- dr. Rajko PIRNAT, minister za pravosodje in upravo, 

- mag. Jože OLUP, namestnik ministra za pravosodje in 
upravo, 

- Jože TRATNIK, namestnik ministra za pravosodje in 
upravo, 

- Jelka PEČAR, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za pravosodje in upravo. 

Predlog za izdajo zakona o Vladi Republike Slovenije z osnut- 
kom zakona bosta obravnavala Odbor za pravosodje in 
upravo kot matično delovno telo in Zakonodajno-pravna ko- 
misija. 

Odbor bo zakon obravnaval med 13. in 17. aprilom letos. 

Za obravnavo predloga za izdajo zakona o Vladi Republike 
Slovenije z osnutkom zakona so pristojni Družbenopolitični 
zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o vladi Republike Sloveniji 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

V dosedanjem sistemu so bili izvršni organi opredeljeni zgolj 
kot vrh upravno-izvršilnega aparata, kar je še posebej prišlo 
do izraza v ureditvi, kot jo je uveljavil leta 1978 sprejeti zakon 
o temeljih sistema državne uprave in o Zveznem izvršnem 
svetu ter zveznih upravnih organih. Ta je namreč določil, da 
funkcije državne uprave opravljajo izvršilni in upravni organi 
družbenopolitičnih skupnosti. S podrobnim urejanjem funkcij 
ter pravic, dolžnosti in načina dela izvršilnih organov jih je 
v bistvenih sestavinah skoraj izenačil z upravnimi organi. 

Z ustavo Republike Slovenije je v skladu z načelom delitve 
oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno v sklopu državne 
ureditve predvidena vlada kot organ, ki v Republiki Sloveniji 
opravlja izvršilno oblast. 

Ustava neposredno ureja način volitev predsednika vlade, 
imenovanje in razreševanje ministrov ter prenehanje njihove 
funkcije, nezaupnico in zaupnico, interpelacijo ter obtožbo 
zoper predsednika vlade in ministre. Zakonu pa prepušča, da 
uredi sestavo in delovanje vlade ter število, pristojnosti in 
organizacijo ministrstev (114. člen). 

Z ustavnim zakonom za izvedbo ustave Republike Slovenije 
(4. člen) je sicer določeno, da Izvršni svet Skupščine Repu- 

blike Slovenije nadaljuje delo kot vlada po določbah nove 
ustave s tem, da se do konstituiranja državnega zbora še ne 
uporabljajo določbe o zaupnici vladi, ki jo zahteva predsednik 
vlade (117. člen). Vendar pa s tem še niso dane zadostne 
podlage za delovanje vlade kot nosilca izvršilne oblasti. Zato 
je v sklopu zakonov, ki morajo v skladu z ustavo vzpostaviti 
z ustavo predvideno državno ureditev, treba še pred novimi 
volitvami v državni zbor sprejeti zakon, ki bo uredil tista 
vprašanja v zvezi s sestavo in delovanjem vlade, ki se po 
ustavi urejajo z zakonom. 

Opredelitev vlade kot organa izvršilne oblasti v Republiki 
Sloveniji, ki v okviru zakonov in drugih predpisov državnega 
zbora določa in vodi politiko države, pa narekuje tudi uskladi- 
tev področnih zakonov z ustavo in tem zakonom. V področnih 
zakonih, sprejetih pred uveljavitvijo ustave, so namreč 
naloge, pristojnosti oziroma pravice in dolžnosti Izvršnega 
sveta Skupščine Republike Slovenije določene v skladu z nje- 
govimi takratnimi funkcijami in položajem, torej vezani na 
izrecna zakonska pooblastila, kar pa ne ustreza položaju 
vlade v novem ustavnem sistemu. Po drugi strani pa so ti 
zakoni tudi Skupščini Republike Slovenije nalagali nekatere 
naloge izvršilne narave, ki jih bo poslej morala opravljati 
vlada, saj ne sodijo v domeno državnega zbora kot nosilca 
zakonodajne oblasti. Glede na 1. člen ustavnega zakona za 
izvedbo ustave Republike Slovenije bo treba te spremembe 

2 poročevalec 

i 



hkrati z drugimi spremembami, ki jih narekuje ustava, opraviti 
do 31.12.1993. 

V skladu z že večkrat izraženimi zahtevami za racionalnejšo 
sestavo vlade in zmanjšanje števila njenih članov pa bi kazalo 
že s tem zakonom določiti sestavo vlade v prehodnem 
obdobju. Ker pa je sestava vlade povezana z organizacijo 
ministrstev, je treba v ta namen v prehodnem obdobju spre- 
meniti tudi organizacijo ministrstev na nekaterih področjih. 

II. TEMELJNA NAČELA 

Temeljno načelo, na katerem naj bi bii grajen zakon, je opre- 
delitev vlade kot enotnega organa, ki v skladu z načelom 
delitve oblasti opravlja izvršilno oblast. 

Drugo načelo, ki naj bi mu sledil zakon, naj bi biio načelo 
samostojnosti vlade pri opravljanju nalog iz njene pristojno- 
sti. Samostojnost vlade omejujejo le ustavna načela in stan- 
dardi parlamentarne demokracije, načelo delitve oblasti in 
delitve funkcij države in lokalne samouprave. Vlada naj bi 
imela v načelu vsa pooblastila za določanje in vodenje politike 
v vseh vprašanjih, razen tistih, ki se neposredno urejajo 
z ustavo (človekove pravice in temeljne svoboščine), oziroma 
tistih, za katera ustava izrecno določa, da se urejajo samo 
z zakonom. 

Med temeljna načela zakona sodi tudi načelo odgovornosti, 
po katerem naj bi bila vlada in vsi njeni člani skupno odgo- 
vorni za delo vlade, posamezen član vlade pa tudi za svoje 
delo oziroma delo ministrstva, ki ga vodi. 

Cilj zakona je torej na novih osnovah urediti vsa vprašanja, ki 
zadevajo sestavo in delovanje vlade, medtem ko bo število, 
pristojnosti in organizacijo ministrstev, kar se vsebinsko 
navezuje na sestavo vlade, urejal poseben zakon. Za pre- 
hodno obdobje pa naj bi nekatera od teh vprašanj uredil tudi 
predlagani zakon. 

III. PRIMERJAVA Z UREDITVIJO V DRUGIH DRŽAVAH 

V našem pravnem sistemu zadnjih nekaj desetletij ni bilo 
organov, ki bi imeli položaj in funkcijo vlade, kot organa, ki 
samostojno vodi in določa politiko izvrševanja zakonov, saj so 
bili izvršni sveti po svojem položaju le izvršilni organi skupš- 
čin družbenopolitičnih skupnosti, ki so izvajali politiko in 
izvrševali predpise ter druge odločitve skupščin, izključno 
v mejah pooblastil, ki so jim bila dana. 

Zato se je bilo potrebno pri pripravi tega zakona zgledovati po 
ureditvah v drugih državah. 

V francoski ureditvi je položaj vlade nekoliko podrobneje kot 
v ostalih državah urejen z ustavo. To je posledica specifične 
razmejitve med pristojnostmi parlamenta in vlade, ki je ne 
srečujemo v ostalih državah. Vlada ima nekatere pristojnosti, 
ki običajno pripadajo parlamentu (izdaja avtonomnih uredb 
oziroma dekretov). Vlada lahko s svojimi uredbami brez 
posebnega zakonskega pooblastila ureja vse tiste zadeve, ki. 
niso taksativno naštete v ustavi kot pristojnosti parlamenta. 
Vlada odgovarja le pred enim od obeh domov francoskega 
parlamenta. Funkcija člana vlade je nezdružljiva z opravlja- 
njem kakršnegakoli parlamentarnega mandata. Francija nima 
zakona, s katerim bi bilo vnaprej določeno število ministrstev. 
Ministrstva se oblikujejo z uredbo predsednika republike na 
predlog prvega ministra. 

Za angleško ureditev je značilno, da je položaj vladeurejen 
z ustavnimi običaji (konvencijami). Zakon o vladi (The Mini- 
sters of the Crown Act) pa ureja le nekatere manj pomembne 
zadeve. Tako je premieru prepuščeno, da odloča o tem, koliko 
članov ima kabinet, in o tem, kdo ga sestavlja, kar pomeni, da 
kabinet nima stalno določene sestave. Ministri morajo biti 
člani enega ali drugega doma parlamenta. Vlada kot celota se 
nikoli ne sestaja, kajti vse odločitve sprejema kabinet, ki je 
ožji od celotne vlade, vendar sprejema vse najpomembnejše 
vladne odločitve. Vlada sprejema na temelju zakonskih poo- 
blastil podzakonske predpise, ki so različnih vrst. Vlada je za 
svoje delo odgovorna le spodnjemu domu. 

Italijanska ustava ureja le temeljna načela za delovanje in 
organiziranost vlade, ki je podrobneje urejena z zakonom. 
Vlada sprejema uredbe z zakonsko močjo na podlagi poobla- 
stila parlamenta in navadne uredbe. Vlada je odgovorna par- 
lamentu (poslanski zbornici in senatu) in mora uživati zaupa- 
nje v njem, čeprav je parlament ne voli. Zakon določa število, 
pristojnosti in organizacijo ministrstev. Ministri so solidarno 
odgovorni za sklepe vlade, vsak minister pa za delo svojega 
ministrstva. 

Avstrijsko vlado sestavljajo predsednik (kancler), podpred- 
sednik (vice-kancler) in ministri. Funkcije vlade določa 
ustava s splošno določbo, po kateri vladi pripadajo vse naj- 
višje funkcije pri upravljanju države, ki niso zaupane predsed- 
niku republike. Vlada je odgovorna le enemu zboru parla- 
menta (Nationalrat), ki ji lahko izglasuje nezaupnico. Zvezni 
svet (Bundesrat) lahko ocenjuje le delo vlade pri vodenju 
javnih zadev, postavlja članom vlade vprašanja o vseh zade- 
vah, ki se nanašajo na izvrševanje zakonov, zahteva informa- 
cije in z deklaracijo izraža svoje zahteve glede opravljanja 
izvršilne funkcije vlade, ne more pa ji izglasovati nezaupnice. 
Za člane vlade ni nujno, da so člani Nationalrata. Delovanje 
vlade ni urejeno z enovitim zakonom, ampak z več različnimi 
zakoni. Pomemben je zakon o zveznih ministrih iz 1986. leta, 
ki podrobneje ureja število, organiziranost in funkcije zveznih 
ministrstev. 

Nemška ustava določa, da zvezno vlado sestavljajo zvezni 
kancler in zvezni ministri. Zveznega kanclerja izvoli na pred- 
log predsednika republike zvezni zbor (Bundestag), ministre 
pa na predlog kanclerja imenuje zvezni predsednik. Kancler 
določa in odgovarja za splošno politiko vlade na področju 
notranjih in zunanjih zadev, v tem okviru pa vodi vsak minister 
zadeve iz svojega resorja avtonomno in z lastno odgovor- 
nostjo. O različnih mnenjih med ministri odloča vlada. Kon- 
struktivno nezaupnico lahko kanclerju izglasuje le zvezni 
zbor, zvezni svet nima te pristojnosti. 

Od primerjanih ureditev so ureditvi, sprejeti v novi slovenski 
ustavi (110. do 119. člen), bolj sorodne nemška, avstrijska, 
angleška in italijanska ureditev. Za francosko ureditev (pol- 
-predsedniški sistem) je značilen odločilen položaj predsed- 
nika republike pri delovanju vlade. 

Načelne določbe o sestavi vlade, o prisegi vlade in o organiza- 
ciji vlade se v primerjanih ureditvah bistveno ne razlikujejo. 
Tudi slovenska ureditev je v teh zadevah podobna rešitvam, ki 
jih zasledimo v nemški, avstrijski in italijanski ureditvi. Imeno- 
vanje ministrov po slovenski ustavi je nekoliko drugačno od 
primerjanih ureditev, saj je ta pristojnost ponavadi zaupana 
predsedniku republike, ki na predlog premiera imenuje mini- 
stre. 

Predlagani zakon kot celota zato docela ne more slediti 
nobeni od primerjanih ureditev. Pač pa so pri posameznih 
institutih, ki so primerljivi z našo ustavno ureditvijo, upošte- 
vane rešitve, ki so uveljavljene v drugih sistemih, pa tudi 
teoretična spoznanja upravne znanosti. Tako so npr. razmerja 
med vlado in državnim zborom v predlaganem zakonu ure- 
jena v načelu enako kot v drugih parlamentarnih sistemih. 
Enako velja tudi za pravice, dolžnosti in odgovornosti članov 
vlade, seveda ob upoštevanju naše ustavne ureditve. Z uredi- 
tvami v drugih državah so primerjane tudi določbe o nezdruž- 
ljivosti funkcij v vladi in parlamentu, o nadomeščanju pred- 
sednika vlade in ministrov (podpredsednik, namestnik mini- 
stra), določbe o načinu odločanja vlade in o javnosti dela. 
V različnih državah so uveljavljene različne rešitve. V nekate- 
rih funkcija člana vlade ni združljiva s funkcijo v parlamentu, 
v drugih sta ti dve funkciji medsebojno pogojeni, v nekaterih 
pa se izrecno izključujeta. Podobno velja tudi glede nadomeš- 
čanja predsednika vlade, tako da ga nadomešča poseben 
funkcionar ali eden od ministrov. Glede nadomeščanja mini- 
stra so poznane rešitve, po katerih je namestnik politični 
funkcionar, celo posianec, ki nadomešča ministra tudi v vladi, 
ali pa so pooblastila namestnika omejena zgolj na nadomeš- 
čanja ministra pri vodenju ministrstva. Za razliko od parla- 
menta, katerega seje so praviloma odprte za javnost, to za 
vlado ne velja, temveč se določeni podatki (npr. o opredeli- 
tvah ministrov) celo štejejo za zaupne. Pač pa vlada daje 
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javnosti informacije o svojem delu ter o odločitvah in ukrepih, 
ki jih je sprejela. 

Ne glede na to, da gre za prehodne organizacijske rešitve, je 
bila z ureditvijo v drugih državah primerjana tudi organizacija 
ministrstev. V večini evropskih držav število resornih organov 
- ministrstev ni veliko (od 6 - Švica do 22 - Italija). Večinska 
je ureditev s 13 do 16 resorji. Poleg klasičnih državnih resor- 
jev so prisotne različne kombinacije področij, odvisno od 
potreb, tradicije, predvsem pa od obsega pooblastil in nalog 
upravnih organov. Ob manjšem številu ministrstev je seveda 
zelo razvejana njihova notranja struktura, ki zajema uprave, 
urade in službe, pa tudi državne sekretariate, ki opravljajo 
operativne naloge ministrstev. V večini primerov so na gospo- 
darskem področju trije gospodarski resorji, poleg splošnega 
gospodarskega še ministrstvo za kmetijstvo in promet v kom- 
binaciji z drugimi sorodnimi področji. 

Primerjave s tujimi ureditvami so navedene tudi pri posamez- 
nih zakonskih rešitvah. 

IV. POGLAVITNE REŠITVE 

1. Predlagani zakon naj bi določil funkcije vlade in njena 
razmerja, njeno sestavo, pravice in dolžnosti članov vlade, 
način dela, akte, ki jih izdaja vlada, ter vladne in druge službe, 
ki jih ustanavlja vlada. S tem se realizira prvi del ustavnega 
pooblastila iz drugega odstavka 114. člena ustave, po kateri 
se z zakonom uredi sestava in delovanje vlade. Poseben 
zakon pa bo določil število, pristojnosti in organizacijo 
ministr stev, torej pravzaprav drugi del vprašanj, ki zadevajo 
izvršilno funkcijo. 
V prehodnih določbah pa naj bi zakon določil, kateri ministri 
v prehodnem obdobju (do sprejema zakona, ki bo določal 
pristojnosti in organizacijo ministrstev) sestavljajo vlado. 
Zaradi tega pa bi posegel tudi v obstoječo organizacijo mini- 
strstev in nekaterim spreme nil status. 

V vsebinskem pogledu naj bi torej zakon imel dva sklopa 
določb, od katerih bi prve predstavljale sistemsko podlago za 
delovanje vlade in bi pomenile realizacijo ustavnih določb, ki 
bi jih bilo potrebno uveljaviti čimprej in neodvisno od drugih 
rešitev, ki zadevajo državno upravo. Drugi del pa bi posegel 
v sedanjo sestavo vlade in obstoječih ministrstev ter imel 
prehoden značaj. Oba vsebinska sklopa sta sicer pove zana, 
vendar sistemske določbe niso pogojene z rešit vami, ki 
zadevajo rekonstrukcijo vlade. 

2. Zakon naj bi poudaril, da vlada deluje kot enoten organ 
izvršilne oblasti. Zato morajo vsi člani vlade pri svojem delu in 
vodenju ministrstev zastopati in izvaja ti odločitve in stališča, 
ki jih je sprejela vlada. Pri svojem delu naj bi bila vlada vezana 
samo na ustavne in zakonske okvire s tem, da je vlada ozi- 
roma so vsi ministri skupno odgovorni za delo vlade, posame- 
zen član pa za svoje delo in za delo svojega ministrstva. 

3. V vseh sistemih, ki poznajo vlado v parlamentarnem 
sistemu, ima vlada tri temeljne funkcije: da določa in vodi 
politiko države, da zagotavlja izvrševanje zakonov in drugih 
aktov parlamenta ter da skrbi za usklajeno delo ministrstev. 
V tem smislu naj bi tudi predlagani zakon opredelil funkcije 
vlade. 

Najpomembnejša funkcija je vsekakor določanje in vodenje 
politike države v okvirih, določenih z zakoni in drugimi pred- 
pisi državnega zbora. Torej naj bi vlada s svojimi akti in ukrepi 
urejala vsa vprašanja razen tistih, ki jih državni zbor ureja 
z zakonom. Pri tem naj bi vlada izdajala svoje predpise in 
z njimi samo stojno urejala posamezna vprašanja, ki zadevajo 
poli tiko, ter sprejemala politične, organizacijske, ekonom 
ske, socialne in druge ukrepe. Prav tako naj bi predla gala 
državnemu zboru v sprejem zakone, druge predpise in akte iz 
njegove pristojnosti. 

V drugi sklop vladnih nalog sodi skrb za izvrševanje zakonov, 
drugih predpisov in aktov, ki jih je sprejel državni zbor. To 
funkcijo naj bi vlada opravljala z različnimi ukrepi, ki so 
potrebni za izvrševanje predpisov državnega zbora. 
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Tretji sklop vladnih nalog predstavlja usklajevanje dela mini- 
strstev ter dajanje usmeritev za njihovo delo. Sem pa sodi tudi 
nadzorstvo nad tem, kako ministrstva opravljajo svoje naloge. 

Zakon naj ne bi podrobneje predpisoval načina izvrše vanja 
posameznih vladnih funkcij, saj bi to pomenilo omejitev dela 
vlade. Vlada mora v skladu s svojo odgovornostjo sama pre- 
soditi, na kakšen način in s kakšnimi ukrepi bo najprimerneje 
uredila posamezno vprašanje. 

4. Na izvrševanje funkcij se neposredno navezujejo raz merja 
vlade, to pa so njeni odnosi do državnega zbora kot organa, ki 
mu je odgovorna, ter do ministrstev kot organov, za katerih 
delo je dolžna skrbeti. Tu naj bi zakon dosledno sledil liniji 
odgovornosti in hierarhije v sistemu. Vlada pa pri izvrševanju 
funkcij vstopa v različna razmerja tudi z drugimi organi in 
organiza cijami. 

Razmerja do državnega zbora naj bi vlada uresničevala pred- 
vsem s poročili o svojem delu, ki bi jih priprav Ijala po svoji 
presoji ali na zahtevo državnega zbora. Hkrati pa naj bi imela 
vlada pravico, da zahteva od državnega zbora obravnavo in 
oblikovanje stališč do posameznih vprašanj, ki sicer sodijo 
v njeno delovno področje. Ker med naloge vlade sodi tudi 
predlaganje zakonov, drugih predpisov in aktov državnemu 
zboru, naj bi zakon določil, da vlada sodeluje pri delu držav- 
nega zbora, kadar ta obravnava te predpise. 

Ustava je neposredno uredila imenovanje in razrešitev pred- 
sednika vlade in ministrov, trajanje njihovega mandata, pre- 
nehanje funkcije predsednika in članov vlade v primeru, ko je 
vladi izglasovana nezaupnica (116. člen), pa tudi, kdaj pred- 
sednik vlade lahko zahteva glasovanje o zaupnici vladi (117. 
člen) ter interpelacijo. Zakon pa naj bi odprl možnost, da 
lahko tudi vlada sama sprejme sklep o svojem odstopu in ga 
predloži državnemu zboru. Seveda pa naj bi zakon vseboval 
tudi določbe, ki zadevajo odstop predsednika in članov vlade, 
ter jim dajal pravico, da svoj odstop obrazložijo v državnem 
zboru. Predlagatelj je določbe o odstopu predsednika in 
celotne vlade vključil v zakon, ker meni, da gre pravica do 
odstopa kot osebna odloči tev vsakemu nosilcu javne funk- 
cije, torej tudi pred sedniku in vladi, če tako sklenejo njen' 
člani. 

Zakon pa naj bi tudi predvidel, da predsednik lahko predlaga 
razrešitev posameznega člana vlade, če oceni, da ne ravna 
v skladu s stališči in usmeritvami, ki jih je sprejela vlada, ali pa 
če ne opravlja svojih nalog. 

V sklopu razmerij vlade do uprave naj bi zakon uredil pred- 
vsem pravico vlade, da naloži upravi določene naloge. Predla- 
gatelj meni, da bi kazalo v zakonu predvideti tudi možnost, da 
vlada zadrži izvršitev predpisa ministrstva, za katerega meni, 
da ni v skladu z ustavo in zakonom, s tem da takoj začne 
postopek pred ustavnim sodiščem, ki ocenjuje skladnost pod- 
zakonskih predpisov z ustavo in zakonom. Taka določba naj 
bi predvsem preprečila škodljive, morda celo nepopravljive 
posledice, ki bi lahko nastale z izvrševanjem nezakoni tega 
predpisa ministrstva v času do odločitve ustavnega sodišča. 

V to poglavje sodi tudi odločanje v sporu o pristoj nosti med 
ministrstvi, pa tudi med upravo in nosilci javnih pooblastil. 
O sporih glede pristojnosti med državo in lokalnimi skup- 
nostmi odloča ustavno sodišče. V primerih, ko pa bi nastal 
spor o pristojnosti med ministrstvom in organom lokalne 
skupnosti v zadevah, ki so nanj z zakonom prenešene iz 
državne pristojnosti - torej iz pristojnosti ministrstva, pa po 
mnenju predla gatelja ne bi bilo v nasprotju z ustavo, če bi 
odloči tev o takem sporu prepustili vladi, saj gre za odloči tev 
o zadevi iz prvotne državne pristojnosti. 

Glede na z ustavo opredeljene pristojnosti državnega sveta bi 
do razmerja med vlado in državnim svetom lahko prišlo le 
v primeru, ko bi državni svet zahteval, da državni zbor pred 
razglasitvijo kakega zakona o njem ponovno odloča. Zato naj 
bi zakon dal v takem primeru vladi pravico in dolžnost sodelo- 
vanja pri obravnavi take zahteve v državnem svetu. 
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Do razmerja med vlado in predsednikom republike prihaja le 
v primerih, ki jih posebej določa zakon. Zato naj bi se sodelo- 
vanje vlade s predsednikom republike odvijalo le v tistih 
zadevah, ki sodijo v pristojnost predsed nika republike, kot so 
npr. predstavljanje Republike Slovenije ter določena vpraša- 
nja na področju zunanjih zadev in obrambe. 

Vlada mora pri izvrševanju svojih nalog stopati v normalne 
delovne povezava tudi z drugimi subjekti družbenega življenja 
in z njimi sodelovati pri skupnih aktivnostih v oblikah, ki so 
najbolj primerne. 

5. Zakon naj bi v skladu s 110. členom ustave določil, da vlado 
sestavljajo predsednik in ministri. V drugih državah so uve- 
ljavljene različne rešitve glede nadome ščanja predsednika 
vlade. V nekaterih državah predsed nika vlade nadomešča 
eden od ministrov, ki ga sam določi (ZR Nemčija), v drugih pa 
poznajo posebnega funkcionarja - podpredsednika 
(Avstrija). Predlagatelj meni, da v prid rešitvi, po kateri naj bi 
predsednika nadomeščal eden od ministrov, govore razlogi 
racional nosti in težnje po manj številčni vladi. 

Zakon naj bi določil, da člani vlade ne morejo hkrati opravljati 
funkcij v državnih organih, sodiščih, organih lokalnih skupno- 
stih in drugih javnih funkcij; ne morajo pa opravljati tudi 
drugih, zlasti pridobitnih dejavnosti, za katere bo poseben 
zakon določil, da so nezdružljive s funkcijo člana vlade. Odlo- 
čiti pa se bo treba o tem, ali so člani vlade lahko hkrati 
poslanci oziroma člani državnega sveta. V različnih državah 
so glede tega uveljavljene različne rešitve. V angleškem 
sistemu so npr. člani vlade imenovani izključno iz vrst poslan- 
cev, kar velja tako za člane kabineta - ministre kot za njihove 
namestnike. Ustava ZR Nemčije nima določb o nezdružljivosti 
teh funkcij, avstrijska ureditev pa ne zahteva, da so ministri 
imenovani izmed poslancev. Po večinski praksi v drugih drža- 
vah poslan cu, ki je imenovan za ministra, preneha poslanska 
funkcija v skladu z volilno zakonodajo. 

Prva rešitev, po kateri se funkciji člana vlade in poslanca ne 
izključujeta, upošteva dejstvo, da parla mentarne stranke obli- 
kujejo vlado in vanjo imenujejo tudi poslance iz svojih vrst. 

Druga rešitev - nezdružljivost funkcije člana vlade in 
poslanca izhaja iz ustavne ureditve, po kateri se poslanska 
funkcija praviloma opravlja profesionalno, saj bi poslanci za 
svoje delo dobivali plačo oziroma nadomestilo (95. člen 
ustave). 

Postopek za izvolitev predsednika vlade je dovolj podrobno 
urejen že v ustavi. Ni pa določen rok, v katerem mora predsed- 
nik vlade predložiti državnemu zboru imenovanje ministrov. 
Predlagatelj meni, da bi moral zakon določiti nek razumen 
rok, v katerem mora biti konstituirana vlada, ne glede na to, 
da mora prejšnja vlada opravljati tekoče posle do prisege 
nove vlade. 

Poleg tega, da bi zakon določil naloge predsednika in mini- 
strov, naj bi določil tudi njihovo število. 

Vlado naj bi sestavljali ministri, ki vodijo ministr stva, in 
ministri brez resorja. Organizacijo državne uprave, kjer so 
temeljni organi ministrstva, določa poseben zakon, ki določa 
tudi delovna področja mini strstev in organov v njihovi 
sestavi. Zato naj bi bilo število tistih ministrov, ki vodijo 
ministrstva, odvisno od števila ministrstev, določenim z zako- 
nom o organizaciji državne uprave. 

Naloge ministrov pri vodenju ministrstva naj bi urejal zakon 
o državni upravi, tako da bi se ta zakon omejeval le na delo 
ministrov v vladi. 

Predlagani zakon pa naj bi izrecno določil število ministrov 
brez resorja, največ tri. 

Glede na to, da mora vlada delovati kot enoten organ, kate- 
rega delo vodi predsednik, naj bi zakon določil, da se morajo 
ministri ravnati po usmeritvah vlade, pred sednika pa obveš- 
čati o vseh tistih vprašanjih, ki so pomembna za vodenje 
vladne politike. V primeru, če se minister ne bi strinjal z usme- 

ritvami, pa bi lahko zah teval, da sporno vprašanje vlada 
ponovno obravnava. 

Zakon naj bi urejal tudi odgovornost ministrov. Vsi ministri so 
skupno odgovorni za delo vlade, posamezno pa za svoje delo 
in za delo ministrstev ali služb, ki jih vodijo. Po vsebini 
odgovornost zajema izvajanje odločitev in stališč vlade, odlo- 
čitve, ki jih spreje majo ministri pri vodenju ministrstev, vlad- 
nih služb ali področij dela iz pristojnosti vlade, pa tudi opusti- 
tve tistih ukrepov, ki bi jih morali sprejeti v mejah svoje 
pristojnosti ali ki bi jih morali predla gati vladi. 

Zakon naj bi predvidel možnost, da se znotraj vlade oblikuje 
ožji kabinet. Kabinet naj bi predvsem pred hodno obravnaval 
pomembnejša vprašanja, oblikoval predloge vladnih odloči- 
tev in opravljal druge naloge, ki zadevajo organizacijo dela 
vlade. 

Glede nadomeščanja ministra na sejah vlade je možnih več 
rešitev. V nekaterih sistemih lahko nadomešča ministra pri 
delu vlade le drug minister. Večinoma pa ti predpisi določajo, 
da pri delu vlade nadomešča ministra drug funkcionar iz 
ministrstva. Po naši dosedanji praksi in pravni ureditvi je imel 
minister lahko namestnika (največ dva), ki ga je v odsotnosti 
nadomeščal z vsemi pooblastili pri vodenju ministrstva, zasto- 
pal pa ga je tudi pri delu Izvršnega sveta, razen pri sprejema- 
nju odločitev. Predlagani zakon naj bi določil, da namestnik 
nadomešča odsotnega ministra z vsemi njegovimi pravicami 
in dolžnostmi v ministrstvu in v vladi - torej tudi pri odloča- 
nju. Zaradi tega naj bi tudi namestnika ministra imenoval 
državni zbor, funkcija pa bi mu prenehala tedaj, ko bi prene- 
hala funkcija ministru, seveda pa tudi z odstopom ali razreši- 
tvijo. Pri tem se je predlagatelj zgledoval po ureditvah (angle- 
ška, nemška), ki poznajo parlamentar nega sekretarja kot 
političnega funkcionarja (celo poslanca), ki je dodeljen mini- 
stru v pomoč in ga nadomešča predvsem v vladi in parla- 
mentu. Druga možnost pa je, da se funkcija namestnika mini- 
stra opredeli tako kot v dosedanji ureditvi, torej predvsem kot 
funkcio narja, ki nadomešča ministra pri vodenju ministrstva 
ne pa tudi kot člana vlade. V tem primeru pa določbe 
o namestniku ministra ne bi sodile v zakon o vladi, temveč 
v zakon o državni upravi. 
Vlada naj bi imela tako kot doslej Izvršni svet generalnega 
sekretarja, ki bi ga sama imenovala, njegova funkcija, čeprav 
organizacijska, pa naj bi bila vezana na trajanje mandata 
vlade, vendar brez omejitve ponov nega imenovanja. 

Po dosedanji ustavi so imeli člani Izvršnega sveta enako 
imuniteto kot delegati v Skupščini Republike Slovenije. Nova 
ustava takih določb nima, predlagatelj pa imunitete za člane 
vlade v tem zakonu ni predvidel, ker meni, da imunitete glede 
na vsebino izvršilnih funkcij ne more biti. Nosilce izvršilnih 
funkcij veže načelo zakonitosti pri vsem njihovem delovanju 
in so za svoje delo odgovorni politično in kazensko. 

6. V zakon o vladi sodijo tudi določbe o pravicah in dolžnostih 
članov vlade ter o načinu njenega dela. Zakon naj bi določil, 
da vlada sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina mini- 
strov, sklepe in druge odločitve pa lahko sprejema z večino 
vseh članov. Glede na to, da mora vlada delovati kot enoten 
organ, rela tivna večina pri sprejemanju vladnih odločitev ne 
bi bila primerna. 

Zakon bi izrecno določil, da morajo člani vlade sode lovati pri 
delu vlade, zlasti pa na njenih sejah in sejah njenih delovnih 
teles, saj je to njihova primarna dolžnost. Vsak član vlade naj 
bi imel pravico zahteva ti, da vlada obravnava in odloča 
o posameznih vpraša njih iz njene pristojnosti, poročati vladi 
o proble matiki iz delovnega področja ministrstva ter dajati 
vladi predloge in pobude. 

Zakon naj bi predvidel kot obliko dela vlade stalna ali začasna 
delovna telesa. Le-ta bi vodili ministri, predvsem tisti brez 
resorja. 

Glede javnosti dela naj bi zakon določil, da vlada daje o svo- 
jem delu informacije sredstvom javnega obveščanja, organi- 
zira tiskovne konference in obvešča javnost na druge pri- 
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merne načine. Glede določenih podatkov ali gradiv oziroma 
odločitev pa bi vlada lahko odločila, da pomenijo uradno 
tajnost in niso na razpolago javnosti ali pa postanejo javni 
šele po preteku določenega časa. Predlagatelj je proučil ure- 
ditve v drugih državah in ugotavlja, da seje vlade praviloma 
niso javne oziroma da so celo zaupne, kar še posebej velja za 
podatke o opredelitvah in odločitvah posameznih ministrov 
(ZR Nemčija). Zato naj bi tudi v tem zakonu ne bilo pred 
videno, da so seje vlade javne, pač pa naj bi bilo vladi nalo- 
ženo, da s svojim delom in odločitvami seznanja javnost. 

7. V poglavju o aktih, ki jih sprejema vlada, naj bi zakon na 
novo opredelil vrste aktov in njihovo vsebino ter pri tem ločil 
akte, s katerimi ureja vlada zadeve iz svoje pristojnosti, pred- 
pise za izvrševanje zakonov ter predpise, s katerimi bi vlada 
urejala svojo organiza cijo in delo. 

8. Zakon, ki bo urejal organizacijo državne uprave, bo zajemal 
le tiste organe, ki opravljajo naloge, ki izvirajo iz državne 
pristojnosti. Vlada pa za svoje delovanje potrebuje tudi svoje 
službe, bodisi da gre za strokovne bodisi za organizacijske in 
tehnične naloge. Zakon naj bi predvidel, da se za opravljanje 
tistih strokovnih nalog, ki jih vlada potrebuje za izvrševanje 
svojih pravic in dolžnosti, ustanovijo vladne službe (sekretari- 
ati, uradi, agencije). Tem službam bi se z zakonom lahko 
poverile tudi posamezne naloge državne uprave, predvsem 
v primeru, ko gre za specifična strokovna področja, kjer je 
obseg upravnih pooblastil majhen in ne bi bilo smiselno, da 
se te naloge ločijo od strokovnega dela in dodelijo kateremu 
od upravnih organov. Glede na predvideno reorganizacijo 
ministrstev naj bi tak status dobila nekatera sedanja ministr- 
stva. Te službe naj bi praviloma vodili člani vlade - mini stri 
brez resorja. Službe, ki bi opravljale organiza cijske, tehnične 
in druge naloge za potrebe vlade, pa tudi drugih državnih 
organov, (npr. sedanji Protokol, Servis za protokolarne stori- 
tve), pa seveda ne bi imele enakega statusa kot prej omenjene 
vladne službe. 

9. Zaradi uskladitve predlagane sestave vlade po tem zakonu 
in obstoječe organizacije ministrstev po zakonu o organizaciji 
republiške uprave naj bi ta zakon v prehodnih določbah 
določil, kateri ministri sestavljajo vlado in hkrati spremenil 
organiziranost na nekaterih področjih. Zakon naj bi glede 
števila ministrov sledil pogosto izraženim predlogom in pobu- 
dam za racionalnejšo organizacijo vlade, ki naj bi bila manj 
številčna in bolj operativna, v njej pa bi bila pokrita vsa 
temeljna področja uprave. 

Na področju gospodarstva naj bi pet sedanjih ministr stev 
dobilo položaj državnega sekretariata. Oblika državnih sekre- 
tariatov kot organov za širša zaključena področja v okviru 
posameznega ministrstva je znana in uveljavljena tudi v dru- 
gih sistemih. V vladi pa naj bi ta področja predstavljal minister 
za gospodarske zadeve, čeprav posebno ministrstvo za 
gospodarske zadeve v tem primeru še ne bi bilo ustanovljeno. 
Predlagatelj je proučil tudi možnost združevanja ministrstev, 
tako da bi že s tem zakonom ustanovili enotno ministrstvo za 
gospodarske zadeve. Glede na obsežnost nalog in potrebe po 
operativnem vodenju posameznih področij, ki so bila doslej 
samostojna ministrstva, pa predlagatelj meni, da je v prehod- 
nem obdobju zaradi kontinuitete dela smiselno oblikovanje 
posebnih državnih sekretariatov. Ker te oblike obsto ječa 
zakonodaja o državni upravi ne pozna, je nujno, da predlagani 
zakon v sistemu uprave vzpostavi državni sekretariat kot 
organ v sestavi ministrstva, ki zago tavlja opravljanje upravnih 
funkcij na širših področjih iz pristojnosti ministrstva. 

Enaka ureditev naj bi bila uveljavljena tudi za področ je 
varstva vojnih veteranov, ki bi bilo kot državni sekretariat 
vezano na ministra za zdravstvo, družino in socialno varstvo. 

V obeh primerih gre za povezave področij v širše sklope, kar 
bo omogočalo bolj koordinirano delo in zmanjševalo potrebo 
po medresorskih usklajevanjih, ki jih je narekovala sedanja 
razdrobljena organizacija. 

S predlaganim zakonom naj bi spremenili status seda njega 
Ministrstva za zakonodajo in Ministrstvo za informiranje, ki bi 
z uveljavitvijo tega zakona postala vladni službi. 

Tudi za področje planiranja, za katerega je sedaj ustanovljeno; 
posebno ministrstvo, v katerega sestavi sta tudi Zavod za 
makroekonomske analize in razvoj ter Zavod za statistiko, 
velja enaka ocena kot za Ministr stvo za zakonodajo in za 
informiranje. Ministrstvo in organa v njegovi sestavi ne oprav- 
ljata tipičnih uprav nih funkcij, temveč pretežno strokovne in 
analitične naloge, ki se nanašajo na koncept, strategijo in 
usmerjanje nacionalnega in regionalnega razvoja ter sistem 
planiranja, vključno z razvojem območij, ki imajo razvojne 
probleme, ter na simuliranje in oceno učinkov in posledic 
ukrepov. Ne glede na to, da mora vsak resor oblikovati raz- 
vojne koncepte za svoje področje, pa so te naloge skupne 
vsem resorjem in podlaga za vladno politiko. Zato je smiselno, 
da se te naloge opravljajo v vladni službi. Tudi Zavod za 
statistiko, ki sedaj deluje v sestavi omenjenega ministrstva, 
zbira, obdeluje in analizira statistične in druge podatke in 
informacije po statističnih stan dardih. Tudi ti podatki in 
obdelave služijo vsem resorjem in vladi. Dejstvo, da postajajo 
ti organi vladne službe, v ničemer ne znižuje njihovega polo- 
žaja v sistemu niti ne ogroža strokovne samostojnosti njiho; 
vega dela, saj se za vladne službe, ki bi lahko dobile tudi 
nekatera upravna pooblastila, s predlaganim zakonom predvi- 
deva smiselna uporaba predpisov, ki veljajo za upravne or- 
gane. 

Po vsebini pomeni predlagana rešitev prehodno obliko orga- 
nizacije republiške uprave, ki bi veljala do tedaj, ko bo oprav- 
ljen prevzem državnih funkcij od sedanjih občin. 

Nova organizacija državne uprave bo morala zagotoviti oprav- 
ljanje vseh tistih državnih funkcij, ki jih po dosedanji ustavni 
in zakonski ureditvi opravljajo občine. Spreminjanje obstoje- 
čega zakona o organizaciji republiške uprave, ki določa 
delovna področja ministr stev in organov v njihovi sestavi, je 
vprašljivo z ustavnega vidika. Po novi ustavi opravljajo naloge 
uprave le državni organi, in torej pri delovnih področ jih 
ministrstev ne gre več le za sedanji obseg pristoj nosti, ki je 
zajemal samo republiško raven. Nalog oziroma ožjih področij, 
opisanih v sedanjem zakonu, torej ni mogoče drugače razpo- 
rejati med posamezna ministrstva, niti ustanavljati novih orga- 
nov, temveč bo nujno potrebno na novo opredeliti naloge 
uprave in s tem delovna področja vseh ministrstev in organov 
v njihovi sestavi ne glede na njihovo število. To pa bo mogoče 
izvesti šele, ko bo opravljena razmejitev nalog med državnimi 
organi in organi lokalnih skupnosti na posameznih področjih, 
kar je predmet področne zakono daje. Vsebinsko pa je vezana 
ta reorganizacija tudi na zakonsko ureditev lokalne samou- 
prave, pogojena pa je tudi z odločitvijo o oblikovanju poseb- 
nih upravno-te ritorialnih enot - okrajev ali decentraliziranih 
prvostopnih državnih organov. 

Torej gre za vzpostavitev državne uprave in lokalne samou- 
prave na novih osnovah, ki izhajajo iz ustavne ureditve, kar pa 
terja daljši čas in predhodne vsebin ske opredelitve. Pri teh 
rešitvah iz navedenih razlogov ni bilo mogoče upoštevati že 
znanih predlogov za spre membe delovnih področij posamez- 
nih ministrstev in drugih organov ali ustanovitev novih orga- 
nov v sestavi. Zato bo treba drugače (upoštevajoč prevzem 
nalog od občin) opredeliti delovna področja tako ministrstev 
kot tudi organov v njihovi sestavi. Pri tem pa bo treba določiti 
tudi naloge, ki bi jih ti organi opravljali na prvi stopnji v decen- 
traliziranih oblikah, upoštevati pa tudi naloge iz državne pri- 
stojnosti, ki bodo na posa meznih področjih prenešene v izvr- 
ševanje organom lokalnih skupnosti (140. člen ustave). 

10. Zakon naj bi se začel uporabljati takoj, razen nekate rih 
določb, ki bi se začele uporabljati šele z dnem izvolitve 
novega predsednika vlade, torej za novo vlado, ki bi bile 
sestavljena po uveljavitvi tega zakona. Gre predvsem za tiste 
prehodne rešitve, ki se nanašajo na sestavo vlade, organiza- 
cijo ministrstev in vladnih služb. Posamezne določbe (raz- 
merje do državnega sveta in nezdružljivost funkcij) pa bo 
mogoče uporabljati šele po novih volitvah, ko bodo konstitu- 
irani in bodo začeli delovati vsi z novo ustavo predvideni 
organi. Hkrati pa naj bi nehale veljati določbe zakona 
o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije ter o republiških upravnih organih, ki se nanašajo 
na Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, razen posa- 
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meznih določb, ki urejajo razmerja do izvršnih svetov občin- 
skih skupščin. 

V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Uveljavitev tega zakona ne bo zahtevala dodatnih finančnih 
sredstev, saj se je že doslej iz sredstev proračuna Republike 
Slovenije financiralo delovanje Izvršnega sveta Skupščine 
Republike Slovenije in njegovih služb. Pač pa bo za uveljavi- 

tev tega zakona potrebno pripraviti organizacijske akte, ki 
zadevajo vlado in njene službe, kot so akti o ustanovitvi 
vladnih in drugih služb, poslovnik vlade itd. 

Tudi določbe o sestavi vlade in s tem povezana reorganizacija 
nekaterih ministrstev ne bi zahtevale dodatnih finančnih sred- 
stev, pač pa bi prispevale k racionalnejšemu, bolj usklaje- 
nemu in učinkovitejšemu delu vlade in ministrstev. 

OSNUTEK ZAKONA o vladi Republike Slovenije 

OSNUTEK ZAKON O VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(položaj vlade) 

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) je 
enoten organ izvršilne oblasti v Republiki Sloveniji. 

2. člen 
(odgovornost) 

Vlada in vsak njen član so za svoje delo odgovorni Državnemu 
zboru. 

Vsi člani vlade morajo zastopati in izvajati odločitve in stališča 
vlade. 

3. člen 
(zakonitost) 

Vlada izvršuje svoje naloge v okviru ustave in v skladu z za- 
konom. 

4. člen 
(zastopan)e) 

Vlada zastopa Republiko Slovenijo kot pravno osebo, če 
s posebnim zakonom ni drugače določeno. 

Vlada upravlja z nepremičninami in drugim premoženjem 
Republike Slovenije, če s posebnim zakonom ni drugače 
določeno. 

5. člen 
(ustanoviteljstvo) 

Vlada izvršuje pravice in dolžnosti, ki pripadajo Republiki 
Sloveniji kot ustanovitelju zavodov, podjetij in drugih organi- 
zacij, če s posebnim zakonom ni drugače določeno. 

6. člen 
(notranja organizacija vlade) 

Vlada v skladu z zakonom ureja svojo notranjo organizacijo in 
delo svojih služb. 

II. FUNKCIJE VLADE 

7. člen 
(vodenje politike) 

Vlada v okviru zakonov in drugih predpisov Državnega zbora 
določa in vodi politiko države. Vlada ureja vsa vprašanja 
v zvezi z določanjem politike, razen tistih, ki jih Državni zbor 
ureja z zakonom. 

8. člen 
(Izdaja predpisov) 

Vlada izdaja svoje predpise in posamične akte, predlaga 
Državnemu zboru sprejem zakonov, drugih predpisov in aktov 

ter sprejema politične, organizacijske, ekonomske, socialne 
in druge ukrepe. 

9. člen 
(Izvrševanje zakonov) 

Vlada zagotavlja izvrševanje zakonov, drugih predpisov in 
aktov Državnega zbora. 

10. člen 
(usklajevanje) 

Vlada usklajuje delo ministrstev, nadzoruje njihovo delo ter 
jim daje usmeritve za izvajanje politike in izvrševanje zakonov, 
drugih predpisov in aktov. 

Vlada opravlja tudi druge naloge, določene z ustavo in zakoni. 

III. RAZMERJA 

1. do Državnega zbora 

11. člen 
(poročanje o delu vlade) 

Vlada poroča Državnemu zboru o svojem delu. Poročila zaje- 
majo zlasti stanje na vseh ali posameznih področjih, izvrševa- 
nje zakonov in drugih predpisov, ukrepe, ki jih je sprejela, ter 
njihove učinke, kakor tudi predloge Državnemu zboru. 

12. člen 
(celovito poročilo) 

Vlada ob polovici svojega mandata predloži celovito poročilo 
o svojemu delu Državnemu zboru. 

Variantni dodatek: 
Ob obravnavi tega poročila lahko predsednik vlade postavi. 
vprašanje zaupnice vladi. 

13. člen 
(stališče do pobud Državnega zbora) 

Vlada mora zavzeti stališče do pobud in predlogov, ki jih da 
Državni zbor v zadevah iz njene pristojnosti. 

Vlada ima pravico zahtevati od Državnega zbora, da obrav- 
nava posamezna vprašanja iz njene pristojnosti in zavzame do 
njih stališča. 

14. člen 
(poročartje o izvrševanju zakonov) 

Vlada in vsak njen član mora na zahtevo Državnega zbora 
poročati o izvrševanju zakonov, drugih predpisov in aktov, ki 
jih je sprejel Državni zbor. 

Vlada in vsak njen član mora na zahtevo Državnega zbora 
poročati o ukrepih iz svoje pristojnosti in njihovih učinkih. 

Vlada in vsak njen član mora na zahtevo Državnega zbora 
dajati pojasnila in odgovore na vprašanja, ki mu jih postavi 
Državni zbor ali posamezen poslanec. 
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Varianta tretjega odstavka: 

Vlada mora na zahtevo Državnega zbora dajati pojasnila in 
odgovore. Vsak član vlade mora dajati pojasnila in odgovore 
na vprašanja, ki mu jih postavi Državni zbor ali posamezen 
poslanec. 

15. člen 
(predlaganje proračuna) 

Vlada je predlagatelj državnega proračuna in zakona, s kate- 
rim se določa organizacija ministrstev. 

16. člen 
(sodelovanje pri delu Državnega zbora) 

Vlada ima pravico in dolžnost sodelovati pri delu Državnega 
zbora pri sprejemanju zakonov, ki jih je sama predlagala. 

Vlada ima pravico in dolžnost dati mnenje k zakonu ali dru- 
gemu predpisu, ki ga ni sama predložila. 

17. člen 
(uskladitev predpisov) 

Če Državni zbor z zakonom drugače uredi vprašanja, ki jih je 
vlada že uredila s svojim aktom, s tem zakonom razveljavi tudi 
akt vlade. 

Varianta: 
člen se črta. 

18. člen 
(interpelacija) 

Če je v Državnem zboru vložena interpelacija o delu vlade ali 
posameznega ministra, ima vlada pravico, da pred razpravo 
o interpelaciji da svoje stališče o vprašanju, na katerega se 
nanaša interpelacija in da sodeluje v razpravi. 

19. člen 
(odstop vlade) 

Predsednik in člani vlade lahko sprejmejo sklep o odstopu 
vlade in o tem obvestijo Državni zbor. 

Če Državni zbor sprejme odstop vlade, mora vlada opravljati 
tekoče posle do prisege nove vlade. 

20. člen 
(odstop članov vlade) 

Predsednik in vsak član vlade lahko odstopi. Predsednik mora 
o svojem odstopu obvestiti člane vlade. 

21. člen 
(obrazložitev odstopa) 

Vlada, predsednik in vsak član vlade imajo pravico svoj 
odstop obrazložiti v Državnem zboru. 

22. čien 
(odstop člana vlade) 

Član vlade mora o svojem odstopu pisno obvestiti predsed- 
nika, ki mora odstopno izjavo člana vlade poslati Državnemu 
zboru. 

23. člen 
(razrešitev člana vlade) 

Predsednik lahko predlaga razrešitev posameznega člana 
vlade, če oceni, da član vlado ne ravna v skladu s stališči in 
usmeritvmai, ki jih je sprejela vlada, ali če ne izvaja svojih 
nalog. 

2. do uprave 

24. člen 
(usmeritve upravi) 

Vlada daje ministrstvom usmeritve za izvrševanje nalog iz 
njihove pristojnosti. 

Vlada lahko naloži ministrstvom, da v mejah svoje pristojnosti 
opravijo določene naloge ali sprejmejo ukrepe ter ji o tem 
poročajo. 

Vlada lahko naloži dvema ali več ministrstvom, da skupno 
opravijo določeno nalogo. 

25. člen 
(usklajevanje dela uprave) 

Vlada skrbi, da ministrstva usklajeno izvršujejo svoje funkcije; 
pri tem izdaja predpise, s katerimi določa načela za njihovo 
notranjo organizacijo, določa način njihovega medsebojnega 
sodelovanja, ureja delovni čas ter sprejema druge organiza- 
cijske in kadrovske ukrepe za delo ministrstev. 

26. člen 
(zadržanje predpisa) 

Če vlada oceni, da predpis ministrstva ni v skladu z ustavo, 
zakonom in drugim predpisom Državnega zbora ali njenim 
predpisom, zadrži izvršitev takega predpisa in takoj predlaga 
začetek postopka pred ustavnim sodiščem. 

27. člen 
(odločanje o pritožbi) 

Vlada odloča o pritožbi zoper odločbo, ki jo v upravnem 
postopku na prvi stopnji izda ministrstvo, v primeru, kadar je 
taka pritožba dovoljena. 

O izločitvi ministra pri odločanju v upravnem postopku odloči 
vlada. 

28. člen 
(spor o pristojnosti) 

Vlada odloča o sporih o pristojnosti med ministrstvi ter med 
ministrstvi in nosilci javnih pooblastil. 

Variantni dodatek: Vlada odloča tudi o sporih o pristojnosti 
med ministrstvi in organi lokalnih skupnosti, kadar ti oprav- 
ljajo naloge iz državne pristojnosti, ki se nanje prenesejo 
z zakonom. 

3. druga razmerja 
29. člen 

(razmerje do Državnega sveta) 

Kadar Državni svet zahteva, da Državni zbor še enkrat odloča 
o posameznem zakonu, se določbe 14. in 16. člena tega 
zakona smiselno uporabljajo za razmerja med vlado in Držav- 
nim svetom. 

30. člen 
(razmerje do predsednika republike) 

Vlada sodeluje s predsednikom republike v zadevah iz nje- 
gove pristojnosti, ki se nanašajo na predstavljanje Republike 
Slovenije, na zunanje zadeve in obrambo, ter v drugih zade- 
vah, ki jih določa zakon. 

31. člen 
(druga razmerja) 

Pri izvrševanju svojih funkcij sodeluje vlada z gospodarskimi 
organizacijami in zavodi, zbornicami, sindikati, lokalnimi 
skupnostmi ter drugimi organizacijami in skupnostmi v vpra- 
šanjih, ki zadevajo določanje in izvrševanje politike. 
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IV. SESTAVA VLADE 

32. člen 
(sestava vlade) 

Vlado sestavljajo predsednik in ministri. 

33. člen 
(nezdružljivost funkcij) 

Člani vlade ne morejo hkrati opravljati funkcij v državnih 
organih, sodiščih, organih lokalnih skupnosti in drugih javnih 
funkcij niti opravljati drugih dejavnosti, ki po zakonu niso 
združljive s funkcijo člana vlade. 

Varianta: 
Člani vlade ne morejo biti hkrati poslanci oziroma člani Držav- 
nega sveta niti opravljati funkcij v državnih organih, sodiščih, 
organih lokalnih skupnosti in drugih javnih funkcij niti oprav- 
ljati drugih dejavnosti, ki po zakonu niso združljive s funkcijo 
člana vlade. 

34. člen 
(rok za sestavo vlade) 

Predsednik vlade mora predlagati imenovanje članov vlade 
Državnemu zboru v roku tridesetih dni po svoji izvolitvi. 

Če predsednik vlade v roku iz prejšnjega odstavka ne predloži 
sestave vlade, mu lahko Državni zbor določi rok, v katerem 
mora predložiti predlog za sestavo vlade. Če tudi poizteku 
tega roka predsednik vlade ne predloži predloga za imenova- 
nje članov vlade, Državni zbor ugotovi, da je predsedniku 
vlade prenehala funkcija. 

Varianta: 
člen se črta. 

35. člen 
(predsednik vlade) 

Predsednik vlade (v nadaljnjem besedilu: predsednik), vodi in 
predstavlja vlado, sklicuje in vodi njene seje ter podpisuje 
predpise in druge akte vlade. 
Predsednik skrbi za enotnost v delovanju vlade, usmerja delo 
vlade in usklajuje delo ministrov v notranji in zunanji politiki 
ter je odgovoren za izvajanje odločitev vlade. 

Člani vlade morajo obveščati predsednika o vseh vprašanjih, 
ki so pomembna za določanje in izvajanje vladne politike. 

36. člen 
(nadomeščanje predsednika) 

Predsednik določi ministra, ki ga nadomešča pri vodenju 
vlade, če je predsednik začasno odsoten ali zadržan, ter ga 
stalno ali občasno nadomešča v posameznih pravicah in 
dolžnostih. 

37. člen 
(trajna zadržanost predsednika) 

Če je predsednik zaradi bolezni ali drugega vzroka trajno 
zadržan ali nezmožen opravljati svojo funkcijo, izvršuje mini- 
ster, ki nadomešča predsednika, do izvolitve novega predsed- 
nika vse pravice, dolžnosti in pooblastila predsednika, razen 
tistih pravic, ki se nanašajo na odstop vlade in vprašanje 
zaupnice vladi ter na predloge za imenovanje in razrešitev 
ministrov. 

38. člen 
(število ministrov) 

V vladi so ministri, ki vodijo posamezna ministrstva, določena 
z zakonom. Pravice, dolžnosti in pooblastila ministrov pri 
vodenju ministrstev določa zakon, ki ureja državno upravo. 

V vladi so lahko največ trije ministri brez resorja. Ministri brez 
resorja v skladu z organizacijo dela v vladi koordinirajo dolo- 

čena področja dela iz pristojnosti vlade, vodijo njena delovna 
telesa ali vladne službe. 

39. člen 
(odgovornost ministrov) 

Ministri so Državnemu svetu skupno odgovorni za delo vlade. 

Ministri so vladi in Državnemu zboru odgovorni za svoje delo, 
za delo ministrstev ali vladnih služb, ki jih vodijo, oziroma za 
področja dela iz pristojnosti vlade. 

Ministri so odgovorni za zastopanje in izvajanje odločitev in 
stališč vlade, za svoje odločitve pri vodenju ministrstev ali 
vladnih služb ter področij dela iz pristojnosti vlade, kakor tudi 
za opustitev ukrepov, ki bi jih morali sprejeti. 

40. člen 
(usmeritve) 

Člani vlade se morajo ravnati po usmeritvah vlade. 

Če se član vlade ne strinja s usmeritvami in stališči vlade, 
lahko zahteva, da sporno vprašanje vlada ponovno obrav- 
nava. 

41. člen 
(namestnik ministra) 

Minister, ki vodi ministrstvo, ima namestnika. 

Namestnik ministra nadomešča ministra, ki je odsoten ali 
zadržan, z enakimi pravicami in dolžnostmi pri opravljanju 
dolžnosti v vladi in ministrstvu ter opravlja druge zadeve, ki 
mu jih poveri minister. 
Namestnika ministra imenuje in razrešuje Državni zbor. Na 
predlog ministra predlaga Državnemu zboru imenovanje in 
razrešitev namestnika ministra predsednik vlade. 
Namestniku ministra preneha funkcija z dnem prenehanja 
funkcije ministra, z odstopom ali razrešitvijo. 

Varianta: 
člen se črta in se določbe o namestniku, ki nadomešča mini- 
stra le pri vodenju ministrstva, vključijo v zakon o državni 
upravi. 

42. člen 
(kabinet vlade) 

Ministri, ki jih na predlog predsednika določi vlada, sestav- 
ljajo vladni kabinet. Delo kabineta vodi predsednik. 

Glede na vprašanja, ki jih obravnava kabinet, na njegovih 
sejah sodelujejo tudi drugi ministri. 

Kabinet predhodno obravnava pomembnejša vprašanja iz pri- 
stojnosti vlade, oblikuje predloge vladnih odločitev ter oprav- 
lja druge naloge, določene s poslovnikom vlade. 

43. člen 
(generalni sekretar) 

Vlada ima generalnega sekretarja. Imenuje in razrešuje ga 
vlada na predlog predsednika. Generalnemu sekretarju pre- 
neha funkcija z dnem prenehanja funkcije vlade, z odstopom 
ali razrešitvijo. 

Generalni sekretar skrbi po navodilih predsednika za pripravo 
sej vlade in izvrševanje njenih odločitev, ter opravlja druge 
zadeve v zvezi z organizacijo dela v vladi. Generalni sekretar 
je za svoje delo odgovoren vladi. 

V. NAČIN DELA 

44. člen 
(delo na sejah) 

Vlada dela in odloča na sejah. 
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Vlada sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina ministrov 
ter sprejema sklepe in druge odločitve z večino glasov vseh 
članov. 

45. člen 
(pravice člana vlade) 

Člani vlade morajo sodelovati na sejah vlade in njenih delov- 
nih teles. 
Vsak član vlade ima pravico zahtevati obravnavo in sklepanje 
o posameznih vprašanjih iz pristojnosti vlade, dati pobudo za 
pripravo zakonov in drugih predpisov, poročati vladi o proble- 
matiki na področju, za katerega je odgovoren, predlagati 
vladi, da določi usmeritve za delo ministrstev ter se udeleže- 
vati obravnavanja in odločanja o vseh vprašanjih, o katerih 
razpravlja vlada. 

46. člen 
(nadomeftčanje ministra) 

V primeru odsotnosti ministra ga pri odločanju o posamez- 
nem vprašanju na seji vlade po posebnem pooblastilu lahko 
nadomešča drug minister. 

47. člen 
(sodelovanje na sejah vlade) 

Pri delu vlade lahko sodelujejo tudi predstojniki republiških 
upravnih organov v sestavi in vodilni uslužbenci ministrstev 
ter drugih republiških upravnih organov in organizacij, ki jih 
določi minister. 

Vlada lahko odloči, da na njenih sejah pri obravnavi pomemb- 
nejših vprašanj sodelujejo tudi drugi strokovnjaki z ustrez-' 
nega področja. 

48. člen 
(delovna telesa vlade) 

Za predhodno obravnavo zadev iz svoje pristojnosti lahko 
vlada oblikuje stalna ali začasna delovna oziroma posveto- 
valna telesa. 

Za odločanje o posamičnih zadevah iz svoje pristojnosti lahko 
vlada ustanovi posebno komisijo, ki jo sestavljajo ministri. 

49. člen 
(Javnost deta) 

Vlada obvešča javnost o svojem delu z informacijami, ki jih 
daje sredstvom javnega obveščanja, na tiskovnih konferen- 
cah in na druge primerne načine. 

Vlada lahko odloči, da pomenijo posamezni podatki ali gra- 
diva, ki jih obravnava, oziroma posamezne odločitve uradno 
tajnost in niso na razpolago javnosti oziroma bodo javni šele 
po poteku določenega časa. 

VI. PRAVNI AKTI 

50. člen 
(vrste aktov vlade) 

Vlada sprejema akte, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristoj- 
nosti, akte za izvrševanje zakonov in akte, s katerimi ureja 
svojo notranjo organizacijo in delo. 

Zadeve iz svoje pristojnosti ureja vlada z uredbami, odred- 
bami in sklepi. Z uredbo vlada v okviru svoje pristojnosti ureja 
posamezna področja. Z odredbo se določajo ukrepi, ki imajo 
splošen pomen. S sklepom se urejajo posamezna vprašanja 
ali sprejemajo druge odločitve, o katerih vlada ne odloča 
z drugim aktom. 

Izvršilni predpisi vlade so odloki. Z odlokom se podrobneje 
urejajo in razčlenjujejo z zakonom ali drugim aktom držav- 
nega zbora določena razmerja. 

Svojo notranjo organizacijo in delo ureja vlada s poslovnikom 
in sklepi. 
O imenovanjih in razrešitvah ter v upravnih zadevah iz svoje 
pristojnosti, kakor tudi o drugih posamičnih zadevah iz svoje 
pristojnosti izdaja vlada odločbe. 

VII. VLADNE IN DRUGE SLUŽBE 

51. člen 
(vladne službe) 

Za opravljanje strokovnih zadev, ki so potrebne za izvrševanje 
njenih pravic in dolžnosti, lahko vlada ustanovi vladne službe. 

Vladne službe se ustanovijo kot sekretariati, uradi in agencije. 

Z zakonom se lahko vladnim službam poverijo posamezne 
naloge državne uprave. 
Vladne službe praviloma vodijo ministri. 

52. člen 
(službe, ki jih ustanovi vlada) 

Za opravljanje organizacijskih, tehničnih in drugih nalog za 
svoje potrebe lahko vlada ustanovi servise, centre in druge 
oblike služb. 

Službe iz prejšnjega odstavka lahko opravljajo naloge tudi za 
druge državne organe. 
Predstojnike služb iz prvega odstavka tega člena imenuje in 
razrešuje vlada. 

53. člen 
(smiselna uporaba) 

Za službe iz 51. in 52. člena tega zakona se smiselno uporab- 
ljajo predpisi, ki veljajo za upravne organe. 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

54. člen 
(sestava vlade) 

Z dnem, ki ga določa ta zakon, sestavljajo vlado:- pred- 
sednik, 
- minister za finance, 
- minister za notranje zadeve, 
- minister za zunanje zadeve, 
- minister za obrambo, 
- minister za pravosodje in upravo, 
- minister za gospodarske zadeve, 
- minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- minister za promet in zveze, 
- minister za varstvo okolja in urejanje prostora, 
- minister za delo, 
- minister za zdravstvo, družino in socialno varstvo, 
- minister za šolstvo in šport, 
- minister za znanost in tehnologijo, 
- minister za kulturo, 
- trije ministri brez resorja, odgovorni za področje zakono- 
daje, za področje informiranja ter za narodne skupnosti, slo- 
venske izseljence in zdomce. 

55. člen 
(državni sekretariat) 

Državni sekretariat je organ v sestavi ministrstva, ki opravlja 
upravne funkcije na širših med seboj povezanih področjih iz 
pristojnosti ministrstva. 

Državne sekretarje imenuje in razrešuje vlada. 

56. člen 
(gospodarske zadeve) 

Z dnem, ki ga določa ta zakon, nadaljujejo z delom z delovnim 
področjem, določenim z zakonom o organizaciji republiške 
uprave (Uradni list RS, št. 27/91), kot državni sekretariati: 
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- Ministrstvo za industrijo in gradbeništvo, 
- Ministrstvo za malo gospodarstvo, 
- Ministrstvo za energetiko, 
- Ministrstvo za trgovino in 
- Ministrstvo za turizem in gostinstvo 
z organi v njihovi sestavi. 

Državne sekretariate iz prejšnjega odstavka vodi in predstav- 
lja v vladi in Državnem zboru minister za gospodarske zadeve. 

57. člen 
(vojni veterani) 

Z dnem, ki ga določa ta zakon, nadaljuje z delom Ministrstvo 
za borce in vojaške invalide z delovnim področjem, določe- 
nim z zakonom o organizaciji republiške uprave (Uradni list 
RS, št. 27/91) kot državni sekretariat za vojne veterane. 
Državni sekretariat iz prejšnjega odstavka vodi in predstavlja 
v vladi in Državnem zboru minister za zdravstvo, družino in 
socialno varstvo. 

58. člen 
(zakonodaja In Informiranje) 

Z dnem, ki ga določa ta zakon, nadaljujeta z delom s položa- 
jem vladne službe z delovnim področjem, določenim z zako- 
nom o organizaciji republiške uprave (Uradni list RS, št. 27/ 
91): 

- Ministrstvo za zakonodajo kot Sekretariat vlade za zakono- 
dajo, 
- Ministrstvo za informiranje kot Sekretariat vlade za informi- 
ranje. 

59. člen 
(planiranje) 

Z dnem, ki ga določa ta zakon, nadaljujejo z delom Ministr- 
stvo za planiranje z Zavodom Republike Slovenije za makro- 
ekonomske analize in razvoj in Zavodom Republike Slovenije 
za statistiko kot vladna služba z delovnim poročjem, določe- 
nim z zakonom o organizaciji republiške uprave (Uradni list 
RS, št. 27/91), dokler vlada s svojim aktom ne spremeni 
njihovega delovnega področja. 

60. člen 
(prenehanje veljavnosti zakona) 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbeza- 
kona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine 
SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list 
SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87, 18/88), ki se nanašajo na 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, razen določb 244. 
in 245. člena. 

61. člen 
(uporaba zakona) 

Določbe o sestavi vlade (54. člen) ter o organizaciji ministr- 
stev (56. do 59. člen) se začnejo uporabljati z dnem izvolitve 
novega predsednika vlade. 

62. člen 
(začetek veljavnosti zakona) 

Ta zakon začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, razen določb 29. člena in 33. člena, ki se 
začnejo uporabljati z dnem izvolitve predsednika vlade po 
prvih volitvah v Državni zbor. 

OBRAZLOŽITEV 

1. Predlagani zakon določa funkcije vlade in njena razmer ja 
do državnega zbora, do uprave in druga razmerja, njeno 
sestavo, pravice in dolžnosti članov vlade, način dela, akte, ki 
jih izdaja vlada, ter vladne in druge službe, ki jih ustanavlja 
vlada. S tem bi predlagani zakon uredil tista vprašanja, ki jih je 
po drugem odstavku 114. člena ustave Republike Slovenije 
potrebno urediti v zvezi z delovanjem vlade. Pač pa ta zakon 
neposredno ne bi določal števila, pristojnosti in organizacijo 
ministrstev, kar se navezuje na sestavo in delovanje vlade. 
Določitev pristojnosti ministrstev oziroma njihovih delovnih 
področij je namreč povezana z razmejitvijo zadev iz državne 
pristojnosti in iz pristojnosti lokalnih skupnosti ter z vpraša- 
njem decentraliziranega opravljanja nalog v upravno-terito 
rialnih enotah splošne pristojnosti ali po notranjih organiza- 
cijskih enotah ministrstev, ki bi na prvi stopnji opravljale 
zadeve državne uprave. 

Pač pa zakon v prehodnih določbah izrecno določa, kateri 
ministri bodo do zakona, ki bo določal organi zacijo državne 
uprave, sestavljali vlado. V zvezi s tem pa določa tudi, katera 
dosedanja ministrstva postanejo državni sekretariati, torej 
organi, ki delujejo v okviru ministrstva, oziroma katera dose- 
danja ministr stva postanejo vladne službe. 

V vsebinskem pogledu bi torej zakon urejal dva sklopa vpra- 
šanj, ki sta med seboj povezana, vendar odločitev o prehod- 
nih rešitvah ne pogojuje rešitev v sistemskem delu zakona, ki 
ga je potrebno sprejeti čimprej, da se v skladu z ustavnimi 
opredelitvami zagotovi delovanje vlade na novih osnovah. 

2. Zakon določa, da vlada deluje kot enoten organ izvršil ne 
oblasti. Zato morajo vsi člani vlade pri svojem delu in vodenju 
ministrstev zastopati in izvajati odločitve in stališča, ki jih je 
sprejela vlada. Pri svojem delu bi bila vlada vezana samo na 
ustavne in zakonske okvire, s tem da sta vlada in vsak njen 
član odgovorna državnemu zboru. Določeno je tudi, da vlada 

zastopa Republiko Slovenije kot pravno osebo, torej zlasti 
v pogodbenih razmerjih. Pri tem torej ne gre za pred stavljanje 
države Slovenije kot mednarodnega subjekta, saj je to poo- 
blastilo pridržano predsedniku republike. 

3. Najpomembnejša funkcija vlade je vsekakor določanje in 
vodenje politike države v okvirih, določenih z zakoni in dru- 
gimi predpisi državnega zbora. Torej bi vlada s svojimi akti in 
ukrepi urejala vsa vprašanja razen tistih, ki jih državni zbor 
ureja z zakonom. Pri tem bi vlada s svojimi predpisi samo- 
stojno urejala posamezna vprašanja, ki zadevajo politiko, ter 
sprejemala poli tične, organizacijske, ekonomske, socialne in 
druge ukrepe. Prav tako bi predlagala državnemu zboru 
v sprejem zakone, druge predpise in akte iz njegove pristoj- 
nosti. 

Med vladne naloge sodi skrb za izvrševanje zakonov, drugih 
predpisov in aktov, ki jih je sprejel državni zbor. 

Nadaljnji sklop vladnih nalog predstavlja usklajevanje dela 
ministrstev ter dajanje usmeritev za njihovo delo, vključno 
z nadzorstvom nad tem, kako ministrstva opravljajo svoje 
naloge. 

Zakon podrobno ne predpisuje način izvrševanja posa mez- 
nih vladnih funkcij, saj bi to omejevalo delo vlade. 

4. Vlada je za svoje delo odgovorna državnemu zboru, zato se 
razmerje vlade do državnega zbora uresničuje pred vsem 
s poročili o delu. Ob tem zakon zavezuje vlado, da ob polovici 
mandata predloži celovito poročilo o svojem delu. V variantni 
rešitvi k 12. členu pa je predvideno, da lahko ob tem poročilu 
postavi vlada oziroma njen predsednik tudi vprašanje zaup- 
nice. Po 117. členu ustave lahko predsednik vlade vprašanje 
zaupnice veže tudi na sprejem zakona ali druge odločitve 
v državnem zboru. Sprejem poročila o delu vlade, pa je po 
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mnenju predlagatelja taka odločitev, na katero je mogoče 
vezati vprašanje zaupnice. 

Vlada bi imela pravico, da zahteva od državnega zbora obrav- 
navo in oblikovanje stališč do posameznih vpra šanj, ki sicer 
sodijo v njeno delovno področje. Ker med naloge vlade sodi 
tudi predlaganje zakonov, drugih predpisov in aktov držav- 
nemu zboru, zakon določa, da vlada sodeluje pri delu držav- 
nega zbora, kadar ta obravnava te predpise. 

V zvezi z vprašanji in pobudami je odprto, ali naj vlada kot 
celota daje pojasnila in odgovore le na tista vprašanja, ki jih 
postavi državni zbor, ali tudi na vprašanja posameznih 
poslancev. Smotrno bi namreč bilo, da se razmejijo vprašanja, 
ki imajo splošen pomen in jih postavi državni zbor vladi, od 
vprašanj, ki zade vajo posamezen resor (14. člen). 

V zakonu je predvideno, da državni zbor, ki z zakonom dru- 
gače uredi vprašanja, ki jih je že prej s svojim aktom uredila 
vlada, hkrati razveljavi tudi akt vlade. Glede na splošna pravila 
o hierarhiji pravnih aktov, po kateri je zakon višji kot vladni 
akt, pa je v varianti 17. člena predvideno, da se ta določba kot 
nepotrebna črta. 

Ustava je neposredno uredila prenehanje funkcije predsed- 
nika in članov vlade v primeru, ko je vladi izglasovana nezaup- 
nica. Zakon pa predvideva, da lahko tudi vlada sama sprejme 
sklep o svojem odstopu in ga predloži državnemu zboru. 
Z ustavo je predvideno, da lahko posamezen minister odstopi, 
ni pa urejen odstop predsednika vlade. Predlagatelj meni, da 
je pravica do odstopa pravica, ki gre vsakemu funkcionarju, 
zato je v zakon vključil tudi te določbe. Smiselno isto pa velja 
za odstop celotne vlade po odločitvi vseh njenih članov. 
Zakon daje pravico predsedniku in članom vlade, da svoj 
odstop obrazložijo v državnem zboru. Predsednik pa lahko 
predlaga tudi razrešitev posameznega člana vlade, če oceni, 
da ne ravna v skladu z usmeritvami in stališči, ki jih je sprejela 
vlada, ali pa če ne opravlja svojih nalog. 

Pri razmerjih vlade do uprave zakon ureja predvsem pravico 
vlade, da naloži upravi določene naloge ter ji da usmeritve za 
delo. Z zakonom je tudi predvideno, da v primeru, če vlada 
oceni, da je predpis ministrstva nezakonit, zadrži izvršitev 
takega predpisa in takoj začne postopek pred ustavnim sodiš- 
čem. 

Med razmerja vlade do uprave sodi tudi odločanje v sporu 
o pristojnosti med ministrstvi, pa tudi med upravo in nosilci 
javnih pooblastil. Po ustavi odloča ustavno sodišče o sporih 
glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi, torej 
o tem, ali določena zadeva sodi v pristojnost države ali 
lokalne skupnosti. Predlagatelj pa meni, da je drugačna situ- 
acija v primerih, kadar organi lokalnih skupnosti opravljajo 
naloge iz državne pristojnosti, ki jih je nanje prene sel zakon, 
saj gre v bistvu za naloge, ki bi jih morala opravljati ministr- 
stva. Kadar bi nastal dvom, ali naj o določeni zadevi odloči 
posamezno ministrstvo ali organ lokalne skupnosti, naj bi 
o tem odločila vlada. Če pa bo sprejeta rešitev, da je tudi 
v takih primerih treba začeti postopek pred ustavnim sodiš- 
čem, bi to določbo črtali. 

Do razmerja med vlado in državnim svetom po mnenju predla- 
gatelja prihaja le v primeru, ko bi državni svet zahteval, da 
državni zbor pred razglasitvijo kakega zakona o njem 
ponovno odloča. V osnutku je predvideno, da v tem primeru 
velja obveznost vlade, da sodeluje v obravnavi tudi v držav- 
nem svetu. 

Razmerja med vlado in predsednikom republike se vzpo stav- 
Ijajo le v primerih, ki jih posebej določa zakon, še največ na 
področju zunanjih zadev (imenovanje in odpoklic vodij misij, 
odpiranje in zapiranje misij, izdaja poverilnih pisem itd.) ter 
obrambe (poveljevanje obrambnim silam). 

Pri izvrševanju svojih funkcij pa sodeluje vlada tudi z različ- 
nimi organizacijami in drugimi subjekti v vpraša njih, ki zade- 
vajo določanje in izvrševanje politike. 

5. Zakon določa, da vlado sestavljajo predsednik in ministri. 
V tem primeru bi predsednika vlade nadomeščal eden od 
ministrov, kar je poznano in uveljavljeno tudi v drugih drža- 
vah. 

Zakon predvideva, da člani vlade ne morejo hkrati opravljati 
funkcij v državnih organih, sodiščih, organih lokalnih skupno- 
stih in drugih javnih funkcij; ne morajo pa opravljati tudi 
drugih, zlasti pridobitnih dejavnosti, za katere bo poseben 
zakon določil, da so nezdružljive s funkcijo člana vlade. Odlo- 
čiti pa se bo treba o tem, ali so člani vlade lahko hkrati 
poslanci oziroma člani državnega sveta (33. člen). 

Postopek za izvolitev predsednika vlade je dovolj podrobno 
urejen že v ustavi. Ni pa določeno, kdaj mora predsednik 
vlade predložiti državnemu zboru imenovanje ministrov. Zato 
je v zakonu določen 30-dnevni rok, v katerem mora biti 
konstituirana vlada, ne glede na ustavno določbo, po kateri 
mora prejšnja vlada oprav Ijati tekoče posle do prisege nove 
vlade. Po varianti pa naj bi se ta določba črtala in bi to 
vprašanje urejal poslovnik državnega zbora ali pa bi sploh 
ostalo prepuščeno sprotnim odločitvam državnega zbora. 

6. Poleg tega, da zakon določa naloge predsednika vlade in 
ministrov, določa tudi njihovo število. 

Vlado sestavljajo ministri, ki vodijo ministrstva, in ministri 
brez resorja. Število ministrov, ki vodijo ministrstva, je 
odvisno od števila ministrstev, določe nim z zakonom o orga- 
nizaciji državne uprave. Predlagani zakon pa določa število 
ministrov brez resorja, ki so lahko največ trije. 

Naloge ministrov pri vodenju ministrstva bo urejal zakon 
o državni upravi, tako da se bo ta zakon omejeval le na delo 
ministrov v vladi. 

Glede na to, da mora vlada delovati kot enoten organ, kate- 
rega delo vodi predsednik, zakon določa, da se morajo mini- 
stri ravnati po usmeritvah vlade, predsednika pa obveščati 
o vseh tistih vprašanjih, ki so pomembna za vodenje vladne 
politike. 

Zakon opredeljuje odgovornost ministrov, in sicer njihovo 
skupno odgovornost za delo vlade in osebno odgovornost za 
delo ministrstev in služb, ki jih vodijo, ter za zastopanje in 
izvajanje odločitev vlade. Pri tem ne gre samo za odločitve in 
ukrepe, ki so jih storili, temveč tudi za opustitev ukrepov, ki bi 
jih morali sprejeti, pa jih niso. 

Zakon predvideva, da se znotraj vlade oblikuje ožji kabinet, ki 
bi ga vodil predsednik, v njem pa bi sodelovali ministri, ki bi 
jih določila vlada. Kabinet bi predvsem predhodno obravnaval 
pomembnejša vprašanja, oblikoval predloge vladnih odloči- 
tev in opravljal druge naloge, ki zadevajo organizacijo dela 
vlade. 

7. Po dosedanji pravni ureditvi je imel minister lahko namest- 
nika (največ dva), ki ga je v odsotnosti nadome ščal z vsemi 
pooblastili pri vodenju ministrstva, zastopal pa ga je tudi pri 
delu Izvršnega sveta, razen pri sprejemanju odločitev. Predla- 
gani zakon določa, da namestnik nadomešča odsotnega mini- 
stra z vsemi njego vimi pravicami in dolžnostmi v ministrstvu 
in v vladi - torej tudi pri odločanju. Zaradi tega naj bi tudi 
namestnika ministra imenoval državni zbor, funkcija pa bi mu 
prenehala tedaj, ko bi prenehala funkcija mini stru, seveda pa 
tudi z odstopom ali razrešitvijo. Druga možnost pa je, da se 
funkcija namestnika ministra opredeli tako kot v dosedanji 
ureditvi, torej predvsem kot funkcionarja, ki nadomešča mini- 
stra pri vodenju ministrstva ne pa tudi kot člana vlade. V tem 
primeru pa določbe o namestniku ministra ne sodijo v zakon 
o vladi, temveč v zakon o državni upravi. 

Vlada bi imela tako kot doslej Izvršni svet generalnega sekre- 
tarja, ki bi ga sama imenovala. 

8. Zakon določa, da vlada sklepa veljavno, če je na seji 
navzoča večina ministrov, sklepe in druge odločitve pa lahko 
sprejema z večino vseh članov. Ker mora vlada delovati kot 
enoten organ, relativna večina pri spreje manju vladnih odlo- 
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čitev ni primerna. Ne glede na odločitev o namestniku mini- 
stra pa naj bi zakon omogo čil, da odsotnega ministra lahko 
po posebnem poobla stilu nadomešča drug minister pri odlo- 
čanju o posamez nem vprašanju. 

Zakon predvideva kot obliko dela vlade stalna ali začasna 
delovna telesa. Le-ta bi vodili ministri, predvsem tisti brez 
resorja. 

9. V poglavju o aktih, ki jih sprejema vlada, so na novo 
opredeljene vrste aktov in njihova vsebina. Pri tem so dolo- 
čeni akti, s katerimi ureja vlada zadeve iz svoje pristojnosti, za 
razliko od predpisov, ki jih izdaja za izvrševanje zakonov, ter 
predpisov, s katerimi vlada ureja svojo notranjo organizacijo 
in službe. 

10. Vlada za svoje delovanje potrebuje tudi svoje službe, 
bodisi da gre za strokovne bodisi za organizacijske in teh- 
nične naloge. Za opravljanje tistih strokovnih nalog, ki jih 
vlada potrebuje za izvrševanje svojih pravic in dolžnosti se 
ustanovijo vladne službe (se kretariati, uradi, agencije). Tem 
službam se z zakonom lahko poverijo tudi posamezne naloge 
državne uprave, saj ne bi bilo smiselno, da se te naloge ločijo 
od strokovnega dela in dodelijo kateremu od upravnih orga- 
nov. Te službe naj bi praviloma vodili člani vlade - ministri 
brez resorja. Službe, ki bi opravljale organizacijske, tehnične 
in druge naloge za potrebe vlade, pa tudi drugih državnih 
organov, (npr. sedanji Protokol, Servis za protokolarne stori- 
tve), pa bi seveda imele nižji status kot prej omenjene vladne 
službe. 

11. Sedanja organizacija ministrstev je določena z zakonom 
o organizaciji republiške uprave. To organizacijo bo treba 
postaviti na novo, upoštevajoč zlasti prevzem tistih državnih 
funkcij, ki jih po dosedanji ustavni in zakonski ureditvi oprav- 
ljajo občine. To pa je po eni strani povezano z zakonsko 
ureditvijo lokalne samou prave, po drugi strani pa z drugačno 
razmejitvijo nalog med državnimi organi in organi lokalnih 
skupnosti na posameznih področjih. Organizacijo državnih 
organov, zlasti pa opredelitev njihovih delovnih področij, bo 
torej potrebno določiti na novih osnovah, kar pa terja daljši 
čas in vsebinske opredelitve v novi zakonodaji na vseh po- 
dročjih. 

Do tedaj pa bi ta zakon v prehodnih določbah zagotovil 
realizacijo 38. člena zakona, ki določa sestavo vlade. Vlado 
naj bi po tem predlogu sestavljalo poleg predsednika še 14 
ministrov, ki vodijo ministrstva, in največ trije ministri brez 
resorja, torej bi vlada imela po tem predlogu največ 17 mini- 
strov za razliko od sedanje vlade, ki ima 26 članov. 

Kot ministrstva, ki jih vodijo ministri - člani vlade, bi nadalje- 
valo z delom 13 sedanjih ministrstev z nespremenjenim delov- 
nim področjem. Pet sedanjih ministrstev na področju gospo- 
darstva bi postalo državni sekretariati, torej organi v sestavi 
ministrstva. Do ustanovitve ministrstva za gospodarske 
zadeve bi jih vodil minister za gospodarske zadeve, ki bi torej 
opravljal koordinacijske naloge in jih predstavljal v vladi in 
državnem zboru. Med ministrom in državnimi sekretariati bi 
bila vzpostavljena enaka razmerja, kot so z zakonom dolo- 
čena razmerja med ministrstvom in organi v njegovi sestavi. 
Enaka rešitev bi bila uve Ijavljena tudi za področje vojnih 
veteranov, kjer bi namesto sedanjega ministrstva deloval 
državni sekreta riat, ki bi bil vezan na Ministrstvo za zdravstvo, 
družino in socialno varstvo. 

Določbe tega zakona, ki urejajo organizacijo uprave na 
področju gospodarstva in na področju varstva vojnih vetera- 
nov (56. in 57. člen), naj bi imele omejeno veljavnost. Veljale 
naj bi le do tedaj, ko bo s posebnim zakonom določena 
organizacija državne uprave in delovna področja ministrstev. 

Hkrati pa bi s tem zakonom spremenili status sedanjega 
Ministrstva za zakonodajo, Ministrstva za informiranje in Mini- 
strstva za planiranje z organoma v sestavi. Ta ministrstva 
dejansko ne izvršujejo funkcij državne uprave, temveč oprav- 
ljajo zelo zahtevne strokovne naloge, ki so potrebne za izvrše- 
vanje funkcij vlade, zato bi že s tem zakonom postala vladne 
službe. 

12. Zakon naj bi začel veljati takoj. Tiste določbe, ki se 
nanašajo na razmerja do državnega sveta in na nezdruž Ijivost 
funkcij v državnem zboru in vladi(29. in 33. člen), pa se 
začnejo uporabljati šele z dnem izvolitve predsednika vlade 
v državnem zboru, saj bo šele po novih volitvah, ko bodo 
konstituirani in bodo začeli delovati vsi z novo ustavo predvi- 
deni organi, mogoče v celoti izvajati tudi ta zakon. 

Določbe, ki zadevajo sestavo vlade ter organizacijo ministr- 
stev in vladnih služb (54. in 56. do 59. člen), bi se začele 
uporabljati z dnem izvolitve novega predsednika vlade po 
uveljavitvi tega zakona. 

Hkrati bi prenehala veljati večina določb zakona o sistemu 
državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije 
ter o republiških upravnih organih, ki se nanašajo na Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije, razen tistih o razmerju 
do izvršnih svetov občinskih skupščin. Te določbe bodo pre- 
nehale veljati šele po uveljavitvi zakona o državni upravi in 
njeni reorgani zaci ji, torej tedaj, ko bo opravljen prenos držav- 
nih pristojnosti z občin. 
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Predlog zakona o TRAJNEM PRENEHANJU IZKORIŠČANJA URANOVE 

RUDE IN PREPREČEVANJU POSLEDIC RUDARJENJA V RUDNIKU 

URANA ŽIROVSKI VRH - ESA 504 

Vlada Republike Slovenije je na 159. seji 20/3-1992 dolo- 
čila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O TRAJNEM PRENEHANJU IZKO- 
RIŠČANJA URANOVE RUDE IN PREPREČEVANJU 
POSLEDIC RUDARJENJA V RUDNIKU URANA ŽIROVSKI 
VRH, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266. in 267. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije. 

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: 

— dr. Miha TOMŠIČ, minister za energetiko, 

- Matko PAHOR, namestnik ministra za energetiko. 

Predlog zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove 
rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana 
Žirovski vrh bosta obravnavala Odbor za splošno gospodar- 
ske zadeve kot matično delovno telo in Zakonodajno-pravna 
komisija. Odbor bo zakon obravnaval med 13. in 17. aprilom 
letos. 

Za obravnavo predloga zakona o trajnem prenehanju izkoriš- 
čanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja 
v Rudniku urana Žirovski vrh so pristojni Družbenopolitični 
zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela. 

PREDLOG ZAKONA o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in 
preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh  

1. člen 
Rudnik urana Žirovski vrh trajno preneha z izkoriščanjem in 
raziskovanjem uranove rude. 

2. člen 
Po tem zakonu pomeni trajno prenehanje izkoriščanja in 
raziskovanja uranove rude: 

- načrtovanje in izvedbo začasnega zavarovanja okolja ter 
objektov pred nevarnostjo za zdravje ljudi, dokler se ne bo 
v celoti začel izvajati program trajnega prenehanja izkorišča- 
nja uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v Rud- 
niku urana Žirovski vrh; 

- načrtovanje in izvedbo zaprtja objektov; 
- načrtovanje in izvedbo trajnega zavarovanja okolja pred 
posledicami izkoriščanja uranove rude in potrebno dekomi- 
sijo; 

- zagotavljanje nadzora nad zavarovanjem okolja, vključno 
z radiološkim in meteorološkim monitoringom v času zapira- 
nja in po zaprtju rudnika; 

- programiranje in uvedbo primernih nadomestnih dejavno- 
sti za zaposlovanje delavcev, ki v rudniku niso več potrebni, 
s posebno presojo vplivov na okolje, če gre za uvedbo dejav- 
nosti na območju rudnika; 
- spremljanje zdravstvenega stanja delavcev, ki delajo ali so 
delali na delovnih mestih z benificirano delovno dobo; 

- prenehanje geološkega raziskovanja nahajališča uranove 
rude. 

3. člen 
Za izvedbo trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in 
preprečevanja posledic rudarjenja se Rudnik urana Žirovski 
vrh preoblikuje v javno podjetje. 

4. člen 
Firma javnega podjetja se glasi: RUDNIK ŽIROVSKI VRH, 
javno podjetje za zapiranje rudnika urana, polna odgovor- 
nost, Todraž št. 1, Gorenja vas. 
Skrajšana firma javnega podjetja je RUDNIK ŽIROVSKI VRH, 
p.o. Todraž št. 1, Gorenja vas. 
Sedež javnega podjetja je v Todražu št. 1, Gorenja vas. 

5. člen 
Dejavnosti javnega podjetja so: 
- načrtovanje in izvedba zapiranja rudnika urana; 
- načrtovanje in izvedba trajnega zavarovanja okolja pred 
posledicami izkoriščanja rudnika urana; 
- dejavnosti, potrebne za izvedbo zaprtja rudnika urana. 

6. člen 
Organ upravljanja v javnem podjetju je upravni odbor, ki ima 
5 članov. Vlada Republike Slovenije imenuje v upravni odbor 
3 člane, od katerih je eden iz občine, v kateri se nahaja rudnik. 
Dva člana imenujejo delavci javnega podjetja. 

7. člen 
V javnem podjetju se oblikuje nadzorni odbor, ki ima 5 članov, 
ki jih imenuje Skupščina Republike Slovenije. 
Nadzorni odbor nadzira poslovanje javnega podjetja ter pre- 
gleduje in objavlja letna poročila o poslovanju javnega po- 
djetja. 
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8. člen 
Premoženje Rudnika urana Žirovski vrh, v ustanavljanju 
postane z dnem uveljavitve tega zakona lastnina Republike 
Slovenije in se prenese v upravljanje javnemu podjetju. 

9. člen 
Za uresničitev nalog iz 2. člena tega zakona Vlada Republike 
Slovenije sprejema program izvedbe trajnega prenehanja 
izkoriščanja uranove rude in preprečevanje posledic rudarje- 
nja v Rudniku urana Žirovski vrh. 
Sredstva za financiranje priprave in izvedbe tega programa se 
zagotovijo v proračunu Republike Slovenije. 

10. člen 
Za izvajanje nalog po programu izvedbe trajnega prenehanja 
izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarje- 
nja v Rudniku urana Žirovski vrh, izdala javno podjetje vsako 
leto do 1. septembra operativni plan aktivnosti za izvedbo 
programa v naslednjem letu z oceno potrebnih sredstev in do 
31. marca poročilo o izvajanju programa za preteklo leto. 

Operativni plan aktivnosti in poročilo o izvajanju programa 
obravnava in sprejme Vlada Republike Slovenije in o tem 
poroča Skupščini Republike Slovenije. 

11. člen 
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem trajnega prenehanja izko- 
riščanja uranove rude in preprečevanjem posledic rudarjenja 
opravljajo v okviru pristojnosti Republiški rudarski inšpekto- 
rat, Republiški eneregetski inšpektorat, Republiški sanitarni 
inšpektorat ter Republiška uprava za jedrsko varnost. 

12. člen 
Po izpolnitvi programa iz 9. člena tega zakona in zagotovitvi 
nadaljnjega nadzora nad vplivom na okolje, se opravi redna 
likvidacija javnega podjetja. 

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

OBRAZLOŽITEV 

i. 

Zbori Skupščine Republike Slovenije so obravnavali in 
sprejeli predlog za izdajo zakona o trajnem prenehanju 
izkoriščanja uranove rude in. preprečevanju posledic 
rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh z osnutkom 
zakona: Družbenopolitični zbor na seji dne 16. januarja 
1992, Zbor združenega dela in Zbor občin pa na sejah 22. 
januarja 1992. Zbori Skupščine Republike Slovenije so 
naložili predlagatelju, Vladi Republike Slovenije, da naj 
pripravi predlog zakona in pri tem prouči in upošteva 
stališča in pripombe delovnih teles Skupščine, pripombe 
na stališča delegatov v zborih in pripombe drugih inšti- 
tucij. 

II. 

Predlagatelj je pri pripravi zakonskega predloga proučil 
vsa stališča, pripombe in predloge, ki so mu bili posredo- 
vani s strani delovnih teles in zborov Skupščine Repu- 
blike Slovenije, prav tako pa tudi s strani Izvršnega sveta 
Skupščine občine Škofja Loka in Krajevne skupnosti 
Gorenja vas. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona upošteval 
pripombe, ki so se nanašale na natančnejšo opredelitev 
posameznih členov osnutka zakona in na njegovo boljšo 
preglednost, prav tako pa je tudi upošteval večino pri- 
pomb, ki so se nanašale na posamezne člene. 

Pripombi na 1. člen osnutka zakona, da je prvi del tega 
člena pojasnjevalne narave in da ne sodi v zakon in da naj 
se črtata besedi »jedrski objekt«, je predlagatelj upošteval 
in 1. člen spremenil. 

Z dopolnitvijo četrte alinee 2. člena osnutka se zagotavlja 
potrebni nadzor nad zavarovanjem okolja tudi po zaprtju 
rudnika, na kar se smiselno navezuje tudi sprememba 11. 
člena osnutka. 

Predlagatelj s spremenjeno 5. alineo 2. člena osnutka 
poskuša podati najustreznejšo rešitev. Vsebina te alinee je 
bila deležna različnih pripomb in predlogov. Tako seje na 
eni strani zahtevalo, daje potrebno uvajati tržno uspešne 
nadomestne dejavnosti in zaposlitev čim večjega števila 
presežnih delavcev, na drugi strani pa uvedba ekološko 
neoporečnih dejavnosti, pri katerih ekonomski vidik ni 
bistvenega pomena. Predlagalo se je celo, da v rudniku 
naj ne bi uvajali nobenih novih nadomestnih dejavnosti. 
Spremenjena alinea določa uvedbo primernih nadomest- 
nih dejavnosti in s tem omogoča, da se bodo uvedle 

dejavnosti, ki so najprimernejše za naravo objektov, stro- 
kovno usposobljenost delavcev in sprejemljivost v kon- 
kretnem okolju, poleg tega pa z dopolnjenim besedilom 
alinee, ki se glasi: »s posebno presojo vplivov na okolje, če 
gre za uvedbo dejavnosti na območju, kjer se nahaja 
rudnik;«, zagotavlja potrebno ekološko varovalko. 

Predlagatelj je upošteval pripombo na šesto alineo 2. 
člena osnutka, saj se z dopolnitvijo te alinee zagotavlja 
spremljanje zdravstvenega stanja ne le delavcem, ki 
delajo, ampak tudi delavcev, ki so delali na delovnih 
mestih z benificirano delovno dobo. 

Smiselno je upoštevana pripomba na 6. člen osnutka, ki 
spremenjen določa, da v upravni odbor javnega podjetja 
3 člane imenuje Vlada Republike Slovenije, od katerih 
mora biti en član iz občine Škofja Loka, 2 člana pa delavci 
javnega podjetja. S to rešitvijo je zagotovljen lokalni inte- 
res pri upravljanju javnega podjetja, pa čeprav ne gre za 
ustanovitelja. 

Skupščinski nadzor nad delovanjem javnega podjetja je 
zagotovljen s spremenjenim 7. členom osnutka zakona, ki 
na novo določa, da nadzorni odbor, ki ima 5 članov, ime- 
nike Skupščina Republike Slovenije, prav tako pa tudi 
z dopolnjenim 10. členom osnutka zakona, v katerem je 
v novem drugem odstavku določeno, da operativni plan 
aktivnosti in poročilo o izvajanju programa sprejme Vlada 
Republike Slovenije in o tem poroča Skupščini Repu- 
blike Slovenije. 

V zakonskem predlogu je novo določilo, ki opredeljuje 
opravljanje inšpekcijskega nadzora v času zapiranja rud- 
nika. 

III. 

V razpravi o osnutku zakona so bila podana tudi mnenja 
oziroma predlogi, ki jih predlagatelj pri pripravi zakon- 
skega predloga ni mogel upoštevati, ker ne sodijo v zakon 
oziroma niso bila podana v taki obliki, da bi jih bilo 
mogoče upoštevati. Tako predlagatelj ne more upoštevati 
splošnega predloga, da naj zakon vsebuje že konkretne 
rešitve za sanacijo in zavarovanje posameznih delov ozi- 
roma področij rudnika. Vse faze zapiranja rudnika urana 
bo podrobno urejal program zapiranja, kakor to določa 9. 
člen zakonskega predloga. 

Predlogom oziroma zahtevam, daje potrebno v besedilo 
zakonskega predloga vnesti tudi določilo o odškodnini 
oziroma renti za prebivalstvo, zaradi dejstva, da v tem 
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prostoru stoji objekt, kakršen je rudnik urana, predlaga- 
telj ni upošteval. Že nekatere razprave v delovnih telesih 
in posameznih zborih Skupščine Republike Slovenije so 
pokazale, da je potrebno vprašanje rente rešiti najprej 
generalno, nato pa to aplicirati na posamezni konkretni 
primer in območje. Upravičence do rente je potrebno 
točno definirati in pri tem argumentirati vplive v določe- 
nem okolju ter izračunati škodo, ki tam nastaja, ali bo 
nastala v prihodnosti. Ker je v postopku že osnutek 
zakona o varstvu okolja, ki bo to vprašanje sistemsko 
rešil, predlagatelj ocenjuje, da bo rešitev tega vprašanja 
urejena na osnovi sprejetih predpisov o varstvu okolja. 

Pripomba oziroma predlog, da je javno podjetje organiza- 

cijska oblika, v kateri bo prevladovala podjetniška logika, 
in naj se zato imenuje zavod, ni utemeljena in je predlaga- 
telj ni upošteval. 

V proračunu ima vsaka postavka svoj namen, zato se 
s tem zakonom ne more določiti, da imajo sredstva, name- 
njena za zaprtje rudnika, prioriteto. 

Glede predlogov, da naj program zapiranja rudnika 
sprejme Skupščina Republike Slovenije oziroma, da naj 
ga verificirajo skupščinska telesa pa predlagatelj meni, da 
je z upoštevanimi pripombami na osnutek zakona zago- 
tovljen zadosten skupščinski nadzor nad zapiranjem rud- 
nika urana. 

Predlog za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi zakona 

o DOHODNINI z osnutkom zakona - ESA 575 

PREDSEDNIK 
SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Na podlagi 88. člena Ustave Republike Slovenije vam 
v prilogi pošiljamo predlog za izdajo Zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o dohodnini z osnutkom 
zakona s prošnjo, da ga predložite zborom Skupščine 
Republike Slovenije v obravnavo. 

V skladu z 269. členom poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije bodo pri obravnavi tega predloga sodelovali: 
Štefan Kociper in Janez Lampret, poslanca v DPZ, E. A. 
Schvvarzbartl in Janko Deželak poslanca v ZO in Angelca 
Zerovnik, poslanka v ZZD. 

Predlog za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi zakona 
o dohodnini z osnutkom zakona bosta obravnavala Odbor za 
proračun in javne finance kot matično delovno telo in Zako- 
nodajno-pravna komisija. Odbor naj bi zakon obravnaval čim 
prej. 
Za obravnavo predloga za izdajo zakona o spremembi in 
dopolnitvi zakona o dohodnini z osnutkom zakona so pri- 
stojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega 
dela. 

ŠTEFAN KOCIPER 
poslanec v Družbenopolitičnem zboru 

JANEZ LAMPRET 
poslanec v Družbenopolitičnem zboru 

E. ANTON SCHVVARZBARTL 
poslanec v Zboru občin 

JANKO DEŽELAK 
poslanec v Zboru občin 

ANGELCA ŽEROVNIK 
poslanka v Zboru Združenega dela 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembi in dopolnitvi zakona o dohodnini 

I. USTAVNA PODLAGA 
V novi Ustavi Republike Slovenije je podlaga za predlagano 
spremembo in dopolnitev Zakona o dohodnini v 3. odstavku 
53. člena, ki določa, da država varuje družino, materinstvo, 
očetovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za to varstvo 
potrebne razmere, v 55. členu, ki določa, da je odločanje 
o rojstvih svojih otrok svobodno in država zagotavlja možno- 
sti za uresničevanje te svoboščine in ustvarja razmere, ki 
omogočajo staršem, da se odločajo za rojstvo svojih otrok. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 
Zaradi težkega socialnega položaja večine slovenskih družin 
se jih vse manj odloča za rojstvo večjega števila otrok, nemaj- 
hen delež družin pa zaradi izredno nizkih družinskih prejem- 
kov namenjenih otrokom preživlja svoje otroke na robu soci- 
alnega minimuma. Starša, ki sta zaposlena in prejemata pov- 
prečno slovensko plačo, le težko dostojno preživljata enega 
samega otroka. Posledica tega je, da ima večina slovenskih 
staršev le po enega otroka, ker pa ne zadošča za enostavno 
obnavljanje slovenskega naroda. V zadnjih 40 letih je letno 
število novorojenih otrok padlo od 36.000 na 22.000, kar je 
katastrofa za tako majhen narod. 

Sedanje olajšave pri dohodnini za vzdrževane družinske 
člane, zlasti še za otroke, so tako minimalne, da ne predstav- 
ljajo tolikšne gmotne pomoči, da bi se zakonci tudi zaradi 
tega odločali za večje število otrok. 

Za preprečitev nadaljnjega padanja števila rojstva otrok je 
nujno potrebno sprejeti predlagani zakon, ki bo vsaj delno 
stimuliral rojstvo otrok. Postopno glede na gospodarsko moč 
države pa bo potrebno čimpreje sprejeti še druge zakonske 
predpise s področja družinske zakonodaje. 

III. FINANČNE POSLEDICE 
S predlaganim zakonom se bo nekoliko znižal dotok sredstev 
v proračun iz naslova dohodnine, ki pa je v celotni masi tako 
minimalen, da ne vpliva bistveno na dohodkovni strani. Delež 
sredstev za olajšave iz 8. člena Zakona o dohodnini je v prete- 
klem letu znašal med 0,6% do 0,7% BDP. 
S predlaganim zakonom se bo ta delež zvišal za približno 1% 
BDP in za tolikšen delež se bo znižal tudi dotok sredstev 
v proračun iz naslova dohodnine. Zato pa lahko stimulativ- 
nejše olajšave postanejo tudi instrument aktivne zaposlovalne 
politike. 
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OSNUTEK ZAKONA o spremembi in dopolnitvi zakona o dohodnini 

Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o do- 
hodnini 

1. člen 
V zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/91) se 
prvi in drugi odstavek 8. člena spremeni tako, da se glasi: 

»Zavezancem, ki vzdržujejo družinske člane, se prizna 
posebna olajšava. Za prvega otroka in za vsakega drugega 
družinskega člana, se osnova zmanjša za znesek, k znaša 20% 
letne povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji. Za 

vsakega nadaljnjega otroka se olajšava poveča za 5% nave- 
dene plače od predhodnega. 

Za otroke, ki nadaljujejo šolanje na srednji, višji ali visoki 
stopnji v kraju izven stalnega prebivališča, se olajšava iz 
prejšnjega odstavka poveča za 5% letne povprečne plače 
zaposlenih v Republiki Sloveniji.« 

2. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

S predlagano spremembo olajšav pri dohodnini za vzdrže- 
vane družinske člane, zlasti za otroke, naj se ustvarijo pogoji 
za povečanje števila rojstev. Raziskave kažejo, da v zadnjih 
desetletjih število živorojenih otrok v Republiki Sloveniji 
naglo upada. Tako je bilo leta 1950 živorojenih otrok 36.000, 
leta 1990 pa komaj še 22.000. Podatek je zaskrbljujoč. Če se 
bo ta trend upadanja rojstev nadaljevalt bo čez 80 let v Repu- 
bliki Sloveniji manj kot milijon prebivalcev. Slovenski narod 
tako čaka izredno žalostna usoda izginotja v mroju drugih 
narodov. Za dosego enostavnega obnavljanja Slovencev se 
mora število rojstev povečati za najmanj 30%. To pa je šte- 
vilka, ki je ni mogoče doseči brez izdatne pomoči družbe. 
Obstoječa zakonodaja pa ni v ničemer naklonjena večji rod- 
nosti in ne stimulira mladih zakoncev, da bi se odločali za 
večje število otrok. 

Predlagana povečana olajšava pri dohodnini zavezancev, ki 
imajo otroke, je le ena izmed oblik stimulacije za povečanje 
števila rojstev. Podobne stimulacije bodo potrebne tudi na 

področju družinskih prejemkov, porodniškem dopustu, 
opremi novorojencev, štipendijske politike in drugod. 
Otroški dodatek po Zakonu o družinskih prejemkih bo po 
stimulativnejših olajšavah pomenil le še socialni korektiv in 
izravnavo materialnih pogojev za otroke iz ekonomsko šibkih 
družin. 

Glede na težki gospodarski položaj mlade slovenske države 
naj predlagana sprememba olajšav pri dohodnini za vzdrže- 
vane družinske člane pomeni prvi korak k stimulaciji rojstev. 
Po predlagani spremembi bo znašala olajšava za otroke pov- 
prečno med 1.700 in 1.900 SLT, kar predstavlja za 562.000 
nepreskrbljenih otrok med 11.464 do 12.814 milijarde SLT ali 
1,67 % do 1,86 % BDP. Dodatna olajšava za dijake in študente 
izven kraja bivališča pa znese še dodatno 0,05% BDP. 

Poslanski klub SKD zato predlaga, da se predlagana spre- 
memba in dopolnitev Zakona o dohodnini sprejme v najkraj- 
šem možnem roku. 

Predlog za izdajo zakona o VETERINARSKI DEJAVNOSTI - ESA 574 

Vlada Republike Slovenije je na 159. seji 20/3-1992 dolo- 
čila besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O VETERINARSKI 
DEJAVNOSTI S TEZAMI, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266., 267. in drugega odstavka 274. 
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi 
z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije. 
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 
nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 
uporablja Vlada Republike Slovenije in nđ podlagi 220. in 

221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bodo kot nje- 
govi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles so- 
delovali: 

- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, 
- dr. Peter TIŠLER, direktor Republiške veterinarske 
uprave, 
- Jernej LENIČ, pomočnik direktorja Republiške veteri- 
narske uprave, 
- Martina LIPPAI, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Predlog za izdajo zakona o veterinarski dejavnosti s tezami 
bosta obravnavala Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo kot 
matično delovno telo in Zakonodajno-pravna komisija. Odbor 
bo zakon obravnaval med 13. in 17. aprilom letos. 
Za obravnavo predloga za izdajo zakona o veterinarski dejav- 
nosti so prisotjni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor 
združenega dela. 
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POVZETEK 

Veterinarska dejavnost je sedaj urejena v zakonu 
o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85), 
v katerem so določene tudi živalske kužne bolezni in 
ukrepanje v zvezi z njim ter veterinarska inšpekcija. Na 
tem področju se v Republiki Sloveniji uporablja tudi 
zakon o varstvu živali pred kužnimi boleznimi, ki ogro- 
žajo vso državo (Uradni list SFRJ, št. 43/86). Ker je nujno 
omogočiti zasebno delo na tem področju, za spremembe 
in dopolnitve oziroma z novo oblikovanje drugih delov 
zakona o zdravstvenem varstvu živali in za vključitev 
zveznega zakona v ta zakon pa še niso podani vsi pogoji 
/ni jasna razmejitev pristojnosti med lokalnimi skup- 
nostmi in državo, pri izvozu in uvozu se še vedno uporab- 
ljajo zvezni predpisi, certifikati in pečati, ki so registrirani 
na Evropski skupnosti in v drugih državah uvoznicah 
živali in živil živalskega izvora, niso še sklenjene nove 
meddržavne pogodbe o pogojih uvoza in Izvoza, ni še 
pripravljen zakon o nalezljivih boleznih) predlagamo 
sprejem zakona o veterinarski dejavnosti. Ko pa bodo 
izpolnjeni prej navedeni pogoji, bomo pripravili tudi nov 
zakon o zdravstvenem varstvu živali. 

Zakon bo povsem na novo uredil zasebno veterinarsko 
dejavnost. Skladno z ustavno ureditvijo bo opravljanje 
zasebne veterinarske dejavnosti dovoljeno na vseh 
področjih, razen specialistične veterinarske dejavnosti 
na področju higiene In eplzootiologije, katero bodo 
opravljali samo javni veterinarski zavodi. 

Glede pogojev za vključevanje v mrežo javne veterinar- 
ske službe, bodo zasebni veterinarski delavci izenačeni 
z drugimi veterinarskimi delavci. Predlagatelj zakona 
ocenjuje, da ni mogoče uvajati zasebnega dela poleg 
redne zaposlitve. 

Določena bosta obseg in vsebina veterinarske dejavno- 
sti ter dejavnosti, ki spadajo v okvir javne veterinarske 
službe. Pri tem bo zakon sledil usmeritvam v drugih 
državah s sodobno organizirano veterinarsko službo, 
potrebam pri izvajanju te dejavnosti v naši državi in 
pogojem, ki jih določajo druge države, uvoznice živalskih 
proizvodov. Na tej podlagi naj bi imeli osnovno veterinar- 
sko dejavnost, specialistično veterinarsko dejavnost na 
področju higiene in epizootlologije, specialistično veteri- 
narsko dejavnost na drugih področjih, veterinarsko 

dejavnost v osemenjevalnem središču, preskrbo z zdra- 
vili za veterinarsko dejavnost in ostale veterinarske de- 
javnosti. 

V zakonu bodo določene vrste veterinarskih organizacij. 
V prihodnje naj bi v Sloveniji imeli: veterinarsko ambu- 
lanto, veterinarsko postajo, veterinarsko specialistično 
ambulanto, veterinarsko kliniko, območni veterinarski 
zavod In Veterinarski zavod Slovenije. 

Zakon bo opredelil, da so določene veterinarske dejav- 
nosti javna služba in se opravljajo v okviru mreže javne 
veterinarske službe, ki jo bodo sestavljali javni veteri- 
narski zavodi /območni veterinarski zavodi In republiški 
veterinarski zavod — Veterinarska fakulteta/ ter pravne 
in fizične osebe, ki bodo opravljale veterinarsko dejav- 
nost kot javno službo na podlagi koncesije. Veterinarske 
dejavosti, ki niso dejavnosti javne veterinarske službe, 
pa bodo opravljale domače fizične in pravne osebe tudi 
mimo sprejete mreže na podlagi dovoljenja pristojnega 
organa, če bodo izpolnjevale predpisane pogoje. To daje 
široke možnosti za zasebno delo v veterinarstvu, tudi 
mimo mreže javne veterinarske službe. 

V skladu z zakonom o zavodih bo zakon uredil tudi 
nekatere specifičnosti vodenja, upravljanja In poslova- 
nja veterinarskih zavodov. 

Zakon bo podrobneje opredelil veterinarske strokovne 
delavce ter način opravljanja strokovnega izpopolnje- 
vanja. 

Na novo bo uvedel strokovni nadzor In nadzor nad pogoji 
dela, ki ga bo izvajala Veterinarska zbornica. 

Zakon bo predvideval združevanje veterinarskih delav- 
cev in organizacij v Veterinarsko zbornico, ki bo imela 
predvsem strokovne naloge, pa tudi nekatera javna poo- 
blastila. 

Sprejem predloženih sprememb in dopolnitev, ki se 
nanašajo na organiziranje In zagotavljanje veterinarske 
dejavnosti, ne bo imel za posledico obremenitev republi- 
škega proračuna. Z uvedbo zasebne veterinarske dejav- 
nosti pričakujemo racionalizacijo na tem področju. Usta- 
novitev Veterinarske zbornice ne bo pomenila obremeni- 
tve proračuna, razen za Izvajanje javnih pooblastil. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o veterinarski dejavnosti 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Veterinarska dejavnost je sedaj urejena v zakonu o zdravstve- 
nem varstvu živali /Uradni list SRS, 37/85/, v katerem so 
določene tudi živalske kužne bolezni in ukrepanje v zvezi 
z njimi ter veterinarska inšpekcija. Na tem področju se 
v Republiki Sloveniji uporablja tudi zakon varstvu živali pred 
kužnimi boleznimi, ki ogrožajo vso državo /Uradni list SFRJ, 
št. 43/86/. 

V veterinarski dejavnosti zaenkrat zasebno delo ni dovoljeno, 
kar pa je nujno treba čimprej urediti. Ker pa še niso izpolnjeni 
pogoji za celovite spremembe in dopolnitve oziroma za nov 
zakon o zdravstvenem varstvu živali, v katerega bi vključili 
tudi ustrezne določbe zveznega zakona o varstvu živali pred 
kužnimi boleznimi, ki ogrožajo vso državo / ni jasna razmeji- 
tev pristojnosti med lokalnimi skupnostmi in državo, pri 
izvozu in uvozu se še vedno uporabljajo prevzeti zvezni pred- 
pisi, certifikati in pečati, ki so registrirani v ES in v drugih 
državah uvoznicah živali in živil živalskega izvora; niso skle- 
njene nove meddržavne pogodbe o pogojih uvoza in izvoza; 
ni še pripravljen zakon o nalezljivih boleznih/, se predlaga, da 

se veterinarska dejavnost uredi s posebnim zakonom, to je 
z zakonom o veterinarski dejavnosti. Ko pa bodo izpolnjeni 
prej navedeni pogoji, bomo predlagali nov zakon o zdravstve- 
nem varstvu živali. 

Skupščina Republike Slovenije je v letu 1990 obravnavala 
predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zdravstvenem varstvu živali z osnutekom zakona, 
s katerim naj bi na tem področju omogočili zasebno prakso, 
v zvezi z zakonom o zasebnem delu. Ker zakon o zasebnem 
delu v Skupščini Republike Slovenije ni bil sprejet, tudi zakon 
o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu 
živali ni bil dan v nadaljnji postopek sprejemanja. 

1. Ocena sedanje ureditve veterinarske dejavnosti 

Sedanja organizacija veterinarske dejavnosti izhaja iz določb 
zakona o zdravstvenem varstvu živali, na podlagi katerih ni 

x mogoče opravljati zdravstvenega varstva živali z osebnim 
delom samostojno kot poklic, delovni ljudje, občani in civilne 
pravne osebe pa tudi ne smejo ustanoviti veterinarske 
delovne organizacije. 
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Veljavni zakon o zdravstvenem varstvu živali v delu, ki ureja 
veterinarsko dejavnost, ni usklajen z ustavo in ne z zakonom 
o zavodih /Uradni list RS, št. 12/91/. 

Veterinarsko dejavnost v Republiki Sloveniji so v letu 1990 
opravljali: 

- 1 univerzitetna veterinarska organizacija, 
- 9 območnih veterinarskih delovnih organizacij /veterinar- 
ski, 
živinorejsko-veterinarski in kmetijsko veterinarski zavodi/, 
- 18 obratnih veterinarskih ambulant kmetijskih podjetij in 
osemenjevalnih centrov. 

Naloge nadzorstva na področju zdravstvenega varstva živali 
so opravljale občinske in republiška veterinarska inšpekcija. 

Kadrovska zasedba je bila v letu 1990 naslednja: 

1/ Veterinarska inšpekcija 
2/ Območni veterin.zavodi 
3/ Veterinarska fakulteta 
- inštituti 

4/ Obratne veterin.ambulante 

diplomiranih ostalih veterinar, 
veterinarjev delavcev 

57 
371 264 

43 20 
78 79 

Skupaj: 549 363 

2. Razlogi za Izdajo zakona 

V Republiki Sloveniji se veterinarska dejavnost ne izvaja 
z zasebnim delom že od leta 1959. V tem obdobju tudi ni bilo 
/z izjemo dveh primerov/ opaženo delovanje »črne prakse«, 
niti ni bilo pojavov drugih oblik zasebništva. Tudi v stroki 
/društva veterinarjev in veterinarskih tehnikov Slovenije/ ni 
bilo do leta 1989 nobenih pobud za uvedbo zasebnega dela 
na tem področju. Posamezne pobude in delegatska vprašanja 
pa so se pojavljala v letu 1989. Zastavljajo jih predvsem mladi 
veterinarji, ki iščejo zaposlitev, in razvitejši kmetje, ki si želijo 
prosto izbiro oziroma hišnega veterinarja. 

Zakon o zdravstvenem varstvu živali iz leta 1985 je v nekaterih 
določbah ovira za drugačno ureditev, to je za privatizacijo 
večine veterinarske dejavnosti. Vsebinski razlogi za izdajo 
tega zakona so predvsem: 

- omogočena bo ustvarjalnejša in produktivnejša izraba vseh 
potencialov, predvsem pa znanja in sredstev, vzpodbujeno 
povečanje zaposlenosti ter zagotovljena socialna varnost; 
- dana bo možnost več za dvig obsega in kakovosti storitev, 
dvig kakovosti življenjskega standarda, hitrejši bo odziv na 
povpraševanje in potrebe, deloma se bo ublažila zadrega 
zaradi pomanjkanja sredstev za programe zdravstvenega var- 
stva živali. 

Predlagatelj ocenjuje, da lahko opravljanje nekaterih veteri- 
narskih storitev s samostojnim delom kakovostno dopolni 
obstoječi sistem zdravstvenega varstva živali. Predvidevamo, 
da bi s ponovno uvedbo opravljanja veterinarskih storitev 
z osebnim delom omogočili prosto izbiro veterinarja, kar je za 
delo npr. v kurativi zelo pomembno. Z uvajanjem takšnega 
dela v veterinarstvu bi nekaterim veterinarjem omogočili 
sproščanje njihovih svetovalnih in strokovnih sposobnosti, 
kar v javni veterinarski službi vedno ni dovolj razvito. S tem bi 
tudi razbremenili javno veterinarstvo in nenazadnje usmerili 
sredstva nekaterih veterinarjev in imetnikov živali v družbeno 
koristne namene. Izboljšali in dopolnili bi ponudbo veterinar- 
stva, zlasti na področju svetovanja in zdravstvenega varstva 
nekaterih vrst živali. Z uveljavitvijo zasebne iniciative bi nare- 
dili ponudbo veterinarske dejavnosti kakovostnejšo in celovi- 
tejšo. 

Veterinarska dejavnost mora biti na razpolago vsem lastni- 
kom živali, ne glede na njihov materialni in socialni položaj. 
V sodobni družbi morajo biti zagotovljeni: najmanjši obseg 
zdravstvenega varstva živali; v primeru katastrofe /npr. epizo- 
otije/ solidarno reševanje problematike; osnovna izobrazba 

lastnikov živali o zdravstvenem varstvu živali /prosvetljevanje/ 
ipd. 

Mnoge dejavnosti na področju veterinarstva so zaradi sploš- 
nega interesa in varstva javne koristi /zdravje ljudi in živali, 
zdravo življenjsko okolje, neoporečna živila živalskega izvora/ 
celo obvezne. Take dejavnosti mora država celo vsiliti tistim, 
ki ne bi sami uvideli, da so jim v korist in bi z neuporabo teh 
storitev ogrožali zdravje ali kake druge dobrine drugih imetni- 
kov živali ali ljudi /npr. obvezne vakcinacije živali, diagno- 
stične preiskave na kužne in parazitarne bolezni, obvezno 
ubijanje okuženih živali, obvezno neškodljivo odstranjevanje 
poginjenih živali, obvezni veterinarsko-sanitarni pregledi 
živil živalskega izvora, ki so namenjena za javno potrošnjo 
ipd./. 

Pri nekaterih veterinarskih dejavnostih ni mogoče individuali- 
zirati neposrednega uporabnika, uporabniki so vsi ljudje. 
Takega značaja je npr. zdravstveno varstvo živali pred bolez- 
nimi, ki se prenašajo od živali na ljudi. Tu je stalno prisotno 
zdravstveno varstvo prebivalstva /uporabniki te dejavnosti so 
vsi ljudje/. Podobnega značaja je tudi veterinarska dejavnost 
za zaščito človekovega okolja. Veterinarska dejavnost na 
področju primarne preventive v zdravstvu ne more biti izpo- 
stavljena tržnimim zakonitostim, ker gre za zaščito zdravja 
ljudi. Nekateri veterinarski ukrepi so lahko celo negativni za 
posamezne imetnike živali ali kmetijska in živilska podjetja, 
nasprotno pa dajejo pozitivne ekonomske in zdravstvene 
učinke v njihovi okolici, drugih občinah in državah. 

Zato je veterinarska služba nujno potrebna javna služba in je 
ne moremo zagotoviti po načelih tržnega gospodarstva. 

Zakon o zavodih je na splošno opredelil pojem javnih služb 
kot dejavnosti, katerih trajno in nemoteno opravljanje mora 
v javnem interesu zagotavljati država oziroma v okviru svojih 
pristojnosti tudi lokalna skupnost. V 140. členu ustave pa je 
določeno, da v pristojnost občine spadajo le lokalne zadeve, 
ki jih občina lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo 
prebivalce občine. Zdravje ljudi in živali, zdravo življenjsko 
okolje in proizvodnja zdravstveno neoporečne hrane prav 
gotovo niso zadeve, ki zadevajo samo prebivalce ene občine, 
zato mora veterinarsko dejavnost kot javno službo določiti in 
zagotavljati Republika Slovenija v skladu s prevzetimi medna- 
rodnimi konvencijami in pogoji, ki jih postavljajo države ES 
ter druge gospodarsko razvite države. Zato je določitev 
obsega veterinarske dejavnosti, ki sodi v okvir javne službe, 
ter načina in pogojev za njeno izvajanje naloga zakona o vete- 
rinarski dejavnosti. 

Zakon o zavodih kot splošni zakon je uredil le skupna sta- 
tusna vprašanja zavodov, ne pa tudi specifičnih vprašanj 
veterinarstva, ki jih mora urediti predloženi zakon. Zakon 
o zavodih predstavlja splošno izhodišče za vse neprofitne 
javne službe in nanj se mora vezati tudi predloženi zakon. Oba 
zakona skupaj bosta šele predstavljala celovito pravno uredi- 
tev veterinarske dejavnosti. 

II. TEMELJNA NAČELA IN CILJI 

Načela in cilji zakona so naslednji: 

- obstoječo organizacijo veterinarske službe je treba spreme- 
niti in uskladiti z novimi političnimi, družbenimi in gospodar- 
skimi pogoji; 
- omogočiti opravljanje veterinarskih storitev s samostojnim 
osebnim delom, razen tistih dejavnosti, ki jih zaradi varstva 
javne koristi ni mogoče samostojno opravljati z osebnim 
delom; 
- določene veterinarske dejavnosti so dejavnosti javne veteri- 
narske službe, ki jo zagotavlja republika- javna služba mora 
biti racionalno organizirana in čim bolj dostopna imetnikom 
živali; 
- ob pogoju verifikacije zasebnih veterinarskih delavcev in 
zavodov imajo zasebniki enak položaj, pravice in odgovorno- 
sti na področju veterinarske dejavnosti; 
- zasebniki smejo in morajo opravljati veterinarsko dejavnost 
pod istimi kadrovskimi, tehničnimi, varstvenimi, veterinar- 
sko- sanitarnimi, prostorskimi in drugimi posebnimi pogoji, 

poročevalec 19 



pravicami in obveznostmi ter istimi pogoji nadzora kot javni 
veterinarski zavodi. Enaki so tudi pogoji opravljanja dejavno- 
sti v skladu z zakonom, predpisi, pooblastili in veterinarsko 
medicinskim kodeksom etike. 

Cilj zakona je zagotoviti zasebnikom uresničevanje pravic do 
opravljanja določenih veterinarskih dejavnosti s samostojnim 
osebnim delom, z uveljavitvijo zasebne iniciative narediti 
ponudbo veterinarske dejavnosti kakovostnejšo in celovi- 
tejšo. 

Cilj spremembe lastništva v veterinarskih orgaizacijah, je 
boljše gospodarjenje v veterinarskih organizacijah /večja kon- 
kurenca, boljša organizacija dela, ustrezno upravljanje in 
vodenje, uspešno gospodarjenje in finančno poslovanje ipd./. 

Zakon o veterinarski dejavnosti bo imel komplementarni zna- 
čaj glede na zakon o zavodih. Oba zakona skupaj bosta 
celovito uredila veterinarsko dejavnost in s tem: 

- omogočila preobrazbo sedanje organiziranosti veterinar- 
skih organizacij v organizacijsko obliko neprofitnih organiza- 
cij v skladu z zakonom o zavodih; 
- omogočila, da se poleg veterinarskih /nedržavnih/ zavodov 
za določene veterinarske dejavnosti ustanovijo oziroma delu- 
jejo javni veterinarski zavodi kot veterinarska organizacija za 
opravljanje javne veterinarske službe, s podobnim položajem, 
kakor ga imajo take organizacije v drugih družbenih sistemih. 

III. POGLAVITNE ZAKONSKE REŠITVE 

V zakonu bo določen obseg veterinarske dejavnosti, ki spada 
v okvir javne veterinarske službe in katere cilj ni pridobivanje 
dobička, marveč zagotavljanje veterinarskih storitev v javnem 
interesu. 

V obseg veterinarske dejavnosti, ki so dejavnosti javne službe, 
bo poleg dejavnosti, ki so bile že v obstoječem zakonu 
o zdravstvenem varstvu živali, opredeljene kot dejavnosti 
posebnega družbenega pomena /1.-8.alinea 2. člena/, tudi 
preprečevanje in zdravljenje organskih, presnovnih, vzrejnih 
in deficitarnih bolezni /9. alinea 2. člena/. 

V zakonu bodo določeni nivoji dejavnosti, izhajajoč iz tehno- 
loške in kadrovske zahtevnosti, potreb imetnikov živali po 
dostopnosti veterinarske službe ter naloge v posamezni 
dejavnosti. Pri tem bo zakon sledil usmeritvam v drugih drža- 
vah s sodobno organizirano veterinarsko službo, izkušnjam 
pri izvajanju te dejavnosti v naši državi in pogojem, ki jih 
določa Evropska gospodarska skupnost. Na tej podlagi naj bi 
imeli: 

- osnovno veterinarsko dejavnost; 
- specialistično veterinarsko dejavnost na področju higiene 
in epizootiologije; 
- specialistično veterinarsko dejavnost na drugih področjih; 
- veterinarsko dejavnost v osemenjevalnem središču; 
- preskrbo z zdravili za veterinarsko dejavnost in 
- druge veterinarske dejavnosti. 

Zakon bo opredelil tudi vsebino posamezne veterinarske 
dejavnosti in vrste veterinarskih organizacij in njihove naloge. 
V prihodnje naj bi v Sloveniji imeli veterinarsko ambulanto, 
veterinarsko postajo, veterinarsko specialistično ambulanto, 
veterinarsko kliniko, območni veterinarski zavod in republiški 
veterinarski zavod, to je Veterinarsko fakulteto. S tem povze- 
mamo organizacijske oblike sodobno urejenih veterinarskih 
služb, ki poznajo tri tipe organizacij s tremi nivoji veterinar- 
skih storitev: osnovni - primarni /ambulanta, postaja/, speci- 
alistični - sekundarni /klinika, zavod/ in vrhunski - terciarni 
/fakulteta, inštitut/. 
Zakon bo opredelil, da se določene veterinarske dejavnosti 
javne službe opravljajo v okviru mreže javne veterinarske 
službo. Mrežo javne veterinarske službe bodo sestavljali javni 
zavodi ter pravne in fizične osebe, ki bodo opravljale veteri- 
narsko dejavnost kot javno službo na podlagi koncesije. 
Druge veterinarske dejavnosti, ki niso dejavnosti javne veteri- 
narske službe, pa bodo lahko opravljale domače fizične in 
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pravne osebe na podlagi dovoljenja republiškega upravnega 
organa, pristojnega za kmetijstvo, če bodo izpolnjevale pred- 
pisane pogoje. 

Za celotno javno veterinarsko službo naj bi skrbela Republika 
Slovenija. 

Pri oblikovanju mreže naj bi poleg plana razvoja kmetijstva, 
zdravstvenega stanja živali in ogroženosti živali in prebival- 
stva območja, obsega proizvodnje in dostopnosti do posa- 
meznih rej ter števila živali upoštevali tudi naloge posameznih 
dejavnosti in finančne možnosti. Zakon bo določil, da mora 
biti za območje občine zagotovljena osnovna veterinarska 
dejavnost, v občini, kjer je osemenjevalno središče, veterinar- 
ska dejavnost v osemenjevalnem središču, za širše območje 
in za območje republike pa specialistična veterinarska dejav- 
nost. Kriterije za postavitev mreže javne veterinarske službe 
bo določilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Pravne in fizične osebe bodo morale za opravljanje veterinar- 
ske dejavnosti izpolnjevati strokovne, organizacijske, kadrov- 
ske in higiensko tehnične pogoje, ki zagotavljajo varno in 
strokovno opravljanje veterinarskih storitev. Te pogoje bo 
predpisal in ugotavljalo ministrstvo, pristojno za kmetijstvo. 
Določene bodo tudi obveznosti zavodov in zasebnih veteri- 
narskih delavcev v zvezi z vodenjem veterinarske dokumenta- 
cije in evidence, obveznostjo in odgovornostjo veterinarskih 
delavcev in zagotavljanjem neprekinjene veterinarske dejav- 
nosti. 

Veterinarsko dejavnost bodo opravljali veterinarski delavci 
v javnih zavodih in drugih zavodih ali z zasebnim delom. 

Za zagotavljanje specialistične veterinarske dejavnosti na 
področju higiene in epizootiologije se bodo obstoječi zavodi 
na območju Republike Slovenije reorganizirali oziroma bodo 
ustanovljeni novi območni javni veterinarski zavodi. Dejav- 
nost republiškega veterinarskega zavoda bo opravljala Veteri- 
narska fakulteta v Ljubljani. 

Poleg drugih nalog na tem področju veterinarske dejavnosti 
bo območni veterinarski zavod opravljal osnovno mikrobiolo- 
ško diagnostiko, republiški veterinarski zavod pa vrhunsko 
mikrobiološko diagnostiko. 

Območni veterinarski zavod bo opravljal specialistično veteri- 
narsko dejavnost na področju epizootiologije in higiene živil, 
krmil, okolja idr. za območje več občin /območje več kot 
30.000 živalskih enot/. Ta javni zavod bo opravljal tudi 
osnovno diagnostiko, za katero je potrebna osnovna oprem- 
ljenost laboratorjev in objektov za obdukcijo ter veterinarji 
specialisti za diagnostiko na področju higiene in epizootiolo- 
gije. 

Republiški veterinarski zavod bo opravljal specialistično vete- 
rinarsko dejavnost na področju epizootiologije in higiene. Ta 
javni zavod bo opravljal tudi vrhunsko diagnostiko, za katero 
je potrebna posebna, večinoma draga opremljenost laborato- 
rijev in inštitutov, visokovredni diagnostični biološki prepa- 
rati, laboratorijske poskusne živali, posebno zaščiteni pro- 
stori za delo z mikrobi, ki lahko ogrožajo ljudi in okolje, 
potrebno pa je tudi poglobljeno znanje strokovnjakov za 
posamezna specialna diagnostična področja. Zavod bo uva- 
jal, izpopolnjeval in preverjal nove diagnostične metode 
s tega področja in osnovno diagnostično dejavnost za 
potrebe ljubljanskega in gorenjskega območja. 

Javni veterinarski zavodi bodo v skladu s predpisi ZDA in ES 
zagotavljali tudi intralaboratorijsko kontrolo, v sodelovanju 
z drugimi laboratoriji v državah ES pa tudi interlaboratorijsko 
kontrolo diagnostičnih laboratorijev. 

V skladu z zakonom o zavodih bo zakon uredil tudi nekatere 
specifičnosti vodenja, upravljanja in poslovanja javnih veteri- 
narskih zavodov. Direktorja območnega veterinarskega 
zavoda bo imenoval in razreševal svet zavoda s soglasjem 
ustanovitelja. Predpisani bodo tudi pogoji, ki jih mora izpol- 
njevati direktor zavoda. Javni veterinarski zavod bo imel stro- 
kovni svet. 
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Povsem novo bo v zakonu poglavje o drugih veterinarskih 
zavodih in o zasebni veterinarski dejavnosti. 

Domače fizične in pravne osebe bodo lahko ustanovile 
naslednje vrste veterinarskih zavodov /zavodi s pravico javno- 
sti/; veterinarsko ambulanto, veterinarsko postajo, veterinar- 
sko specialistično ambulanto in veterinarsko kliniko. 

Opravljanje zasebne veterinarske dejavnosti bo dovoljeno na 
vseh področjih veterinarskih dejavnosti, razen dejavnosti, ki 
jih ni mogoče samostojno opravljati z osebnim delom, zaradi 
varstva življenja in zdravja ljudi. S tem v zvezi bo zakon 
določil, da na področju veterinarske dejavnosti ni mogoče 
podeliti koncesije za opravljanje specialistične veterinarske 
dejavnosti na področju higiene in epizootiologije. 

Zakon bo predvidel pogoje, ki jih mora izpolnjevati veterinar- 
ski delavec za opravljanje zasebnega dela in postopek za 
pridobitev dovoljenja za opravljanje veterinarske dejavnosti. 
Veterinarski delavec bo lahko opravljal veterinarske storitve 
na lastnih sredstvih, ali z najemom teh sredstev pri javnem ali 
drugem zavodu, ali tudi v obliki pogodbenega odnosa z jav- 
nimi zavodi. Glede pogojev za vključevanje v mrežo javne 
veterinarske službe naj bi bili zasebni veterinarski delavci 
izenačeni z drugimi veterinarskimi delavci. 

Zasebne veterinarske dejavnosti ne bo mogoče opravljati 
poleg redne zaposlitve /zasebno popoldansko delo/. 

Zakon bo določal veterinarske storitve, ki se lahko podelijo 
s koncesijo in veterinarske storitve, ki jih lahko opravlja 
domača fizična ali pravna oseba na podlagi dovoljenja pristoj- 
nega organa. Koncesijo in dovoljenje za opravljanje določe- 
nih veterinarskih storitev bo drugim veterinarskim zavodom in 
zasebnim veterinarjem podelilo oziroma izdalo ministrstvo, 
pristojno za kmetijstvo, po predhodnem mnenju Veterinarske 
zbornice. Predpisana bodo tudi merila za ustanavljanje javnih 
zavodov in izbiro koncesionarjev, postopek pridobivanja kon- 
cesionarjev, vsebina koncesijskega akta in koncesijske po- 
godbe. 
Zaradi poenotenja evidenc in zmanjševanja nepotrebnega 
podvajanja, bo register vseh zasebnih veterinarskih delavcev 
vodila Veterinarska zbornica Slovenije, republiški upravni 
organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo, pa bi ugotavljala 
ali zasebni veterinarski delavec izpolnjuje predpisane pogoje. 

Zakon bo podrobneje opredelil veterinarske strokovne 
delavce ter način opravljanja strokovnega izpopolnjevanja. To 
področje se bistveno ne bo razlikovalo od rešitev v sedaj 
veljavnem zakonu o zdravstvenem varstvu živali. Več pozor- 
nosti kot v dosedanjem zakonu bo namenjeno podiplom- 
skemu izpopolnjevanju. Diplomirani veterinarji bodo morali 
vsfckih 10 let dokazovati strokovno usposobljenost za nadalje- 
vanje dela v stroki. Ker veterinarskim delavcem in sodelavcem 
z visoko izobrazbo izven veterinarske fakultete dosedaj ni bilo 
omogočeno napredovanje, bo v zakonu predlagana uvedba 
nekaterih strokovnih nazivov /svetnik, višji svetnik/, ki naj bi 
bili odraz pridobljene visoke stopnje strokovnosti na področju 
posameznih veterinarskih dejavnosti. 

Predvideno bo tudi podeljevanje nagrad in priznanj veterinar- 
skim delavcem in sodelavcem za izjemne uspehe v veterinar- 
ski dejavnosti. Pogoji za pridobitev teh nazivov in priznanj pa 
bodo urejeni v posebnem podzakonskem aktu. 

Upravni in interni strokovni nadzor se bistveno ne bo razliko- 
val od rešitev v sedaj veljavnih zakonih, na novo pa se bo 
uvedel strokovni nadzor in nadzor nad pogoji dela, ki ga bo 
izvajala Veterinarska zbornica. 

Zakon bo predvidel tudi ukrepe, ki jih lahko odredi pristojni 
inšpekcijski upravni organ ali strokovna komisija, če bi pri 
nadzoru ugotovil pomanjkljivosti v veterinarskem zavodu ali 
zasebni veterinarski dejavnosti. 

Zakon bo predvideval združevanje veterinarskih delavcev in 
organizacij v Veterinarsko zbornico, ki bo samostojna 
poklicna organizacija in bo imela predvsem strokovne naloge. 

To so predvsem programiranje razvoja zdravstvenega varstva 
živali, oblikovanje kodeksa veterinarsko-medicinske deonto- 
logije, nadzor in ukrepanje, dajanje, podaljševanje in odvzem 
potrdil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje zasebne 
prakse, strokovno izpopolnjevanje članov, sodelovanje pri 
oblikovanju cen, študijskih programov, sklepanju kolektivnih 
in drugih pogodb ipd. 

V prehodnih določbah bodo določeni roki, v katerih morajo 
pristojni upravni organi, pravne in fizične osebe zagotoviti 
izvedbo posameznih določb zakona, ministrstvo, pristojno za 
kmetijstvo pa, izdati vse potrebne podzakonske akte za 
izvedbo zakona, urejeno bo tudi lastninjenje družbene last- 
nine v veterinarskih delovnih organizacijah in nadaljevanje 
dela obstoječih veterinarskih organizacij. 

IV. POGLAVITNA IZHODIŠČA PRI PRIPRAVI ZAKONA IN 
PRIMERJALNI PREGLED 

1/ Sklepi in predlogi Mednarodne organizacije za epizootiolo- 
gijo /OIE/ v Parizu, ki združuje 114 držav članic te organiza- 
cije. V sklepih OIE je poudarjeno, da kontrola določenih 
kužnih bolezni in naloge veterinarstva v javnem zdravstvu 
morajo ostati skrb države. Druge veterinarske dejavnosti pa 
se lahko poverijo privatni praksi. 

2/ Predlog za izdajo zakona in osnutek zakona o zdravstveni 
dejavnosti, v katerem je Skupščina Republike Slovenije že 
sprejela opredelitev, da tudi zasebne zdravstvene dejavnosti 
ni mogoče opravljati na področju higiensko epidemiološke 
dejavnosti /dejavnost, ki jo opravljajo zavodi za javno zdrav- 
stvo/. 

3/ Splošno mnenje veterinarskih strokovnjakov je, da morajo 
biti določene veterinarske dejavnosti, ki jih tudi financira 
država /epizootiološka služba, diagnostični laboratoriji, ugo- 
tavljanje zdravstvene neoporečnosti živil živalskega izvora, 
krmil/ organizirane v javnem sektorju, in da sta decentraliza- 
cija drugih veterinarskih dejavnosti ter izvajanje teh dejavno- 
sti z zasebnim delom ekonomsko opravičljiva. Veterinarska 
dejavnost na področju epizootiologije in higiene izvaja 
obvezne ukrepe v skladu s predpisi, strokovna opravila šir- 
šega družbenega interesa in strokovna opravila za nemoteno 
izvajanje veterinarske inšpekcije. Izvajanje teh strokovnih 
opravil pa je pogosto inkopatibilno z zasebno veterinarsko 
dejavnostjo. 

4/ Specialistično veterinarsko dejavnost na področju higiene 
in epizootiologije, ki je trenutno organizirana v zavodih, so 
v preteklih letih nadzirali inšpekcijski organi EGS in drugih 
držav. Komisije teh držav so ocenile, da je ta dejavnost 
v Republiki Sloveniji usklajena z direktivami EGS in ZDA in 
tako organizirana in opremljena, da zagotavlja učinkovito 
zdravstveno varstvo živali ter da ni nevarnosti za živinorejo in 
prebivalstvo držav EGS in drugih držav. Na podlagi tega je 
Slovenija dobila izvozno verifikacijo na najbolj zahtevna 
tržišča /ZDA, EGS, Kanada, Avstralija/. 

S predloženim zakonom bo veterinarska dejavnost organizi- 
rana podobno kot v nekaterih evropskih državah s sodobno 
urejeno veterinarsko službo /Bavarska, Danska, Italija/. Vse tri 
države imajo specialistično veterinarsko dejavnost na 
področju epizootiologije in higiene organizirano v državni 
upravi in državnih zavodih. Danska ima velik izvoz kmetijskih 
proizvodov, Italija je turistična država, ki uvaža živali in žival- 
ske proizvode in ima s tem v zvezi stalne epidemiološke in 
epizootiološke probleme v svoji državi; Bavarska je dežela 
z urejeno veterinarsko zakonodajo, ki ima velik vpliv pri spre- 
jemanju normativnih aktov ES. Nekatere druge države pa šele 
usklajujejo veterinarske predpise in službo s predpisi ES /npr. 
Avstrija, vzhodne države/. 

Razdelitev veterinarske dejavnosti na državno in privatno 
službo v teh državah in v Sloveniji /po dokončani privatizaciji 
prakse/ bo podobna, kar je razvidno iz podatkov o številu 
diplomiranih veterinarjev v teh državah oziroma deželah: 
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Država 
dežela 

Državni Državni labor. 
uslužbenci javne inštit. 

Privatna % veter, 
praksa v priv.praksi 

Bavarska 
Danska 
Italija 
flovenija 

443 
491 

3.733 
75 

342 
236 
267 
150 

1.601 
1.134 
6.310 

342 

66 
60 
61 
60 

V vseh razvitih državah država skrbi za nadzor in za zakonitost 
organiziranja, s tem pa tudi za nadzor vse dejavnosti v veteri- 
narstvu, tudi tistega dela, ki ga izvajajo veterinarji praktikusi. 
Ti so pri svojem delu absolutno podrejeni državni zakonodaji. 

V okviru ES se bo veterinarsko sanitarna kontrola z meja po 
letu 1992 preselila v notranjost, na mesto natovarjanja ter 
iztovarjanja. To ne pomeni samo spremembe v načinu dela 
veterinarske inšpekcije, temveč pomeni tudi spremembo 
v vsej potrebni infrastrukturi, še posebej v diagnostičnih labo- 
ratorijih, ki morajo biti razpršeni po vsej državi, če se želi 
zagotoviti hitro, učinkovito, nujno potrebno in predpisano 
diagnostiko. 

• 
Drug pomemben ukrep oziroma novost pa je, kako se bo 
veterinarstvo razvijalo po letu 1992 do leta 1995 in kako naj bi 
bili ti odnosi urejeni v Evropi po letu 1995. 
Na zadnjem posvetu v Bruslju je bilo povedano, da se bo 
Evropa zavzemala za proizvodnjo čim bolj naravne hrane, 
brez antibiotikov, hormonov, reziduov, skratka brez vseh 
tistih substanc, ki bi na kakršenkoli način ogrozile kakovost 
ali zdravstveno neoporečnost živil živalskega izvora. Priprav- 
ljajo se izredno ostri predpisi glede uporabe hormonov, probi- 
otikov, antibiotikov in različnih oblik vakcin. Skladno s tem 
omejevanjem tovrstne uporabe in s prehodom na čim bolj 
naravno proizvodnjo pa se seveda predvideva poostrena kon- 
trola uporabe teh sredstev in zato nekatere države, članice ES 
že ustanavljajo posebne državne laboratorije, i se ukvarjajo 
izključno z evidentiranjem primerov škodljivih posledic upo- 
rabe tovrstnih substanc. Tako so npr. v Franciji od 400 nave- 
denih primerov prišli že na 8000 primerov letno v enem izmed 
takih regijskih laboratorijev. Seveda zahteva to strokovno 
usposobljen team, ki hitro in učinkovito ugotavljajo etiologijo 
posameznih škodljivih učinkov v uporabi teh sredstev pri 
živilih živalskega izvora. Ker se Slovenija želi prilagoditi tem 
trendom v Evropi, bomo morali tudi v Sloveniji vzpostaviti in 
začeti uvajati take kontrolne sisteme. To pa zahteva dobro in 
kakovostno mrežo diagnostičnih državnih laboratorijev po 
celotnem ozemlju. 

V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

V skladu s predloženim zakonom bodo veterinarsko dejav- 
nost opravljali: republiški veterinarski zavod /Veterinarska 

fakulteta Ljubljana/, območni javni veterinarski zavodi, pri- 
vatni veterinarski zavodi in zasebni veterinarji. 

Predvidevamo, da bo proces privatizacije veterinarske službe 
trajal nekaj let. Po dokončani privatizaciji veterinarske službe 
in prevzemu nalog zvezne in obmejne veterinarske inšpekcije 
bo kadrovska zasedba veterinarske službe Republike Slove- 
nije predvidoma naslednja: 

diplomir. 
veterin. 

% drugi vet. 
delavci 

% 

1. Državni uslužbenci 
/republiška veterinar- 
ska inšpekcija in upra- 
va/ 75 13 - 0 
2. Območni javni vete- 
rinarski zavodi 107 19 49 14 
3. Republiški veteri- 
narski zavod 43 8 20 5 
4. Zasebna veterinar- 
ska dejavnost in privat- 
ni zavodi 342 60 294 81 
Skupaj: 567 100 363 100 

Predvidevamo, da se bo z uvedbo privatne prakse število 
veterinarskih delavcev na področju osnovne veterinarske 
dejavnosti zmanjšalo. 

Sprejem predloženih sprememb in dopolnitev zakona ne bo 
imel za posledico obremenitev republiškega proračuna. 
Objekti, oprema in kadri za organiziranje javnih veterinarskih 
zavodov že obstajajo in ustanovitev javnih veterinarskih zavo- 
dov ne bo povzročila potrebe po dodatnih finančnih sred- 
stvih. Tudi za izvajanje osnovne veterinarske dejavnosti 
obstajajo na območju republike na 46 lokacijah objekti, 
oprema in kadri. Veterinarski delavec bo lahko opravljal vete- 
rinarske storitve z lastnimi sredstvi ali sredstvih, ki jih vzel 
v najem pri javnih veterinarskih zavodih ali občini. Zato lahko 
dolgoročno glede na vključitev sredstev posameznih fizičnih 
in pravnih oseb in sprostitev konkurenčnosti med javno in 
zasebno veterinarsko dejavnostjo pričakujemo racionaliza- 
cijo na tem področju. 

VI. SODELOVANJE STROKOVNJAKOV PRI PRIPRAVI 
GRADIVA 

Pri pripravi delovnega gradiva predloga za izdajo zakona 
o veterinarski dejavnosti so sodelovale tudi delovne skupine 
Zveze društev veterinarjev in veterinarskih tehnikov Slovenije, 
Veterinarske fakultete Ljubljana, Poslovna skupnost za veteri- 
narstvo Slovenije in Društvo živilskih higienikov SlovenFffe. 

TEZE za zakon o veterinarski dejavnosti 

1. TEMELJNE DOLOČBE 

1.teza 

Ta zakon določa obseg, vsebino in cilje veterinarske dejavno- 
sti, ureja sistem, pogoje ter organizacijo in nadzor nad oprav- 
ljanjem veterinarske dejavnosti. 

2. teza 

Veterinarska dejavnost je namenjena: 

- varovanju in izboljševanju zdravja živali; 
- preprečevanju in zatiranju bolezni, ugotavljanju, diagnosti- 
ciranju in zdravljenju bolnih in poškodovanih živali; 
- zagotavljanju preventivnih ukrepov za varstvo zdravja pre- 
bivalstva pred zoonozami in zastrupitvami z živili živalskega 
izvora; 
- zagotavljanju nemotene reprodukcije živali in ohranjanju 

ter izboljševanju fizioloških lastnosti živali zaradi povečanja 
proizvodnje zdravstveno neoporečne hrane; 
- varstvu in zboljševanju človekovega okolja in higienskih 
razmer; 
- zagotavljanju takih veterinarsko-sanitarnih pogojev, ki 
bodo pozitivno vplivali na razvoj izvoza in mednarodnega 
prometa. 

3. teza 

Veterinarska dejavnost obsega: 

- osnovno veterinarsko dejavnost; 
- specialistično veterinarsko dejavnost na področju higiene 
in epizootiologije; 
- specialistično veterinarsko dejavnost na drugih področjih; 
- veterinarsko dejavnost v osemenjevalnih središčih; 
- preskrbo z zdravili za veterinarsko dejavnost; . 
- druge veterinarske dejavnosti. 
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4. teza 

/1/ Veterinarsko dejavnost opravljajo veterinarski strokovni 
delavci in njihovi sodelavci v javnih in drugih zavodih ali 
z zasebnim delom. 

121 Veterinarska dejavnost mora biti organizirana tako, da je 
vsem imetnikom živali zagotovljena neprekinjena, pravo- 
časna, vedno dostopna nujna veterinarska pomoč in zagotov- 
ljena pravica do predpisanega najmanjšega obsega zdrav- 
stvenega varstva živali. 

II. VSEBINA VETERINARSKE DEJAVNOSTI 

5. teza 

Osnovna veterinarska dejavnost obsega: 

- spremljanje zdravstvenega stanja živali v občini; 
- izvajanje ukrepov za odkrivanje in preprečevanje kužnih in 
parazitarnih bolezni /klinično ugotavljanje, terenske diagno- 
stične preiskave, odvzem in pošiljanje materiala v laboratorij- 
sko preiskavo, imunoprofilakso, zdravljenje, določanje začas- 
nih ukrepov/; 
- preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje nekužnih, internih, 
alirnentarnih in kirurških bolezni ter poškodb; 
- skrb za zdravje plemenskih živali in sposobnost za razmno- 
ževanje, izvajanje ukrepov za preprečevanje in odpravljanje 
jalovosti ter umetno osemenjevanje; 
- zdravstvene preglede živali pred zavarovanjem živali; 
- veterinarsko-sanitarne preglede, zakola živali za lastno 
domačo porabo, živali v prometu, živali in živil živalskega 
izvora v primeru zakola v sili oziroma zakola bolnih živali ter 
v primerih, ko so živila namenjena za domačo porabo,in 
v objektih v gospodinjstvu ter kmečkega turizma; 
- preskrbo z zdravili, ki so potrebna za to dejavnost; 
- veterinarsko prosveto in vzgojo ter izobraževanje imetnikov 
živali in prebivalstva v zvezi z izvajanjem osnovne veterinarske 
dejavnosti; 
- prevoz živalskih trupel in odpadkov živalskega izvora. 

6. teza 

Specialistična veterinarska dejavnost na področju higiene in 
epizootiologije obsega: 

- spremljanje in proučevanje stanja na področju epizootiolo- 
gije, zdravstvenega stanja živali, fiziologije in patologije 
reprodukcije ter oplojevanja živali, ekologije in higiene ter 
zdravstvene neoporečnosti surovin in proizvodov živalskega 
izvora, živalskega semena, vode in krmil; 
- organizacija, preprečevanje in izvajanje zatiranja in izkore- 
ninjenja kužnih in parazitarnih bolezni, ki ogrožajo državo; 
- preskrbo z zdravili in pomožnimi zdravilnimi sredstvi za to 
dejavnost; 
- priprava strokovnih podlag za programiranje in za spreje- 
manje ukrepov na področju zdravstvenega varstva živali ter 
neposredno reševanje vprašanj živinorejske proizvodnje in 
tehnologije s stališča zdravstvenega varstva živali; 
- veterinarsko sanitarne preglede živali, proizvodov, surovin 
živalskega izvora, živalskega semena, krmil, vode in odpad- 
kov v proizvodnji in prometu za ugotavljanje higienske in 
zdravstvene neoporečnosti zaradi varstva prebivalstva pred 
zoonozami in drugimi obolenji; 
- pato-morfološko diagnostiko; 
- laboratorijske preiskave živali, proizvodov, surovin, žival- 
skega semena, vode za napajanje živali, zraka, zemlje, krmil in 
aditivov, odpadkov in odplak za diagnostiko živalskih kužnih 
in parazitarnih bolezni oziroma za ugotavljanje higienske in 
zdravstvene neoporečnosti ter kontrole imunosti in preverja- 
nje rezultatov laboratorijskih preiskav, testov in metod; 
- preiskave in preizkušanje bioloških, kemično-farmacevt- 
skih in dietetičnih pripravkov; 
- razvijanje in uvajanje novih laboratorijskih metod za diag- 
nostiko, preprečevanje in zatiranje kužnih bolezni; 
- preprečevanje kontaminacije okolja s povzročitelji in prina- 
šalci kužnih bolezni /dezinfekcija in druge oblike dekontami- 
nacije/, odstranjevaje živalskih trupel in odpadkov živalskega 

izvora, ugotavljanje in preprečevanje kontaminacije surovin 
in živil živalskega izvora, krmil in vode za napajanje živali 
s kontaminenti okolja; 
- zagotavljanje priprav za obrambo in zaščito ter delovanje 
veterinarske službe v vojni ali naravnih in drugih nesrečah ter 
v izrednih razmerah. Usposabljanje veterinarskih enot in dru- 
gih struktur civilne zaščite ter veterinarske službe v teritorialni 
obrambi; 
- organiziranje izobraževanja in vzgoje imetnikov živali ozi- 
roma delavcev in prebivalstva o zdravstvenem varstvu živali in 
o veterinarsko-sanitarni preventivi in higieni; 
- uvajanje in razvijanje informacijskega sistema. 

7. teza 

Specialistična veterinarska dejavnost na drugih področjih ob- 
sega: 

- ambulantno ali klinično poglobljeno diagnostiko, odkriva- 
nje in zdravljenje organskih, presnovnih, vzrejnih in deficitar- 
nih bolezni in bolezenskih stanj ter kužnih in parazitarnih 
bolezni, ki ne ogrožajo državo, ter poškodb; 
- specialistične veterinarske storitve na področju prepreče- 
vanja in zatiranja neplodnosti, pridobivanja živalskega 
semena, razvijanja umetnega osemenjevanja in presajanja 
zarodkov; 
- bolnišnično zdravljenje živali; 
- preskrba z zdravili in pomožnimi zdravilnimi sredstvi za to 
dejavnost; 
- laboratorijsko, rentgensko in drugo diagnostiko v skladu 
s strokovno usmeritvijo; 
- preučevanje zoohigienskih pogojev v objektih za rejo živali 
in higieno v drugih objektih in napravah; 
- razvijanje in uvajanje novih kliničnih in laboratorijskih 
metod za diagnostiko, analitiko in zdravljenje organskih, 
presnovnih, vzrejnih navedenih bolezni, bolezenskih stanj ter 
poškodb; 
- posredovanje novih veterinarsko medicinskih dosežkov, 
novih postopkov in metod strokovnega dela in strokovna 
pomoč osnovni veterinarski dejavnosti; 
- raziskave in uvajanje proizvodnje zdravil in drugih pripo- 
močkov za ohranjevanje in restitucijo zdravja živali; 
- znanstveno raziskovalno delo na tem področju veterinarske 
dejavnosti. 

8. teza 

Veterinarska dejavnost v osemenjevalnem središču obsega: 

- pridobivanje, skladiščenje in razdeljevanje živalskega se- 
mena; 
- sistematično interno nadzorstvo zdravja plemenjakov in 
njihove sposobnosti za razmnoževanje; 
- sistematično interno nadzorstvo nad pridobivanjem, skla- 

, diščenjem in razdeljevanjem živalaskega semena; 
- zdravstveno varstvo plemenjakov pred kužnimi in drugimi 
boleznimi; 
- zdravljenje bolnih živali v osemenjevalnem središču; 
- preskrbo z zdravili in pomožnimi zdravilnimi sredstvi za to 
dejavnost; 
- sodelovanje pri presajanju zarodkov; 
- izobraževanje in vzgojo delavcev osemenjevalnega sre- 
dišča o veterinarski preventivi in ukrepih. 

9. teza 

Preskrba z zdravili za veterinarsko dejavnost obsega: 

- zagotavljanje preskrbe veterinarskih organizacij z zdravili 
za veterinarsko dejavnost; 
- izdajanje zdravil za uporabo v veterini imetnikom živali; 
- svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil za uporabo 
v veterini; 
- odrejanje posebnih ukrepov za varstvo zdravja potrošnikov 
živil; 
- vodenje evidence o izdaji zdravil, o zdravljenju živali in 
o določenih ukrepih. 
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10. teza 

Druge veterinarske dejavnosti obsegajo: 

- svetovanje na področju zdravstvenega varstva, prehrane in 
reje živali; 
- higienski in kozmetični posegi na živalih; 
- zagotavljanje preskrbe in izdajanje pomožnih zdravilnih 
sredstev za veterinarsko dejavnost; 
- veterinarsko prosveto in vzgojo ter izobraževanje imetnikov 
živali in delavcev; 
- programiranje in načrtovanje objektov in obratov s stališča 
zdravstvenega varstva živali, higiene in varstva okolja. 

III. OPRAVLJANJE VETERINARSKE DEJAVNOSTI 

11. teza 

/1/ Veterinarske dejavnosti iz 1.-5. alinee 3. teze tega zakona 
so dejavnosti javne veterinarske službe. 

/2/ Veterinarske dejavnosti iz prejšnjega odstavka se oprav- 
ljajo samo kot javna služba v okviru mreže javne veterinarske 
službe. 

/3/ Specialistična veterinarska dejavnost na področju higiene 
in epizootiologije se opravlja samo v javnih zavodih. 

/4/ Mrežo javne veterinarske službe sestavljajo javni zavodi ter 
pravne in fizične osebe, ki opravljajo veterinarsko dejavnost 
kot javno službo na podlagi koncesije. 

15/ Druge veterinarske dejavnosti, ki niso dejavnosti javne 
veterinarske službe, lahko opravljajo na podlagi dovoljenja 
ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, domače fizične in 
pravne osebe, če izpolnjujejo s tem zakonom določene po- 
goje. 

12. teza 

/1/ Kriterije za postavitev mreže javne veterinarske službe 
določi Vlada Republike Slovenije ob upoštevanju; 

- načrta razvoja kmetijstva; 
- zdravstvenega stanja živali in ogroženostjo območja, živali 
in prebivalstva; 
- obsega proizvodnje, dostopnosti do posameznih rej, števila 
živali, gostote naseljenosti in intenzivnosti živinorejske proiz- 
vodnje; 
- nalog posamezne dejavnosti, pri čemer morajo biti za 
območje lokalne skupnosti zagotovljena osnovna veterinar- 
ska dejavnost; v lokalni skupnosti, kjer je osemenjevalno 
središče, veterinarska dejavnost v osemenjevalnem središču; 
za območje več lokalnih skupnosti in republike pa speciali- 
stična veterinarska dejavnost na področju higiene in epizooti- 
ologije ter specialistične veterinarske dejavnosti na drugih 
področjih. 

/2/ Mrežo javne veterinarske službe določi ministrstvo, pri- 
stojno za kmetijstvo. 

13. teza 

/1/ Veterinarska dejavnost se opravlja v veterinarski ambu- 
lanti, veterinarski postaji, veterinarski specialistični ambu- 
lanti, veterinarski kliniki, območnem veterinarskem zavodu in 
republiškem veterinarskem zavodu /v nadaljnjem besedilu: 
veterinarske organizacije/. 

/2/ Veterinarska ambulanta opravlja posamezne veterinarske 
storitve osnovne veterinarske dejavnosti oziroma osnovne 
veterinarske dejavnosti za posamezne vrste živali. 
/31 Veterinarska postaja opravlja veterinarske storitve 
osnovne veterinarske dejavnosti za vse vrste živali. 

/4/ Specialistična veterinarska ambulanta in klinika opravljata 
specialistično veterinarsko dejavnost na drugih področjih na 
ambulantni oziroma bolnišnični način. 

/5/ Območni veterinarski zavod je javni zavod /za območje več 
lokalnih skupnosti/, ki opravlja naloge specialistične veteri- 
narske dejavnosti na področju higiene in epizootiologije. 
Območni veterinarski zavod opravlja tudi osnovno veterinar- 
sko dejavnost, če ta ni zagotavlja na drug način. 

/6/ Dejavnost območnega veterinarskega zavoda lahko oprav- 
lja tudi javni zavod, ki opravlja, poleg veterinarskih dejavnosti, 
tudi javno službo na področju kmetijstva /v nadaljnjem bese- 
dilu: območni veterinarski zavod/. V takem zavodu se za 
opravljanje veterinarske dejavnosti oblikuje organizacijska 
enota /variantni dodatek: s pooblastili v pravnem prometu/. 

171 Republiški veterinarski zavod opravlja vrhunske veterinar- 
ske storitve, specialistične veterinarske dejavnosti na 
področju higiene in epizootiologije v republiki, vodi in razvija 
informacijski sistem v republiki ter pripravlja strokovne pod- 
lage za planiranje in ukrepanje na področju zdravstvenega 
varstva živali. Opravlja tudi razvojno strokovno delo na teh 
področjih. Republiški veterinarski zavod opravlja tudi 
osnovno diagnostično dejavnost za potrebe ljubljanskega in 
gorenjskega območja. 

/8/ Dejavnost preskrbe z zdravili in pomožnimi zdravilnimi 
sredstvi za veterinarsko dejavnost opravljajo enote za zdravila 
in diplomirani veterinarji veterinarskih organizacij iz prvega 
do sedmega odstavka tega člena, ki imajo primerne zaloge in 
vrste zdravil ter pomožnih zdravilnih sredstev za opravljanje 
posameznih veterinarskih dejavnosti, ter lekarne in njihove 
podružnice, ki opravljajo lekarniško dejavnost na podlagi 
predpisov o lekarniški dejavnosti. 

/9/ Javno službo na področju veterinarstva določi in zagotav- 
lja Republika Slovenija. 

14. teza 

/1/ Za opravljanje veterinarske dejavnosti morajo pravne in 
fizične osebe izpolnjevati strokovne, organizacijske, kadrov- 
ske in higiensko-tehnične pogoje, ki zagotavljajo varno in 
strokovno opravljanje veterinarskih storitev. 

/2/ Šteje se, da ima zasebni veterinarski delavec zagotovljene 
ustrezne prostore in opremo tudi, če sklene pogodbo 
o najemu oziroma uporabi z ustreznim veterinarskim zavo- 
dom oziroma drugo pravno ali fizično osebo. 

/3/ Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, predpiše pogoje iz 
prvega odstavka tega člena. 

/4/ Pravna in fizična oseba sme začeti opravljati veterinarsko 
dejavnost šele, ko republiški upravni organ, pristojen za vete- 
rinarsko inšpekcijo, z odločbo ugotovi, da izpolnjuje predpi- 
sane pogoje. 

/5/ Veterinarski strokovni delavec lahko samostojno opravlja 
le tisto delo, za katero je usposobljen in ima na razpolago 
ustrezno opremo; za svoje delo prevzema etično, strokovno, 
kazensko in materialno odgovornost. 

15. teza 
Veterinarski in drugi zavodi ter zasebni veterinarski strokovni 
delavci vodijo veterinarsko dokumentacijo in druge evidence 
v skladu s posebnimi predpisi. V ta namen se veterinarski in 
drugi zavodi ter zasebni veterinarski delavci vključujejo v eno- 
ten in usklajen informacijski sistem. 

16. teza 

/1/ Zaradi zagotavljanja neprekinjene veterinarske dejavnosti, 
ki je iz strokovnih ali organizacijskih razlogov ni mogoče 
organizirati v rednem delovnem času, v izmenah ali kako 
drugače, ali v primerih, ko je potrebno opravljati nujne veteri- 
narske storitve, strokovni delavci v veterinarskih organizaci- 
jah zagotovijo stalno nujno veterinarsko pomoč. 

/2/ Dežurstvo je poseben delovni pogoj, ko mora biti strokovni 
delavec prisoten v veterinarski organizaciji, da lahko opravlja 
nujne veterinarske storitve. 
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131 Stalna pripravljenost je poseben delovni pogoj, ko mora 
biti strokovni delavec vsak čas dosegljiv zaradi opravljanja 
nujnih veterinarskih storitev. 

/4/ Dežurstvo in stalna pripravljenost se štejeta v delovni 
čas,potreben za opravljanje nujnih veterinarskih storitev. 

IV. ORGANIZACIJA IN ZAGOTAVLJANJE VETERINARSKE 
DEJAVNOSTI 

1/ Javni veterinarski zavodi 

17. teza 
/1/ Javni veterinarski zavodi so območni javni zavodi in repu- 
bliški javni zavod. 

121 Območne javne zavode ustanovi republika. 

/31 Republiški veterinarski zavod je Veterinarska fakulteta 
v Ljubljani. 

/4/ Pečati javnih veterinarskih zavodov so okrogle oblike. 
V sredini pečata javnega veterinarskega zavoda je grb Repu- 
blike Slovenije. Vzgornjem delu kroga pečata je besedilo 
iRepublika Slovenijal, v spodnjem delu pa se navede ime in 
sedež javnega veterinarskega zavoda. 

18. teza 
/1/ Direktorja območnega javnega zavoda imenuje in razre- 
šuje svet zavoda s soglasjem Vlade Republike Slovenije. 

121 Če poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega 
dela zavoda nista ločeni, je lahko za direktorja imenovan 
diplomirani veterinar, specialist ali magister s področja epizo- 
otiologije ali higiene, ki ima najmanj 5 let delovnih izkušenj in 
opravljen strokovni izpit. Če sta poslovodna funkcija in funk- 
cija strokovnega vodenja območnega veterinarskega zavoda 
ločeni, vodi strokovno veterinarsko delo veterinarskega 
zavoda strokovni vodja, ki mora biti diplomirani veterinar, 
specialist ali magister s področja epizootiologije ali higiene, 
z opravljenim strokovnim izpitom in najmanj 5 let delovnih 
izkušenj. 

13/ Strokovni svet javnega zavoda sestavljajo strokovni vodja, 
vodje posameznih strokovnih oddelkov in organizacijskih 
enot. 

21 Drugi veterinarski zavodi 

19. teza 

Domača fizična ali pravna oseba lahko ustanovi naslednje 
vrste veterinarskih organizacij: veterinarsko ambulanto, vete- 
rinarsko postajo, veterinarsko specialistično ambulanto in 
veterinarsko kliniko. 

3/ Zasebna veterinarska dejavnost 

20. teza 
/1/ Veterinarski delavec lahko opravlja zasebno veterinarsko 
dejavnost, če izpolnjuje poleg pogojev, ki so določeni s sploš- 
nim zakonom, tudi naslednje pogoje: 

- da je usposobljen za samostojno delo po tem zakonu; 
- da ni v drugem delovnem razmerju; 
- da pridobi potrdilo izvedenca pristojne zbornice. 

/2/ Veterinarski strokovni delavec, ki izpolnjuje pogoje, lahko 
prične opravljati zasebno veterinarsko dejavnost z dnem 
izdaje odločbe o vpisu v register zasebnih veterinarskih de- 
lavcev. 

/3/ Veterinarska zbornica Slovenije vodi register vseh zaseb- 
nih veterinarskih delavcev. 

/4/ Izbris iz registra zasebnih veterinarskih delavcev se opravi, 
če zasebni veterinarski delavec: 

- ne začne opravljati dejavnosti v enem letu po vpisu v regi- 
ster; 
- odjavi opravljanje zasebne veterinarske dejavnosti; 
- umre; 
- mu je s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje 
dejavnosti oziroma poklica; 
- opravlja dejavnost v nasprotju v vpisom v register; 
- se ugotovi, da ne izpolnjuje več predpisanih pogojev za 
opravljanje dejavnosti. 

151 Zoper odločbo o vpisu in izbrisu iz registra ni pritožbe, 
možen pa je upravni spor. 

V. KONCESIJA 
21.teza 

/1/ Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, lahko po predhodnem 
mnenju Veterinarske zbornice Slovenije, za dejavnosti, ki 
morajo biti zagotovljene za območje lokalne skupnosti, pa 
tudi po predhodnem mnenju lokalne skupnosti, drugim vete- 
rinarskim zavodom in zasebnim veterinarjem /18. in 19. teza 
tega zakona/ podeli koncesijo za opravljanje določenih dejav- 
nosti javne veterinarske službe. 

121 Zasebne veterinarske dejavnosti ni dovoljeno opravljati in 
koncesije ni dovoljeno podeliti za opravljanje specialistične 
veterinarske dejavnosti na področju higiene in epizootiolo- 
gije. 

22. teza 

/1/ Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, pridobiva koncesi- 
onarje na podlagi javnega razpisa. Obliko in postopek jav- 
nega razpisa določi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, za 
vsak primer posebej. 

121 O izbiri koncesionarja na podlagi javnega razpisa odloči 
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, s koncesijskim aktom. 
Koncesijski akt je odločba, izdana v upravnem postopku, 
s katero koncendent da, koncesionar pa pridobi pravico izvr- 
ševanja javne službe. 

131 Koncesijski akt mora vsebovati zlasti: 

- dejavnost veterinarske službe, ki jo opravlja koncesionar; 
- območje, na katerem opravlja dejavnost javne veterinarske 
službe; 
- morebitna javna pooblastila; 
- pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar; 
- delovni čas in poslovni čas oziroma način zagotavljanja 
neprekinjenega zdravstvenega varstva živali; 
- pričetek in čas trajanja koncesije; 
- vir financiranja opravljanja koncesionirane javne službe; 
- nadzor nad opravljanjem koncesionirane javne službe; 
- prenehanje koncesijskega razmerja; 
- pooblastila za sklenitev koncesijske pogodbe. 

/4/ Zoper koncesijski akt ni pritožbe, možen pa je upravni 
spor. 

23. teza 

/1/ Na podlagi koncesijskega akta pristojni organ sklene 
s koncesionarjem koncesijsko pogodbo v pisni obliki, v kateri 
se določijo način in pogoji za opravljanje javne veterinarske 
službe, pogoji za uporabo prostora in opreme v lasti repu- 
blike, ter uredijo razmerja v zvezi z izvrševanjem koncesijske 
pogodbe. 

131 Če pri izvajanju koncesijske pogodbe pride do spora med 
koncedentom in koncesionarjem, odloča o sporu redno 
sodišče. 

VI. FINANCIRANJE JAVNE VETERINARSKE SLUŽBE 

24. teza 

Javna veterinarska služba se financira: 
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- najmanjši obseg varstva živali pred kužnimi boleznimi se 
krije iz proračunov Republike Slovenije oziroma lokalnih 
skupnosti in v okviru sistema financiranja javne porabe; 
- s plačilom za opravljene veterinarske storitve; 
- iz sredstev ustanovitelja v skladu z aktom o ustanovitvi; 
- iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z aktom 
o ustanovitvi in statutom zavoda. 

VII. VETERINARSKI STROKOVNI DELAVCI IN SODELAVCI 

25. teza 

/1/ Veterinarsko strokovno delo v veterinarski dejavnosti 
opravljajo veterinarski strokovni delavci, ki imajo ustrezno 
strokovno izobrazbo, so strokovno usposobljeni za opravlja- 
nje dela v svojem poklicu in izpolnjujejo druge pogoje, dolo- 
čene v tem zakonu, drugimi predpisi ter splošnimi akti. 

121 Veterinarsko dejavnost samostojno opravljajo diplomirani 
veterinarji, ki so opravili strokovni izpit. Veterinarsko tehnična 
dela opravljajo veterinarski tehniki, ki so opravili strokovni 
izpit. Veterinarska pomožna dela opravljajo veterinarski bolni- 
čarji in veterinarski higieniki. 

131 Določene strokovne naloge s področja veterinarske dejav- 
nosti opravljajo tudi veterinarski sodelavci z ustrezno stro- 
kovno izobrazbo neveterinarske smeri. 

/4/ Veterinarski strokovni delavci in sodelavci morajo pri 
opravljanju veterinarskih storitev ravnati tudi v skladu s spre- 
jeto doktrino in kodeksom veterinarsko-medicinske deonto- 
logije. 

26. teza 

/1/ Osebe, ki nimajo ustrezne veterinarske izobrazbe iz prvega 
in drugega odstavka prejšnjega člena ne smejo opravljati 
veterinarske dejavnosti. 

121 Prvo pomoč živalim v primeru poškodbe živali, nevarnosti 
zadušitve ter pomoč pri porodu lahko nudi tudi oseba, ki nima 
predpisane strokovne izobrazbe, ne smejo pa tega opravljati 
obrtoma. 

27. teza 

/1/ Veterinarski strokovni delavci smejo samostojno opravljati 
veterinarsko dejavnost potem, ko so določeno dobo delali 
v veterinarskih organizacijah kot pripravniki in opravili stro- 
kovni izpit. Pripravnik dela pod vodstvom mentorja. 

/2/ Pripravništvo traja za delavca s srednjo strokovno izo- 
brazbo šest mesecev in z visoko strokovno izobrazbo dvanajst 
mesecev. 

131 Veterinarske organizacije so dolžne omogočiti opravljanje 
pripravništva v skladu z razporedom, ki ga pripravi Veterinar- 
ska zbornica. 

/4/ Strokovni izpit obsega splošni in posebni del. Vsebino in 
obseg strokovnega izpita določi ministrstvo, pristojno za 
kmetijstvo. Izpitno komisijo za diplomirane veterinarje ime- 
nuje republiški upravni organ, pristojen za veterinarsko 
inšpekcijo, za veterinarske tehnike pa območni veterinarski 
zavod. 

/5/ Predpis o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjeva- 
nju strokovne izobrazbe delavcev veterinarskih organizacij 
izda ministrstvo, pristojno za kmetijstvo. 

28. teza 

/1/ Strokovni delavci, ki opravljajo veterinarsko dejavnost 
imajo pravico in dolžnost, da se strokovno izpopolnjujejo. 

121 Strokovno izpopolnjevanje mora biti v skladu s programom 
zdravstvenega varstva živali in z razvojem veterinarsko-medi- 
cinskih in drugih znanosti ter s potrebami uporabnikov veteri- 
narske dejavnosti na določenem območju. 

131 Veterinarske organizacije in Veterinarska zbornica zagoto- 
vijo strokovno izpopolnjevanje delavcev v skladu s svojimi 
razmerami in potrebami ter določijo s splošnim aktom obseg, 
način in trajanje strokovnega izpopolnjevanja za posamezne 
vrste delavcev. 

29. teza 

/1/ V primerih, ko je zaradi odsotnosti veterinarskih strokovnih 
delavcev ogroženo izvajanje zdravstvenega varstva živali, 
naloži upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo, tej 
ali drugi veterinarski organizaciji, da zagotovi ustrezno izvaja- 
nje veterinarskih dejavnosti. 

121 Če obveznosti iz prejšnjega odstavka zaradi nezadostnega 
števila veterinarskih strokovnih delavcev na območju občine 
ni mogoče uresničiti, naloži to obveznost republiški upravni 
organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo, tisti veterinarski 
organizaciji na območju Republike Slovenije, ki jo sam izbere, 
če tega sporazumno ne uredijo zainteresirane oziroma priza- 
dete veterinarske organizacije. 

131 Na podlagi tega člena izvršena začasna premestitev posa- 
meznega veterinarskega strokovnega delavca lahko traja naj- 
več šest mesecev. 

/4/ Stroški za nadomeščanje po tem členu gredo v breme 
veterinarske organizacije, v kateri se opravlja nadomeščanje. 

30. teza 

/1/ Diplomirani veterinarji morajo vsakih 10 let opravljati preiz- 
kus strokovne usposobljenosti za nadaljnje delo na svojem 
področju. Vsebino, roke in postopke strokovnega izpopolnje- 
vanja s preizkusom usposobljenosti, natančnejše pogoje za 
določitev strokovnih dosežkov, ki nadomeščajo ta preizkus, 
ter potrebne evidence predpiše Veterinarska zbornica. 

/2/ Diplomirani veterinarji, ki ne opravijo uspešno preizkusa 
strokovne usposobljenosti ali ne pridejo na preizkus v določe- 
nem roku, se morajo ob delu dodatno strokovno izpopolnje- 
vati na ustreznem strokovnem področju. 

131 Diplomiranim veterinarjem, ki tudi po dodatno določenem 
roku ne pridejo na preizkus strokovne usposobljenosti, se 
odvzame dovoljenje za opravljanje zasebne dejavnosti ozi- 
roma jim preneha delovno razmerje. 

/4/ Po drugem neuspešnem preizkusu strokovne usposoblje- 
nosti diplomiranemu veterinarju po odločbi pristojnega 
organa preneha delovno razmerje v zavodu oziroma se mu 
odvzame dovoljenje za opravljanje zasebne dejavnosti. 

31.teza 

Diplomiranemu veterinarju lahko ministrstvo, pristojno za 
kmetijstvo, na predlog Veterinarske zbornice ali republiškega 
upravnega organa, pristojnega za veterinarsko inšpekcijo, 
podeli za dolgoletno uspešno veterinarsko vzgojno, organiza- 
cijsko in strokovno delo naziv svetnik ali višji svetnik. 

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, imenuje komisijo za 
podeljevanje nazivov iz prejšnjega odstavka, podrobneje 
predpiše pogoje ter postopek za podelitev nazivov. 

32. teza 

/1/ Republika Slovenija podeljuje veterinarskim strokovnim 
delavcem in sodelavcem nagrade in priznanja kot posebna 
družbena priznanja za izjemne uspehe širšega družbenega 
pomena, ki prispevajo k uspešnosti in učinkovitosti zdravstve- 
nega varstva živali. 

121 Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, predpiše natančnejše 
pogoje za podeljevanje nagrad in priznanj iz prejšnjega 
odstavka, sestavo komisije in postopek za podeljevanje 
nagrad in priznanj. 
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VIII. NADZOR NAD OPRAVLJANJEM VETERINARSKE 
DEJAVNOSTI 

33. teza 

/1/ Za zagotovitev strokovnosti dela veterinarskih strokovnih 
delavcev, veterinarskih strokovnih sodelavcev in veterinarskih 
organizacij, ravnanja veterinarskih strokovnih delavcev 
v skladu s sprejeto doktrino in kodeksom veterinarsko medi- 
cinske deontologije in predpisi se organizirajo in izvajajo 
naslednje vrste nadzora nad opravljanjem veterinarske dejav- 
nosti: 

- interni strokovni nadzor; 
- strokovni nadzor in nadzor nad pogoji dela; 
- upravni nadzor. 

/2/ Nadzor iz prejšnjega odstavka se opravlja med izvajanjem 
veterinarske dejavnosti, ali na predlog imetnika živali, veteri- 
narskega delavca, zavoda, Veterinarske zbornice, sodišča ali 
na lastno pobudo. 

/31 Interni strokovni nadzor izvaja veterinarski strokovni dela- 
vec s samonadzorom ter vodja oddelka oziroma skupine in 
odgovorni za strokovna dela v zavodu, na podlagi splošnega 
akta veterinarskega zavoda. 

/4/ Strokovni nadzor in nadzor nad pogoji dela izvaja Veteri- 
narska zbornica v sodelovanju z ustreznimi klinikami in inšti- 
tuti, v skladu s posebnim programom, ki ga sprejmeta Veteri- 
narska zbornica in ministrstvo, pristojno za kmetijstvo. Stro- 
ški tega nadzora se financirajo iz republiškega proračuna. 

/5/ Upravni nadzor nad zakonitostjo veterinarske dejavnosti 
izvaja republiški upravni organ, pristojen za veterinarsko in- 
špekcijo. 

34. teza 

/1/ Če se pri nadzoru ugotovijo pomanjkljivosti v veterinar- 
skem zavodu in zasebni veterinarski dejavnosti, lahko odredi 
republiški upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo, 
naslednje ukrepe; 

- odpravo organizacijskih in higiensko tehničnih ter drugih 
pomanjkljivosti, ki povzročajo neustrezno kvaliteto ali stro- 
kovnost dela; 
- zahteva dodatno strokovno izpopolnjevanje delavcev, za 
katere se preizkusa usposobljenosti; 
- začasno prepoved opravljanja dejavnosti veterinarskega 
zavoda, njegove organizacijske enote ali dela posameznemu 
delavcu oziroma zasebnemu veterinarskemu delavcu, če 
zaradi pomanjkljive strokovnosti ogroža zdravje ljudi in živali; 
- prepoved opravljanja veterinarske dejavnosti, če ne izpol- 
njuje pogoje za samostojno delo, če začne opravljati dejav- 
nost pred izdajo odločbe, če nima koncesije oziroma dovo- 
ljenja. 

/2/ Če opravlja strokovni ali upravni nadzor posebna stro- 
kovna komisija, lahko izjemoma ukrepa tudi sama, da se 
prepreči neposredna nevarnost za zdravje ljudi in živali. 

/3/ Proti ukrepom, ki jih odredi strokovna komisija, ima veteri- 
narski zavod oziroma zasebni veterinarski delavec v 8 dneh 
pravico ugovora na ministrstvo, pristojno za kmetijstvo. Ugo- 
vor ne zadrži izvršitve ukrepov. 4 
/Al Stroški nadzora, ki je bil opravljen na pobudo imetnika 
živali ali drugega upravičenca, pa pri njem niso bile ugotov- 
ljene nepravilnosti, se financirajo iz republiškega proračuna 
oziroma bremenijo pobudnika, če je neopravičeno povzročil 
postopek. 

IX. VETERINARSKA ZBORNICA 

35. teza 

Diplomirani veterinarji in veterinarske organizacije, ki v Repu- 
bliki Sloveniji opravljajo veterinarsko dejavnost, se obvezno 

združujejo v veterinarsko zbornico Slovenije, ki je samostojna 
poklicna organizacija in ima zlasti naslednje naloge: 

- varuje stanovsko čast, skrbi za izpolnjevanje stanovskih 
obveznosti ter varuje stanovske in gospodarske interese 
članov; 
- oblikuje strokovne podlage in programe za razvoj in organi- 
zacijo veterinarske dejavnosti; 
- oblikuje kodeks veterinarsko medicinske deontologije; 
- opravlja strokovni nadzor nad delom diplomiranih veteri- 
narjev in ukrepa v primeru kršitve kodeksa; 
- načrtuje, spremlja in nadzoruje pripravništvo in stalno 
strokovno izpopolnjevanje svojih članov ter izvaja strokovni 
nadzor s svetovanjem; 
- vodi evidence veterinarskih strokovnih delavcev in evi- 
dence o rednem strokovnem izpopolnjevanju; 
- sodeluje pri pripravi zakonskih predpisov,programov plan- 
skih aktov in kadrovskih načrtov na področju veterinarstva; 
- sodeluje pri oblikovanju programov dodiplomskoga in 
podiplomskega študija veterinarjev; 
- sodeluje pri določanju cen veterinarskih storitev in pogojev 
za sklepanje pogodb z zavarovalnicami in drugimi uporabniki, 
za zasebne veterinarske delavce in veterinarske organizacije; 
- sodeluje pri sklepanju kolektivnih pogodb in v imenu 
zasebnih veterinarjev kot delodajalcev sklepa kolektivne po- 
godbe; 
- sodeluje s farmacevtsko industrijo, veledrogerijami in uvoz- 
niki za zagotavljanje kakovostne oskrbe z zdravili in pomož- 
nimi zdravilnimi sredstvi; 
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom. 

Naloge iz 4., 5. in 6. alinee prejšnjega odstavka so javna 
pooblastila Veterinarske zbornice. 

36. teza 

Zbornica sprejme statut, h kateremu da soglasje Vlada Repu- 
blike Slovenije v delu, ki zadeva javna pooblastila. 

37. teza 

Delo veterinarske zbornice se financira iz: 

- članarine diplomiranih veterinarjev in veterinarskih organi- 
zacij; 
- sredstev republiškega proračuna za opravljanje nalog, ki jih 
zbornica opravlja kot javna pooblastila; 
- dohodkov od organiziranja in izvajanja programov izobra- 
ževanja in izpopolnjevanja; 
- drugih virov. 

X. KAZENSKE DOLOČBE 

38. teza 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje veterinarski zavod ali zasebni veterinarski strokovni 
delavec, če: 

1. ne zagotovi neprekinjene veterinarske dejavnosti in oprav- 
ljanje nujnih veterinarskih storitev (drugi odstavek 4.teze in 
16. teza); 
2. začne opravljati veterinarsko dejavnost, čeprav pristojni 
upravni organ ni ugotovil, da izpolnjuje predpisane pogoje 
/tretji odstavek 14. teze/; 
3. ne vodi predpisane veterinarske dokumentacije in evidence 
/15. teza/; 
4. prične opravljati zasebno veterinarsko dejavnost, čeprav ni 
dana odločba o vpisu v register zasebnih veterinarskih delav- 
cev ali opravlja zasebno dejavnost še po izpisu iz registra /20. 
teza/; 
5. opravlja zasebno veterinarsko dejavnost brez predpisane 
izobrazbe in strokovne usposobljenosti oziroma zaposli 
delavce, ki ne izpolnjuje pogojev /25. in 26. teza/; 
6. pravočasno ne izvede odrejenih ukrepov /34. teza/. 

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba veterinarskega zavoda. 
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XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

39. teza 

/1/2 dnem uveljavitve tega zakona prevzame Republika Slove- 
nija pravice in obveznosti ustanovitelja veterinarskih javnih 
zavodov /veterinarskih delovnih organizacij/. 

/2/ Premoženje v javni lastnini, s katerim upravljajo zavodi iz 
prejšnjega odstavka, postane z dnem uveljavitve tega zakona 
lastnina Republike Slovenije. 

/3/ Pri zagotavljanju ustreznih prostorov lahko zasebni veteri- 
narskidelavec kandidira za prostore javne službe. Če za iste 
prostore kandidirata javni zavod in zasebni veterinarski dela- 
vec, jih ustanovitelj dodeli tistemu, ki ponudi boljše pogoje. 

/4/ Vlada Republike Slovenije lahko sklene, da se del prosto- 
rov, opreme in drugega premoženja veterinarskih delovnih 
organizacij, ki ni potrebno za opravljanje javne službe v jav- 
nem veterinarskem zavodu odproda oziroma da v najem dru- 
gim veterinarskim organizacijam ali zasebnim veterinarjem za 
opravljanje koncesionirane veterinarske dejavnosti. Prednost 
pri odkupu oziroma zakupu imajo sedanji in nekdanji delavci 
v veterinarskem zavodu, ki opravljajo veterinarsko dejavnost 
v zasebni pravni osebi ali z zasebnim delom. 

40. teza 

/1/ Obstoječe verificirane veterinarske delovne organizacije 
nadaljujejo delo kot javni zavodi. 

121 Obstoječe verificirane delovne organizacije, ki opravljajo 
poleg veterinarske dejavnosti tudi kmetijsko dejavnost poseb- 
nega družbenega pomena, nadaljujejo delo kot javni zavodi. 

41. teza 

Mrežo javne veterinarske službe določi ministrstvo, pristojno 
za kmetijstvo v treh mesecih po določitvi kriterijev za določi- 
tev mreže /12. teza/. 

42. teza 

/1/ Veterinarski zavodi uskladijo svojo dejavnost in organizira- 
nost s tem zakonom v šestih mesecih po uveljavitvi tega 
zakona. 

/2/ Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, v letu dni po sprejemu 
tega zakona opravi verifikacijo vseh obstoječih veterinarskih 
organizacij. 

43. člen 

/1/ Veterinarska zbornica se ustanovi v šestih mesecih po 
uveljavitvi tega zakona. 

/2/ Javna pooblastila, ki jih določa ta zakon, začne zbornica 
izvajati, ko ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, ugotovi, da so 
izpolnjeni strokovni, kadrovski in materialni pogoji za 
prevzem posameznega javnega pooblastila. /3/ Do prevzema 
javnih pooblastil iz prejšnjega odstavka opravlja te naloge 
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo. 

44. teza 

/1/ Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, izda izvršilne predpise 
v 6 mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

12/ Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, vzpostavi register /20. 
teza/ v 3 mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

45. teza 

Dokler ne bodo izdani novi predpisi, se še uporabljajo: 

- pravilnik o strokovnih organizacijskih, kadrovskih in higien- 
sko- tehničnih pogojih za delo veterinarskih organizacij 
/Uradni list SRS, št. 40/85/; 
- navodilo o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije 
združenega dela za opravljanje dezinfekcije, dezinsekcije in 
deratizacije /Uradni list SFRJ, št. 22/88/; 
- pravilnik o laboratorijskih testih in metodah ter o pogojih, ki 
jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije združenega 
dela, ki preverjajo izide laboratorijskih preiskav na področju 
diagnostike kužnih bolezni in veterinarske sanitarne neopo- 
rečnosti surovin in proizvodov živalskega izvora /Uradni list 
SFRJ, št. 37/88/; 
- pravilnik o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjeva- 
nju strokovne izobrazbe v veterinarskih organizacijah /Uradni 
list SRS, št. 7/83 in 13/87/; 
- odločba o pooblastitvi veterinarskih organizacij za opravlja- 
nje posameznih dejavnosti zdravstvenega varstva živali 
/Uradni list SRS, št. 39/88 in 9/89/; 
- navodilo o evidencah, ki jih vodijo upravni organi, pristojni 
za veterinarsko inšpekcijo in pooblaščene veterinarske orga- 
nizacije združenega dela v SR Sloveniji /Uradni list SRS, št. 
17/84/. 

46. teza 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati določbe 
drugega odstavka 2. člena, prvega in drugega odstavka 3. 
člena, 10. do 23. člena, 80. do 106. člena in 123. člena zakona 
o zdravstvenem varstvu živali /Uradni list SRS, št. 37/85/. 

47. teza 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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Predlog zakona o ODLIKOVANJU ČASTNI ZNAK SVOBODE REPUBLIKE 

SLOVENIJE - ESA 510 

Vlada Republike Slovenije je na 159. seji 20/3-1992 dolo- 
čila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ODLIKOVANJU ČASTNI ZNAK 
SVOBODE REPUBLIKE SLOVENIJE, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266. in 267. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 

nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije in na 
podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začas- 
nega poslovnika Skupščine Republike Slovenije določila, 
da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih 
delovnih teles sodelovali: 

- dr. Rajko PIRNAT, minister za pravosodje in upravo, 

- mag. Jože OLUP, namestnik ministra za pravosodje in 
upravo, 

- Jože TRATNIK, namestnik ministra za pravosodje in 
upravo. 

Predlog zakona o odlikovanju Častni znak svobode Republike 
Slovenije bosta obravnavali Komisija za notranjo politiko kot 
matično delovno telo in Zakonodajno-pravna komisija. Komi- 
sija za notranjo politiko bo zakon obravnavala med 13. in 15. 
aprilom letos. 

Za obravnavo predloga zakona o odlikovanju častni znak 
svobode Republike Slovenije so pristojni Družbenopolitični 
zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela 

PREDLOG ZAKONA o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije 

1. člen 

Za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju 
suvernosti Republike Slovenije se podeljuje odlikovanje 
častni znak svobode Republike Slovenije (v nadaljnjem bese- 
dilu: odlikovanje). 

2. člen 

Odlikovanje se lahko podeli državljanom Republike Slovenije 
in štabom, enotam in zavodom Teritorialne obrambe, štabom 
in enotam Civilne zaščite, enotam organov za notranje 
zadeve, podjetjem in drugim organizacijam. 

Odlikovanje se lahko podeli tudi tujim državljanom in tujim ter 
mednarodnim organizacijam. 

Odlikovanje se lahko podeli tudi posmrtno. 

3. člen 
Odlikovanje se podeljuje: 

- za junaštvo pri varovanju svobode Republike Slovenije; 
- za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojno- 
sti in suverenosti Republike Slovenije; 
- za osebno hrabrost in požrtvovalnost pri reševanju in varo- 
vanju človeških življenj in materialnih dobrin; 
- za zasluge in osebni prispevek pri vzpostavljanju, razvijanju 
in krepitvi mednarodnih odnosov, ki prispevajo k mednarod- 
nemu priznanju in uveljavljanju Republike Slovenije; 
- za zasluge na drugih področjih življenja in dela, ki so 
pomembna za suverenost in svobodo Republike Slovenije. 

4. člen 

Odlikovanje ima tri stopnje: 

- zlati častni znak svobode Republike Slovenije, 
- srebrni častni znak svobode Republike Slovenije, 
- častni znak svobode Republike Slovenije. 

5. člen 

Odlikovanje sestavljajo znak, nadomestni znak in listina 
o podelitvi odlikovanja. 

Listina o podelitvi odlikovanja je javna listina. 

6. člen 

Odlikovanje ima obliko spiralnega, nabrazdanega traku, ki se 
od oboda proti sredini rahlo vzpenja. Premer odlikovanja je 40 
mm, širina traku pa 2,5 mm. V sredini je izbočena okrogla 
emajlirana ploščica v barvah slovenske zastave. 

Zlati častni znak svobode je izdelan iz pozlačene kovine in 
emajla. Srebrni častni znak svobode je izdelan iz posrebrene 
kovine, srednja ploščica je pozlačena z emajlom. Častni znak 
svobode je izdelan iz posrebrene kovine in emajla. 

Nadomestni znaki so kovinski pravokotniki v velikosti 4 x 36 
mm. Na sredini so trije emajlirani kvadratki v velikosti 
3x3 mm v barvah slovenske zastave. Nadomestni zlati častni 
znak svobode je izdelan iz pozlačene kovine in emajla. Nado- 
mestni srebrni častni znak svobode je izdelan iz posrebrene 
kovine in emajla, srednji del (14 mm) je pozlačen. Nadomestni 
častni znak svobode je izdelan iz posrebrene kovine in emajla. 

Listina o podelitvi odlikovanja je v velikosti 420 x 295 mm. Na 
listini, ki jo izda predsednik Republike Slovenije so navedeni 
ime in priimek odlikovanca, vrsta odlikovanja, opis zaslug, za 
katere je bilo odlikovanje podeljeno, številka in datum ukaza 
o podelitvi odlikovanja in lastnoročni podpis predsednika 
Republike Slovenije. V sredini listine je barvno odtisnjena 
podoba odlikovanja, med datumom in podpisom pa je odtis- 
njen slovenski grb v velikosti 20 mm. 

7. člen 

Odlikovanja podeljuje Predsednik Republike Slovenije 
z ukazom. 
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Predlog za podelitev odlikovanja lahko dajo državni organi, 
organi lokalne samouprave, organizacije in državljani Repu- 
blike Slovenije. 

Predsednik Republike Slovenije lahko podeli odlikovanje tudi 
po lastni odločitvi. 

8. člen 

Odlikovanje sme nositi samo odlikovanec. 

Zlati častni znak svobode se nosi obešen na svilenem traku 
okoli vratu. Trak je širok 27 mm in je razdeljen na tri proge, 
zunanji progi sta modri, notranja pa je v barvah slovenske 
zastave. 

Srebrni častni znak svobode in častni znak svobode se nosita 
na levi strani prsi. 

Nadomestni znaki se nosijo na levi strani prsi. 

9. člen 

Izdelovanje, promet in nošenje znakov in drugih predmetov, 
ki imajo obliko ali videz odlikovanja, niso dovoljeni. 

10. člen 

Odlikovanje posmrtno odlikovanega in odlikovanje, ki odliko- 
vancu ni bilo vročeno v času življenja, se vročita njegovim 
družinskim članom po vrstnem redu: zakonec, potomci ozi- 
roma posvojenci, starši oziroma posvojitelji, bratje oziroma 
sestre. 

11. člen 

Odvzem odlikovanja kot pravna posledica obsodbe nastopi, 
če je odlikovanec s pravnomočno sodbo sodišča obsojen na 
nepogojno kazen zapora za kaznivo dejanje zoper človekove 
pravice in svoboščine, zoper varnost Republike Slovenije in. 
njeno ustavno ureditev ter zoper človečnost in mednarodno 
pravo. 

Sodišče mora o pravnomočni sodbi obvestiti predsednika 
Republike Slovenije. 

Organ, ki je pristojen za pomilostitev, lahko odloči, da ne 
nastopi pravna posledica odvzema odlikovanja, čeprav gre za 
primer iz prvega odstavka tega člena. 

12. člen 

Odlikovanec, ki je s pravnomočno sodbo sodišča obsojen na 
nepogojno kazen zapora, ne sme nositi odlikovanja med 
prestajanjem kazni. 

13. člen 

Evidenco o podeljenih odlikovanjih vodi pristojni republiški 
upravni organ. 

Evidenca vsebuje ime in priimek ter dekliški priimek odliko- 
vanca, enotno matično številko občana, podatke o državljan- 
stvu in naslov stalnega bivališča oziroma ime in sedež odliko- 
vane organizacije, vrsto podeljenega odlikovanja, številko in 
datum ukaza o podelitvi odlikovanja ter datum vročitve odli- 
kovanja. 

Osebni podatki iz prejšnjega odstavka se lahko uporabljajo 
samo v postopkih za podelitev odlikovanj. 

14. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali zasebnik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, če nepooblaščeno izdeluje ali daje v promet znake 
ali druge predmete, ki imajo obliko ali videz odlikovanja. (6. 
člen) 

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje za prekr- 
šek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega 
odstavka tega člena. 

Z denarno kaznijo najmnj 5.000 tolarjev se kaznuje za prekr- 
šek fizična oseba, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega 
člena. 

15. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

i. 

Zbor občin, Zbor združenega dela in Družbenopolitični zbor 
Skupščine Republike Slovenije so na sejah dne 12. februarja 
1992 sprejeli predlog za izdajo zakona o odlikovanju častni 
znak svobode Republike Slovenije in osnutek tega zakona. 
Zbori Skupščine Republike Slovenije so naložili vladi Repu- 
blike Slovenije, da pripravi predlog zakona, pri tem pa 
ustrezno upošteva pripombe, predloge in mnenja delovnih 
teles Skupščine Republike Slovenije in razprave delegatov na 
sejah zborov. 

II. 

Predlagatelj je proučil vse pripombe, predloge in mnenja 
delovnih teles Skupščine ter pripombe iz razprave delegatov 
na sejah zborov. 

V zvezi s pripombami, da je treba čimprej pripraviti sistemsko 
ureditev odlikovanj predlagatelj pojasnjuje, da je že 
v postopku obravnave predloga za izdajo zakona z osnutkom 
zakona v delovnih telesih Skupščine Republike Slovenije in 
na sejah zborov pojasnil razloge, ki narekujejo sprejem 
posebnega zakona, s katerim bi uvedli odlikovanja za zasluge 
pri uveljavljanju suverenosti, obrambi samostojnosti in neod- 
visnosti Republike Slovenije. Gre namreč za praktične 
razloge, saj ni realno pričakovati, da bo lahko zakon, ki bo 

urejal sistem odlikovanj v Republiki Sloveniji, sprejet v krat- 
kem času. Treba je namreč upoštevati, da gre za sistemski 
zakon, po drugi strani pa bo šele po njegovem sprejemu 
možno razpisati javni natečaj za pridobitev likovnih oziroma 
oblikovnih rešitev posameznih odlikovanj, za kar bo tudi 
potrebno nekaj časa. Dogodki v zvezi z osamosvajanjem pa 
po oceni predlagatelja terjajo čimprejšnjo zakonsko ureditev 
podeljevanja odlikovanj za dejanja, ki so neposredno pove- 
zana z njo. Takšen pristop je bil podprt tudi v delovnih telesih 
Skupščine. 

Glede na nekatere pripombe po ustreznejšem prikazu odliko- 
vanja, predlagatelj k obrazložitvi prilaga barvni prikaz likovne 
zasnove srebrnega častnega znaka svobode Republike Slove- 
nije v naravni velikosti in v povečanem merilu. Pri tem pripo- 
minja, da gre za likovno rešitev, ki jo je oblikoval akademski 
slikar Kostja Gatnik na podlagi internega natečaja, ki ga je 
izvedlo društvo oblikovalcev Slovenije. Predlagatelj v pred- 
logu zakona ohranja poimenovanje odlikovanja iz osnutka 
zakona, saj ocenjuje, da ustreza vsebini samega zakona. 

III. 

Pri pripravi predloga zakona je predlagatelj upošteval vse 
pripombe Zakonodajno - pravne komisije Skupščine Repu- 
blike Slovenije. Ponovno je proučil 3. člen, ki določa vrste 
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oziroma uskladil s poglavitnimi rešitvami, ki izhajajo iz pred- 
loga za izdajo zakona. 

Predlagatelj je tudi preoblikoval 14. člen, ki določa sankcije 
za kršitve določb zakona ter uskladil posamezne določbe 
zakona z novo ustavo. 

zaslug, za katere bi bilo odlikovanje možno podeljevati. 
V drugi alinei je črtal besedo "dosežene« in jo nadomestil 
z besedo »izjemne«, s čemer je, upoštevajoč prvi člen zakona, 
dosežena ustreznejša opredelitev od prvotno predlagane. 
V tretji alinei je na začetku dodal besedilo »za osebno hra- 
brost in požrtvovalnost pri« ter jo s tem pomensko dopolnil 
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IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

MNENJE 
Zakonodajno-pravne komisije k zahtevi Delavske univerze Domžale za obvezno 
razlago določb zakona o zavodih 

Delavska univerza Domžale je poslala Skupščini Republike 
Slovenije zahtevo za obvezno razlago določb prvega odstavka 
62. člena, drugega odstavka 63. člena in prvega odstavka 65. 
člena zakona o zavodih. Po mnenju vlagateljice zahteve ni 
intencija navedenih določb zakona o zavodih, da celotno 
premoženje podjetja, organiziranega v smislu drugega 
odstavka 63. člena zakona o zavodih, postane lastnina usta- 
novitelja, kar se je zgodilo v primeru Delavske univerze Dom- 
žale. 

Iz navedb vlagateljice zahteve, kakor tudi iz priložene doku- 
mentacije izhaja, da je imela Delavska univerza Domžale na 
podlagi drugega odstavka 9. člena zakona o usmerjenem 
izobraževanju (Uradni list SRS, št. 11/80, 6/83, 25/89, 35/89 in 
Uradni list RS, št. 8/90 in 12/91-1) status izobraževalne organi- 
zacije, saj je bila njena registrirana glavna dejavnost organiza- 
cija in izvajanje izobraževanja odraslih. Dejavnost izobraže- 
valnih organizacij je bila na podlagi 10. člena navedenega 
zakona posebnega družbenega pomena. 

Komisija je zahtevo obravnavala na seji dne 27. 2. 1992. 
Komisija je v zvezi z zahtevo predhodno pridobila mnenje 
Ministrstva za zakonodajo. 

Določbe, ki so predmet zahteve za obvezno razlago, so po 
naravi prehodne določbe zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91) in urejajo prehod ob uveljavitvi zakona obstoječih 
delovnih organizacij s področij vzgoje in izobraževanja, zna- 
nosti, kulture, športa, zdravstva, otroškega varstva in social- 
nega varstva v nove statusne oblike po tem zakonu. Tako 
zakon med drugim določa katere obstoječe delovne organiza- 
cije nadaljujejo delo kot zavodi (in katere izmed teh se lahko 
organizirajo kot podjetja), katere pa kot javni zavodi. Hkrati 
zakon ureja vprašanje lastništva premoženja, ki je bilo ob 
uveljavitvi zakona družbena lastnina v upravljanju delovnih 
organizacij na navedenih področjih. V zvezi z javnimi zavodi 
zakon tudi določa katere dejavnosti oziroma zadeve se 
(začasno - do uveljavitve posebnih zakonov in občinskih 
oziroma mestnih odlokov) štejejo za javne službe. 

Prehodne določbe zakona se nanašajo na vse organizacije, ki 
so ob uveljavitvi zakona opravljale dejavnosti na navedenih 
družbenih področjih, za tiste, ki so opravljale zadeve poseb- 
nega družbenega pomena na teh področjih (ne glede na to na 
kakšen način so ustvarjale prihodek) pa veljajo še nekatere 
posebne določbe. Dejavnosti oziroma zadeve posebnega 

družbenega pomena so po prvem odstavku 64. člena navede- 
nega zakona (začasno - do nove pravne ureditve v posebnih 
zakonih za posamezna področja in v občinskih oziroma mest- 
nih odlokih) opredeljene kot javne službe. Izhajajoč iz tako 
opredeljenega značaj dejavnosti, je v drugem odstavku 64. 

j člena določeno, da delovne organizacije, ki opravljajo tako 
\ dejavnost, nadaljujejo delo kot javni zavodi, če je ustanovitelj 

družbenopolitična skupnost. 

Glede premoženja, ki je družbena lastnina v upravljanju 
obravnavanih delovnih organizacij, je zakon določil, da 
postane s 1. aprilom 1991 lastnina ustanovitelja organizacije 
(prvi odstavek 65. člena). S tem premoženjem upravlja zavod 
in ga uporablja za opravljanje dejavnosti, za katero je zavod 
ustanovljen (premoženje stanovanjskega sklada in sklada 
skupne porabe pa za osebne in skupne potrebe delavcev). 
Glede premoženja delovne organizacije, ki opravlja dejavno- 
sti oziroma zadeve posebnega družbenega pomena (oziroma 
po tem zakonu javne službe), pa zakon v četrtem odstavku 65. 
člena določa še poseben pravni režim. To premoženje 
postane javna lastnina in ga (do nove pravne ureditve 
v posebnih zakonih) ni dovoljeno odtujiti ali spremeniti nje- 
gove namembnosti. 

Zakon je pri opredelitvi novega položaja delovnih organizacij 
na navedenih področjih in ureditvi lastništva premoženja, ki je 
bilo do tedaj v njihovem upravljanju, izhajal izključno iz 
naravne dejavnosti, ki so jo te organizacije opravljale. Vse 
opisane spremembe v naravi dejavnosti in statusu organiza- 
cij, ki jih opravljajo, kakor tudi iz tega izvirajoče druge pravne 
posledice, so nastopile po samem zakonu z dnem, ki ga je 
določil zakon, to je s 1. aprilom 1991. 

Glede na to, da je Delavsko univerzo Domžale ustanovila 
Občina domžale in da je kot glavno dejavnost opravljala 
dejavnosti oziroma zadeve posebnega družbenega pomena 
na področju vzgoje in izobraževanja, je na podlagi navedenih 
zakonskih določb jasno, da je Delavska univerza Domžale od 
uveljavitve zakona nadaljevala delo kot javni zavod, premože- 
nje v njenem upravljanju pa je kot javna lastnina postalo last 
Občine Domžale kot ustanoviteljice. 

Glede na navedeno komisija meni, da zahteva za obvezno 
razlago zakona ni utemeljena. Določbe 62., 63. in 65. člena 
zakona o zavodih so jasne, zato obvezna razlaga teh določb ni 
potrebna. 

MNENJE 
Komisije za pripravo in spremljanje izvajanja poslovnika skupščine v zvezi 
z vprašanjem poslanca Janka Halba o poslanski imuniteti   

Predsednik Družbenopolitičnega zbora dr. Ludvik Toplak je 
Komisiji za pripravo in spremljanje izvajanja poslovnika 
skupščine poslal vprašanje poslanca Janka Halba v zvezi 
s poslansko imuniteto, ki ga je le-ta postavil na seji zbora in jo 
zaprosil za mnenje v zvezi s tem vprašanjem. Poslanec Janko 
Halb sprašuje, kako poslansko imuniteto preverjajo pravo- 
sodni organi; ali je zmeraj nujno, da jo vzpostavi zbor ter kako 
je s poslansko imuniteto na različnih nivojih, torej na republi- 
škem in na občinskem in ali sta ti dve kategoriji izenačeni. 

Komisija je vprašanja poslanca Janka Halba obravnavala na 
seji dne 26. 2. 1992. 

Poslansko imuniteto določa 83. člen ustave, po katerem 
poslanec državenga zbora ni kazensko odgovoren za mnenje 
ali glas, ki ga je izrekel na sejah državnega zbora ali njegovih 
delovnih teles, ne sme biti priprt niti se zoper njega, če se 
sklicuje na imuniteto, ne sme začeti kazenski postopek brez 
dovoljenja državnega zbora, razen če je bil zaloten pri kazni- 
vem dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad pet let, 
državni zbor pa lahko prizna imuniteto tudi poslancu, ki se 
nanjo ni skliceval ali ki je bil zaloten pri navedenem kaznivem 
dejanju. Sedaj veljavni poslovnik skupščine iz leta 1985 ureja 
vprašanja v zvezi z imunitetno pravico delegatov v členih 54 
do 63. V komisiji je bilo opozorjeno zlasti na določbe 57., 58. 
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in 60. člena poslovnika, ki so po svoji vsebini še vedno 
aktualne in ki urejajo odnos med pristojnim državnim orga- 
nom in zborom skupščine oziroma pedsednikom zbora v pri- 
meru, ko gre za vprašanje pripora delegata ali začetka kazen- 
skega postopka zoper delegata. Tako 57. člen poslovnika 
določa, da mora državni organ, ki namerava pripreti delgata 
ali začeti kazenski postopek zoper delegata, ki se sklicuje na 
imuniteto, dobiti najprej dovoljenje zbora, v katerega je dele- 
gat poslan oziroma izvoljen. Dovoljenje za pripor oziroma za 
kazenski postopek zoper delegata zahteva pristojni organ od 
predsednika zbora, v katerega je delegat poslan oziroma 
izvoljen. Državni organ mora obvestiti predsednika zbora 
v katerega je delegat poslan oziroma izvoljen tudi, kadar 
začne kazenski postopek zoper delegata, ki se ni skliceval na 
imuniteto. 58. člen poslovnika določa, da brez dovoljenja 
zbora, v katerega je delegat poslan oziroma izvoljen, sme biti 
delegat priprt samo, če je zaloten pri kaznivem dejanju, za 
katerega je predpisana kazen zapora nad pet let. V takem 
primeru mora državni organ, ki je delegatu vzel prostost, to 
sporočiti predsedniku zbora. Ta predloži primer zboru, da 
odloči, ali naj se postopek nadaljuje oziroma ali naj ostane 
odločba o odvzemu prostosti v veljavi. 60. člen poslovnika pa 
določa, da predsednik zbora pošlje zahtevo, naj se dovoli 
pripor delegata oziroma kazenski postopek zoper delegata, ki 
se ni skliceval na imuniteto, komisiji zbora za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja; ta prouči zahtevo oziroma 
sporočilo in nato poroča o tem zboru na prvi naslednji seji 
zbora. 
V komisiji je bilo opozorjeno, da bo pri pripravi poslovnika 
državnega zbora seveda treba proučiti vprašanje nadaljnje in 

podrobnejše razdelave določb 83. člena ustave. Ob tem je bilo 
poudarjeno, da bi državni zbor moral biti obveščen o vsakem 
kaznivem dejanju, katerega je obdolžen posamezen poslanec 
oziroma da bi morali biti pristojni državni organi izrecno 
zavezani k temu, da državni zbor takoj obvestijo o tem, da je 
posamezen poslanec osumljen storitve kaznivega dejanja. 

Pri obravnavi vprašanja, kako je z imunitetno pravico poslan- 
cev občinskih skupščin, je komisija ugotovila, da nova ustava 
v 83. členu določa imuniteto samo za poslance državnega 
zbora, medtem ko je prejšnja ustava določala imuniteto za 
delegate v skupščini, torej tako za delegate republiške skupš- 
čine kot tudi za delegate občinskih skupščin. Komisija je zato 
menila, da poslanec Janko Hlab skozi svoje vprašanje opo- 
zarja na problem, ki nedvomno obstoji, saj se v zvezi s citira- 
nimi določbami sedanje in prejšnje ustave res postavlja vpra- 
šanje, ali poslanci občinskih skupščin po sprejemu nove 
ustave še imajo imuniteto. Opozorjeno je bilo, da gre v tem 
primeru očitno za vprašanje, ki bi ga moral urediti ustavni 
zakon za izvedbo ustave. Vendar pa je komisija menila, da 
glede na to, da občinske skupščine tudi po sprejemu nove 
ustave nadaljujejo z delom v skladu s 5. členom ustavnega 
zakona za izvedbo ustave, ne bi bilo primerno odrekati imuni- 
tete poslancem občinskih skupščin, ki jo sicer urejajo tudi 
poslovniki teh skupščin. Ob tem pa je komisija poudarila, da 
opredelitev do tega vprašanja ni v njeni pristojnosti, ampak bo 
moralo o tem v primeru konkretnega spora odločiti Ustavno 
sodišče. Do bodoče ureditve vprašanja imunitete voljenih 
funkcionarjev na lokalni ravni pa se bo seveda treba opredeliti 
v postopku sprejemanja zakona o lokalni samoupravi. 

POROČILO 
Komisije za obrambo k informaciji o namembnosti objektov, ki jih je po odhodu JA 
prevzela Republika Slovenija  

Komisija Skupščine Republike Slovenije za obrambo je na 16. 
seji, dne 26. februarja 1992, obravnavala Informacijo 
o namembnosti objektov, ki jih je po odhodu JA prevzela 
Republika Slovenija. 

Z informacijo, ki so jo člani komisije prejeli ob sklicu seje in 
z uvodno razlago, ki jo je navzočim podal g. Miran Bogataj, 
namestnik ministra, je Ministrstvo za obrambo v celoti sezna- 
nilo člane komisije o problematiki na področju objektov, ki jih 
je po odhodu JA prevzela Republika Slovenija. Člani komisije 
so. bili seznanjeni s celotnim potekom prevzemanja nepremič- 
nih in z ogromno, pogosto namenoma povzročeno škodo, na 
zapuščenih objektih; s težavami, ki so se pojavljale ob prev- 
zemu; še vedno neurejenimi lastninskimi vprašanji; nejas- 
nostmi v zvezi z delitveno bilanco. Pojasnjeno je bilo, da bo 
po končani delitveni bilanci lastnik vseh premičnin in nepre- 
mičnin Republika Slovenija ter, da še ni določeno, kaj in kako 
bo država delila to premoženje. Za potrebe obrambe Repu- 
blike Slovenije je načrtovano okrog 35-40% celotnega pre- 
moženja. Za vse ostale nepremičnine pa so zaprošeni Izvršni 
sveti občinskih skupščin, da pripravijo predloge o namemb- 
nosti objektov za njihove potrebe. 

V preteklih mesecih, ko je potekalo usklajevanje z občinami, 
so se pojavili tudi naslednji problemi: 

- nekatere občine so zastopale le svoje lokalne interese; 
- v nekaterih občinah so ugotavljali neperspektivnost posa- 
meznih objektov: 
- nekatere občine pa so enostavno razglasile popolno demi- 
litarizacijo (na svojem ozemlju ne želijo vojaških objektov, niti 
ne teritorialne obrambe). To povzroča vprašanje ali država 
Slovenija ima oblast tudi na teh »demilitariziranih« območjih. 
Z mnogimi občinami in krajevnimi skupnostmi so zadeve na 
tem področju že usklajene. Urejena je že skoraj vsa dokumen- 
tacija itd. 

V razpravi so nekateri poslanci menili, da bi bilo potrebno 
ustanoviti medresorsko republiško komisijo, ki bi urejala pro- 
blematiko na tem področju in prevzela skrb za to, da se 
z vsemi objekti ravna v smislu dobrega gospodarja; da se 
teritorialni obrambi dodelijo objekti zunaj urbanih središč; da 
je potrebno strpno dogovarjanje z vsemi dejavniki glede upo- 
rabe vseh nepremičnin, predvsem iz razlogov, da ne bi sloven- 
ski narod zasovražil tudi svojo vojsko, kot je zasovražil JA; da 
naj bi čimveč zemljišč bilo dodeljenih za kmetijske namene; 
da se čimprej uredijo dokončno lastninska razmerja; da mora 
biti Slovenija ozemeljsko enotna in nedeljiva država itd. 

Po končani razpravi je komisija sprejela naslednje ugotovitve 
in stališča: 

1. Komisija za obrambo ugotavlja, da gre za vmesno informa- 
cijo. saj še niso končana pogajanja, usklajevanja in pogovori 
predstavnikov občinskih skupščin ter predstavnikov ministr- 
stva za obrambo glede namembnosti posameznih objektov. 

Komisija predlaga Vladi Republike Slovenije, da po konča- 
nem usklajevanju izdela celovito oceno o lastninskih razmer- 
jih in o namembnosti vseh objektov ter ga predloži v obrav- 
navo in potrditev Skupščini Republike Slovenije; 

2. Komisija za obrambo v celoti podpira prizadevanja in skrb 
ministrstva za obrambo za ohranitev vrednosti in nepropada- 
nja celotnega premoženja ter za čimhitrejšo izpeljavo deli- 
tvene bilance in ureditve lastninskih razmerij; 

3. Komisija predlaga Vladi Republike Slovenije, da po konča- 
nem usklajevanju normativno uredi namembnost objektov, 
pri čemer naj upošteva menja in predloge delovnih teles 
skupščine, ki so bila oblikovana ob obravnavi informacije 
o namembnosti objektov, ki jih je po odhodu JA prevzela 
Republika Slovenija. 
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MNENJE 
Komisije za mirovno politiko k informaciji k namembnosti objektov, ki jih je po 
umiku JA prevzela Republika Slovenija - Ministrstvo za obrambo 

Komisija Skupščine Republike Slovenije za mirovno politiko 
je na 11. seji, dne 17. 2. 1992, obravnavala - kol zainteresi- 
rana komisija - informacijo o namembnosti objektov, ki jih je 
po umiku Jugoslovanske armade prevzela Republika Slove- 
nija - Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, za katero 
je komisija zaprosila Ministrstvo za obrambo Republike Slo- 
venije v skladu s sklepom, sprejetim na 10. seji komisije. 

Ob seznanitvi z informacijo o namembnosti objektov, ki jih je 
po umiku Jugoslovanske armade prevzela Republika Slove- 
nija - Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije je Komi- 
sija za mirovno politiko ugotovila, da je ta informacija le 
spisek zadev, ki jih je opravilo Ministrstvo za obrambo repu- 
blike Slovenije v smislu dobrega upravljalca in gospodarja ter 
poizkus ocenitve premoženja, ki ga je JA zapustila ob svojem 
odhodu iz Republike Slovenije. V informaciji Ministrstvo za 
obrambo Republike Slovenije tudi ni odgovorilo na določena 
vprašanja, ki jih je na 10. seji postavila komisija; predvsem 
glede lastninjenja in financiranja vseh obstoječih vojaških 
objektov na ozemlju Republike Slovenije kot tudi ni navede- 
nih faz dogovarjanja na posameznih območjih. 

Nadalje je komisija menila, da gre za zelo sporno področje, 
kjer prihaja do konfliktov med obrambnim interesom izraže- 
nim z močjo republiške oblasti ter različnimi lokalnimi interesi 
in bi bilo nujno posredovanje Skupščine Republike Slovenije. 
Ob teh splošnih ugotovitvah komisija predlaga Komisiji 
Skupščine Republike Slovenije za obrambo, kot matičnemu 
delovnemu telesu, da ob razpravi o informaciji o namembno- 

sti objektov, ki jih je po umiku Jugoslovanske armade prev- 
zela Republika Slovenija - Ministrstvo za obrambo Republike 
Slovenije, upošteva naslednje predloge in mnenje Komisije za 
mirovno politiko: 

1. Komisija predlaga, da se glede na številne konfliktne situ- 
acije, ki nastajajo ob določanju namembnosti vojaških objek- 
tov, celotna problematika uvrsti na dnevne rede sej zborov 
Skupščine Republike Slovenije. 

2. Vlado republike Slovenije je treba zadolžiti, da takoj prip- 
pravi strokovni elaborat, ki bo predstavil to bogastvo in pre- 
moženje Republike Slovenije s stališča zgodovine, ocene 
vrednosti in namembnosti teh vojaških objektov ter s stališča 
pomembnosti teh objektov za razvoj prostora. Pri tem komi- 
sija opozarja, da je namembnost teh objektov za potrebe 
obrambe mogoče opredeliti šele v skladu s sprejetim celotnim 
konceptom nacionalne varnosti. 

3. Hkrati komisija predlaga, da se Vlado Republike Slovenije 
zadolži, da takoj imenuje medresorsko komisijo, ki bo skrbela 
za upravljanje teh objektov do njihove dokončne razdelitve. 

4. Nadalje komisija predlaga, da Vlada republike Slovenije 
čimpreje pripravi ter predloži v obravnavo Skupščini Repu- 
blike Slovenije zakon, kot ga predvideva 9. člen ustavnega 
zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in 
neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 1/91). Zakon 
mora po mnenju komisije določiti kriterije in merila za upo- 
rabo teh objektov. 

POROČILO 
Komisije za obrambo o obravnavi izhodišč zasnove nacionalne varnosti in obrambe 
Republike Slovenije 

Komisija Skupščine Republike Slovenije za obrambo je na 16. 
seji, dne 26. februarja 1992, obravnavala »Izhodišča zasnove 
nacionalne varnosti ter obrambe Republike Slovenije,« ki jih 
je Skupščini Republike Slovenije predložilo v vednost in 
nadaljnjo uporabo Predsedstvo Republike Slovenije. 

V uvodni razpravi je bilo ugotovljeno, da so izhodišča zasnove 
nacionalne varnosti ter obrambe Republike Slovenije nasta- 
jala več kot leto dni v času, ko so se razmere na območju 
Republike Slovenije skoraj vsakodnevno spreminjale; da je 
Predsedstvo s temi izhodišči opredelilo le svoje poglede na 
področju nacionalne varnosti in obrambe Republike Slovenije 
ter da izhodišča niso normativno pravna podlaga za uresniče- 
vanje pristojnosti Predsedstva Republike Slovenije na 
področju nacionalne varnosti in obrambe. 

Člani komisije so bili mnenja, da izhodišča niso popolna, da 
pa lahko koristijo Vladi Republike Slovenije kot podlaga za 
izdelavo celovitega programa nacionalne varnosti ter 
obrambe. Ob pripravi programa nacionalne varnosti pa naj 
vlada upošteva tudi stališča, mnenja in predloge delovnih 
teles in zborov skupščine, ki so bila oblikovana ob obravnavi 
izhodišč, ustave, amandmajev k ustavi, ustavnih zakonov in 
sistemskih zakonov s področja obrambe in zaščite. Nekateri 
člani komisije so menili, da bi izhodišča morala vsebovati 
temeljno načelo, ki ga določa 142. člen ustave Republike 
Slovenije in sicer, da država pri zagotavljanju varnosti izhaja 
predvsem iz mirovne politike ter kulture miru in nenasilja; da 
izhodišča zajemajo le obdobje vojaške ogroženosti države; da 
ne opredeljujejo politike na področju zunanjih zadev itd. 

Glede predlogov Predsedstva o ustanovitvi Sveta za naci- 
onalno varnost pri Predsedstvu oziroma predsedniku Repu- 
blike Slovenije so člani komisije menili, da gre za posveto- 

valno vlogo tega telesa in ne zato, da bi s tem dobil predsed- 
nik Republike Slovenije večje pristojnosti. To telo bi kvečjemu 
omejevalo morebitno samovoljo predsednika. Menili so, da 
obstoj tega telesa ni neustaven ter, da naj bi se o tem odločila 
skupščina ob obravnavi celovitega programa nacionalne var- 
nosti in obrambe. 

Po mnenju članov komisije bi se morali v programu naci- 
onalne varnosti opredeliti tudi do nekaterih pomembnih vpra- 
šanj do katerih se nismo opredelili ne v novi ustavi, ne v zako- 
nih - npr. možnost okupacije ali kapitulacije in kdo jo prizna; 
spoštovanje in naš odnos do mednarodnega vojnega prava; 
odnos do meddržavnih aktov; zagotavljanje obrambne celovi- 
tosti ozemlja Republike Slovenije; kako organizirati domačo 
proizvodnjo za obrambne potrebe - ali se naslanjati na uvoz; 
odnos do aktivne nevtralnosti; odnos do kulturnih, zgodovin- 
skih in spomeniških objektov; naš odnos do varstva okolja ter 
drugih doktrinarnih vprašanj. 

Po končani razpravi je komisija sprejela naslednje ugotovitve 
in predloge; 

1. Komisija ugotavlja, da so izhodišča, ki jih je pripravilo 
Predsedstvo Republike Slovenije, kljub pomanjkljivostim, 
solidna podlaga za nadaljnjo normativno urejanje zadev naci- 
onalne varnosti in obrambe ter so kot taka primerna za izde- 
lavo celotnega koncepta nacionalne varnosti in obrambe 
Republike Slovenije; 

2. Vlada Republike Slovenije naj, v sodelovanju s pristojnimi 
republiškimi organi, pripravi celovit program nacionalne var- 
nosti in obrambe Republike Slovenije ter ga čimprej predloži 
v obravnavo in sprejem zborom Skupščine. 
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Ob pripravi tega dokumenta naj upošteva mnenja in predloge 
delovnih teles skupščine ob obravnavi izhodišč, kakor tudi 
mnenja in predloge, ki so bili oblikovani na sejah zborov 
skupščine ob pripravi in sprejetju nove ustave, amandmajev 

k ustavi, ustavnih zakonov in sistemskih zakonov s področja 
obrambe in zaščite, vojaške dolžnosti in zadevajo obrambno- 
varnostno področje. 

MNENJE 
Komisije za mirovno politiko k izhodiščem zasnove nacionalne varnosti ter obrambe 
Republike Slovenije  

Komisija Skupščine Republike Slovenije za mirovno politiko 
je na 11. seji, dne 17. 2. 1992, obravnavala izhodišča zasnove 
nacionalne varnosti ter obrambe Republike Slovenije, ki ga je 
Skupščini Republike Slovenije predložilo v vednost in nadalj- 
njo uporabo Predsedstvo Republike Slovenije. 

Ob seznanitvi z dopisom, ki ju je Komisija za mirovno politiko 
prejela ob Izhodiščih zasnove nacionalne varnosti in obrambe 
Republike Slovenije od predsednika Skupščine Republike 
Slovenije in predsedstva Republike Slovenije glede pomena 
teh izhodišč, so člani komisije menili, da je nesporno, da 
celotno zasnovo nacionalne varnosti Republike Slovenije 
sprejema Skupščina Republike Slovenije, tako v skladu 
s staro, kot novo ustavno ureditvijo Republike Slovenije. Izho- 
dišča, ki jih je Predsedstvo Republike Slovenije sprejelo 29. 
novembra 1991 (pred sprejemom nove ustave Republike Slo- 
venije) so skladno s 1. točko LXXXII amandmaja k ustavi 
Republike Slovenije iz leta 1974 predstavljala le stališče tega 
organa do vprašanj s področja ljudske obrambe in drugih 
temeljnih političnih vprašanj. Skladno z novo ustavno uredi- 
tvijo Republike Slovenije pa predsednik Republike Slovenije 
(v prehodnem obdobju Predsedstvo Republike Slovenije 
opravlja funkcije predsednika Republike Slovenije, kot so 
določene z novo ustavo) nima več takšnih pooblastil, saj je 
določanje celotne zasnove nacionalne varnosti Republike 
Slovenije izključna pristojnost državnega zbora (v prehodnem 
obdobju Skupščina Republike Slovenije). Glede na navedeno 
je komisija menila, da je potrebno, da Vlada Republike Slove- 
nije čimpreje pripravi celotno zasnovo nacionalne varnosti 

Republike Slovenije in jo predloži v obravnavo Skupščini 
Republike Slovenije. 

Glede vsebine izhodišč zasnove nacionalne varnosti in 
obrambe Republike Slovenije, s katerimi se je Komisija za 
mirovno politiko seznanila, je bilo v načelni razpravi oce- 
njeno, da ta izhodišča ne predstavljajo ustrezne podlage za 
pripravo celotne zasnove nacionalne varnosti. Takšno oceno 
komisija utemeljuje z naslednjimi pripombami: 
- V izhodiščih ni upoštevano temeljno načelo zagotavljanja 
varnosti, kot ga določa 124. člen ustave Republike Slovenije 
in sicer, da država pri zagotavljanju varnosti izhaja predvsem 
iz mirovne politike ter kulture miru in nenasilja. 
- V izhodiščih je poudarjeno zagotavljanje varnostne politike, 
predvsem v situaciji vojaške ogroženosti države. 
- Kjer se v izhodiščih omenja civilna obramba je njena usmer- 
jenost preveč vojaška. 
- V izhodiščih se omenja tudi organ »Svet za nacionalno 
varnost« z določenimi pooblastili, katerega pa nova ustavna 
ureditev sploh ne predvideva. 
Skladno z navedenim mnenjem komisija predlaga Komisiji 
Skupščine Republike Slovenije za obrambo (matični komisiji), 
da ob obravnavi izhodišč zasnove nacionalne varnosti in 
obrambe Republike Slovenije zadolži Vlado Republike Slove- 
nije, da čimpreje pripravi in predloži Skupščini Republike 
Slovenije v obravnavo celotni koncept nacionalne varnosti. 
Pri pripravi celotne zasnove nacionalne varnosti pa naj se 
upoštevajo tudi dosedanje razprave Komisije za mirovno poli- 
tiko, ki so bile podane ob obravnavi informacij o pripravljanju 
koncepta nacionalne varnosti Republike Slovenije. 
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VPRAŠANJA POSLANCEV 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

Kdo naj daje soglasje za imenovanje vodij policij- 
skih postaj   

JANKO HALB, poslanec Družbenopolitičnega zbora je 
postavil naslednje poslansko vprašanje: 

»Notranjega ministra, g. Bavčarja sprašujem, kakšni razlogi 
vodijo ministra k temu, da občinska skupščina daje soglasje 
k imenovanju šefa in podšefa policijske postaje. V mojem 
primeru je to mestna policijska postaja v Murski Soboti. 
Bodo podobni primeri tudi ob imenovanju vaših policijskih 
šefov. Kaj, če skupščina zavrne dajanje soglasij ali odloči 
negativno o kandidatu. Ga skupščina lahko tudi odstavi 
(šefa policije) na njen predlog. Kdo nosi odgovornost za 
take interregnume. Iz prakse vemo, da višje in visoke policij- 
ske šefe nastavlja in menja ministrstvo in minister sam, brez 
zaprosila za kakšna soglasja«. 

Ministrstvo za notranje zadeve je na to poslansko vprašanje 
pripravilo naslednji odgovor: 

Po 40. členu Zakona o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 
28/80, 38/88, 27/89 in Uradni list RS, št. 19/91 in 4/92) policij- 
sko postajo s splošnim delovnim področjem in njen oddelek 
ustanovi občinska skupščina v soglasju z ministrom za notra- 
nje zadeve. Z odločbo o ustanovitvi policijske postaje in 
njenega oddelka se določi število policistov in drugih delav- 
cev na postaji oziroma oddelku policije. Po 41. členu zakona 
pa komandirja policijske postaje in njegovega namestnika 
imenuje brez javnega razpisa in jih razreši občinska skupš- 
čina po predhodnem soglasju ministra za notranje zadeve. 

Glede na navedeno je torej imenovanje oziroma razrešitev 
komandirja in namestnika komandirja policijske postaje 
s splošnim delovnim področjem vezano na predlog občinske 
skupščine in soglasje ministra za notranje zadeve in ne 
obratno kot je to navedeno v poslanskem vprašanju. 

Glede imenovanja »višjih in visokih policijskih šefov«, pa 
Ministrstvo za notranje zadeve pojasnjuje, da je, v kolikor 
poslanec uporablja navedena izraza za predstojnike posa- 
meznih služb Ministrstva za notranje zadeve, njihovo imeno- 
vanje in razrešitev urejena v Zakonu o delavcih v državnih 
organih (Uradni list SRS, št. 5/91,18/91 in 22/91); po 14. členu 
tega zakona se za pomoč pri vodenju dela v upravnih organih 
in za opravljanje najzahtevnejših del imenuje višji upravni 
delavec: podsekretar, pomočnik predstojnika, svetovalec 
predstojnika in višji svetovalec kakor tudi svetovalec Vlade 
Republike Slovenije (15. člen). Po 19. členu tega zakona višje 
upravne delavce imenuje Vlada na predlog predstojnika in so 
za svoje delo odgovorni predstojniku in vladi. 

Glede na navedeno torej ugotovitev poslanca, da lahko mini- 
strstvo oziroma minister sam nastavlja in menja višje in visoke 
policijske šefe ni točna, saj je, kot je navedeno, vsako imeno- 
vanje in razrešitev višjih upravnih delavcev v pristojnosti 
Vlade Republike Slovenije. 

Kakšna bo usoda slovenskega ribištva? 

FRANCO JURI, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je na 
vlado, pristojna ministrstva ter skupščinsko komisijo za 
pomorstvo, naslovil naslednje vprašanje: 
»Meddržavna meja med Slovenijo in Hrvaško postavlja pod 
vprašaj usodo 300 ribičev in približno 1000 delavcev zapo- 
slenih v živilskopredelovalni industriji, saj gre od celotnega 

ulova rib vsaj 90% pripisati ulovu v hrvaških ozemeljskih 
vodah. 

Zaskrbljenost zaradi spremenjenega statusa slovenskih 
ribičev (sedaj so na Hrvaškem tujci) in že v tem mesecu 
pričakovanih omejitev s strani države Hrvatske v odnosu do 
njih, postavlja prizadete ribiče in delavce v položaj, ki je 
popolnoma odvisen od dogovorov med slovensko in hrva1 

ško vlado. Do zdaj se je hrvaška stran z ministrom it 
pomorstvo Rudolfom na čelu obnašala strpno in radodarno, 
čemur je seveda botrovalo pričakovanje, da bo od sloveiv 
ske deležna nekaterih ugodnosti na drugih področjih. 

V nedavnih okvirnih dvostranskih sporazumih ni mogoče 
jasno razbrati, ali je bilo trajno rešeno tudi vprašanje nadalj- 
njega ribolova v hrvaških vodah. 

Med našimi ribiči se krepi občutek, da si bodo morali lastne 
razmere urejati sami, tudi s prošnjo za pridobitev hrvaškega 
državljanstva. Vlado in vsa našteta ministrstva sprašujem 
kako so do sedaj konkretno ukrepali za zagotovitev normal' 
nih delovnih razmer slovenskih ribičem tudi v prihodnosti, ir 
kako nameravajo od hrvaških sogovornikov doseči nadalj' 
nje koncesije za ribolov v njihovih teritorialnih vodah. 

Poslanec je dobil naslednji odgovor: 

V sporazumu o gospodarskem sodelovanju med Republik« 
Slovenijo in Republiko Hrvaško, ki sta ga podpisali vladi obel 
republik, je v 13. členu zapisano, da se pogodbeni stran 
zavezujeta, da bosta s posebnim sporazumom urejali in ures 
ničevali odnose na področju ribolova v teritorialnem morji 
obeh držav. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pristojni 
za morsko ribištvo, je o tej problematiki opravilo potrebn 
razgovore s slovenskimi ribiči in Ministrstvom za pomorstvi 
Republike Hrvaške, pristojno tudi za morsko ribištvo. DogO 
vor ministrstev je, da strokovnjaki obeh strani pripravijo pred 
log bodočega meddržavnega sporazuma, ki bo predme 
bodočih meddržavnih dogovarjanj. Prvi razgovor predstavni 
kov stroke in obeh ministrstev je bil 11. februarja v Zagrebu 
kjer je dogovorjeno, da slovenska stran na podlagi vsel 
izmenjanih informacij pripravi predlog meddržavnega spora 
zuma in ga pošlje Ministrstvu za pomorstvo Republike H' 
vaške. 

Ob tem je treba poudariti želje slovenskega ribiškega gospo 
darstva, da se tudi po določitvi slovensko-hrvaške meje orno 
goči slovenskim ribičem ribolov v hrvaških teritorialnih vodaj 
v neokrnjenem obsegu. Sodelovanje pa bi bilo smotrno razS' 
riti tudi na vlaganja v marikulturo, raziskovanje in ekologijo 

Za nadaljnje sporazumevanje o ribolovu slovenskih ribič« 
v hrvaškem teritorialnem morju bodo predvsem odločil" 
ugotovitve in opozorila, ki jih bo v bodočem sporazumu žele1 

uveljaviti hrvaška stran. Že iz dosedanjih razgovorov je slu 
venska pogajalska stran obveščena, da Republika HrvašK 
zaradi čedalje revnejših ribolovnih fondov s predlogom no*' 
ribiške zakonodaje izjemno omejuje dovoljen ribolov po kol' 
čini in vrstah rib, omejujejo se posamezna ribolovna obmoii 
in tehnologije ulova. Po novem predlogu zakona (če f 
v takšni verziji sprejet) se bodo z gospodarskim ribolovo' 
v bodoče lahko ukvarjali le profesionalni ribiči, ki jim je'1 

glavni poklic. 

Sicer pa je znano, da je v celotnem Jadranskem morju * 
prišlo do prelova bele kakovostne ribe, medtem ko je ribol" 
plave ribe še mogoče povečati. 

Menimo, da se bodo te strokovne ugotovitve upoštevale tu' 
pri nadaljnjih razgovorih in pri oblikovanju sporazuf 
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o bodočem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Repu- 
bliko Hrvaško. 

Slovenska vlada upa, da bo s hrvaško stranjo dosegla spora- 
zum o nadaljnjem neokrnjenem ribolovu plave ribe v teritori- 
alnih vodah Republike Hrvaške, kar je pomembno za nemo- 
teno delo 1.000 delavcev v ribji industriji in oskrbo trga. 
O nadaljnjem ribolovu bele kakovostne ribe in drugih užitnih 
organizmov, od česar je predvsem odvisna nadaljnja usoda 
119 ribičev, ki jim je to glavni poklic, in 116 ribičev, ki jim je to 
dopolnilna dejavnost, pa bodo pogajanja potekala v okviru 
omejitev, ki jih bo narekovala ribiška zakonodaja Republike 
Hrvaške ter morebitnih koncesij, ki bodo dogovorjene na 
vladni ravni. Pomembno je vedeti, da imamo tudi v sloven- 
skem ribolovnem morju zaradi skromnosti ribolovnih fondov 
predpisane omejitve ribolova. Dolgoročna politika razvoja 
morskega ribištva je pospeševanje marikulture (gojenje rib, 
školjk in drugih morskih organizmov), za kar se namenjajo 
tudi republiška sredstva. Vlada Republike Slovenije se bo 
prizadevala, da se tudi s podporo sredstev za preusmeritev 
ribičev na gojenje rib, školjk in drugih morskih organizmov 
poskuša ublažiti preusmeritev ribičev, ki bo potrebna zaradi 
morebitnega omejevanja ribolova v hrvaškem morju. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve. 

Komisija SkupSčine Republike Slovenije za pomorstvo pa je 
pripravila naslednji odgovor: 

V zvezi s poslanskim vprašanjem Franca Jurija o statusu 
slovenskih ribičev v hrvaških teritorialnih voda, moramo 
poudariti, da je Komisija Skupščine republike Slovenije za 
pomorstvo vprašanje perečega vprašanja slovenskih ribičev 
v slovenskih in predvsem hrvaških teritorialnih vodah tekoče 
obravnavala še posebej pa na 10. seji komisije, dne 20. 1. 
1992, pri obravnavanju dosedanjega dela komisije in spreje- 
manju nalog za prihodnje delo. 

Člani komisije so že v predlogu Resolucije o pomorskih usme- 
ritvi Republike Slovenije v prvem odstavku, točki t, opozorili 
na problem ribištva v Republiki Sloveniji in začrtali naloge 
Republike Slovenije glede gospodarske in razvojne politike 
na področju ribištva (Resolucija je bila sprejeta v Skupščini 
Republike Slovenije, dne 7. 3. 1991, objavljena v Ur. I. RS, št. 
1/91). V omenjeni resoluciji se je Republika Slovenija zave- 
zala, da bo »za vodenje gospodarske in razvojne politike, ki 
bo pomorsko usmerjena«, »načrtno spodbujala v mejah pro- 
storskih možnosti pridelovanje hrane in drugih dobrin iz 
morja (ribištvo, marikultura, solinarstvo)...«. Člani komisije 
so skušali rešiti problem vprašanja dovoljenega ribolova 
v teritorialnih vodah Republike Hrvaške v začetku leta 1991 
z obiskom pri gospodu Rudolfu, ministru za pomorstvo Repu- 
blike Hrvaške. Prisotni predstavniki hrvaškega ministrstva so 
v pogovoru povedali, da ostaja v veljavi dosedanji pristop 
Republike Hrvaške do slovenskega ribolova vse do novega 
medsebojnega dogovora. 
V zadnjem času pa je moč tako iz dnevnega časopisja kot tudi 
iz drugih virov zaslediti, da so se razmere na področju ribištva 
v sosedanjih teritorialnih vodah za slovenske ribiče, ki prav na 
Hrvaškem ulovijo največ rib, zapletle. Člani komisije so zato 
na svoji 10. seji pri obravnavanju tega perečega vprašanja 
sprejeli tudi naslednji sklep: 

»Komisija za pomorstvo naproša Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, da v roku 14 dni pošlje komisiji 
poročilo v katerem pojasni: 

- kako namerava rešiti vprašanje ribolova za slovenske 
ribiče v vodah sosedanje Republike Hrvaške; 

- kako bo v tem času do sprejema takega dogovora zaščitilo 
ribje bogastvo v slovenskih teritorialnih vodah; 

- kako naj bi se na najustreznejši način v prihodnje uredila 
zaščita ribjega bogastva slovenskega teritorialnega morja.« 

Člani komisije za pomorstvo iskreno upajo, da se bo vpraša- 
nje ribolova v hrvaških vodah hitro in uspešno rešilo v zado- 
voljstvo tako slovenskih ribičev in s tem gospodarstva Sloven- 
ske Istre, kot interesov suverene Republike Hrvaške. 

Zakaj ni urejen pravni status Karitasa? 

JANEZ LAMPRET, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
ob odgovoru Vlade Republike Slovenije, z dne 9. 1. 1992, 
v zvezi s pravnim statusom dobrodelne organizacije Karitas, 
postavil naslednje dodatno vprašanje: 

Odgovor na moje poslansko vprašanje glede pravnega 
statusa dobrodelne organizacije KARITAS, ki ga je posredo- 
val Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, z dopisom 
št. 020-03/91-21/27-8, z dne 9.1.1992, (vprašanje in odgovor 
sta objavljena tudi v Poročevalcu Skupščine Republike Slo- 
venije, št. 1, z dne 17. januarja 1992, str. 27), ni popoln, zato 
prosim za dodatno Izčrpno dopolnitev odgovora. 

Iz odgovora izhaja, da so z zakonom o spremembah in 
dopolnitvah zakona o pravnem položaju verskih skupnosti 
bile odpravljene formalne ovire za delovanje KARITAS 
v okviru verskih skupnosti. Tega dejstva v svojem vprašanju 
nisem zanikal in slovenski KARITAS že več kot leto dni 
nemoteno in uspešno deluje. Problem pa je v tem, da ni 
urejen pravni status, zaradi česar so ovire za normalno delo 
z drugimi KARITAS po svetu. Poudarim naj, da v Italiji 
obstaja poseben zakon o delovanju KARITAS. 

Želim v najkrajšem možnem času izčrpno pojasnilo kot 
dopolnilni odgovor. 

1. Kje in kako se registrira KARITAS? Dosedanje vloge so 
bile zavrnjene na prvi kot na drugi stopnji. Vlogo najprej 
zavrne občinski upravni organ, na pritožbo pa Ministrstvo za 
notranja zadeve Republike Slovenije potrdi sklep o zavrnitvi 
vloge za registracijo! 

2. Humanitarne organizacije so oproščene plačila za blago, 
ki prihaja iz tujine kot pomoč potrebnim. Kakšno listino naj 
predloži KARITAS carinski službi, kadar pride pošiljka po 
železnici ali z drugim prevoznikom, ko pa nima rojstnega 
lista, to je sklepa o registraciji? 

3. Če za delovanje KARITAS ustreza sedanja ureditev, kot je 
navedeno v odgovoru z dne 9. 1. 1992, predlagam, da pri- 
stojno ministrstvo izda jasno navodilo, kako naj postopajo 
carinske službe pri oprostitvi blaga, ki prispe v državo prek 
javnih prevoznikov, plačilu carine, kadar je to deklarirano 
kot pomoč, ki se deli preko dobrodelne organizacije KARI- 
TAS. To navodilo naj bi dobila poleg carinske službe tudi 
slovenska KARITAS. 
Na postavljena vprašanja odgovarjamo naslednje: 
1. KARITAS deluje v okviru verske skupnosti in uporablja pri 
svojem delu pravno osebnost te verske skupnosti. Tako imajo 
organizacije KARITAS na svojih žiro računih že odprte 
posebne podpartije, s čimer jim je omogočeno normalno 
delo. Kot je bilo že večkrat pojasnjeno, so pristojni organi 
zavrnili vse vloge za vpis navedene organizacije v register 
društev, ker je bilo v posotpku ugotovljeno, da humanitarna 
organizacija KARITAS ne izpolnjuje zakonskih pogojev za 
pridobitev statusa društva. 

2. Postopek pred carinskimi organi bi moral biti enostaven, 
saj so humanitarne organizacije po drugi alinei 1. točke 
prvega odstavka 29. člena Carinskega zakona (Ur. I. SFRJ, št. 
34/90), ki se po 4. členu Ustavnega zakona za izvedbo 
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije smiselno uporablja kot republiški pred- 
pis, oproščene plačila carine. Po 18. členu Pravilnika 
o postopku za uveljavljanje pravic do carinske oprostitve (Ur. 
I. SFRJ, št. 46/86, 31/87, 55/88, 73/89,18/90) mora humanitarna 
organizacija, ki hoče uveljaviti ugodnosti iz 29. člena navede- 
nega zakona, predložiti k pisnemu zahtevku za oprostitev 
plačila carine še pismo ali fakturo tujega pošiljatelja, iz katere 
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je razvidno, da je blago poslano brezplačno, in izjavo humani- 
tarne organizacije, da se blago uvaža za humanitarne na- 
mene. 

3. Po zagotovilih Republiške carinske uprave potekajo carin- 
ski postopki za blago, ki ga uvaža KARITAS po 29. členu 
navedenega carinskega zakona, normalno in brez večjih 
zapletov, odkar so vse prizadete obvestili o pogojih takšnega 
uvoza. Res pa je, da so se v posameznih primerih pojavljali 
zapleti, ker uvozniki oziroma prevozniki niso imeli ustreznih 
dokumentov. 

Nikoli pa niso zahtevali od humanitarnih organizacij predloži- 
tve potrdila, da je KARITAS pravna oseba, registrirana za 
opravljanje te dejavnosti. 
Z namenom, da se rešijo odprta vprašanja v zvezi s pravnim 
statusom KARITASA, je Ministrstvo za pravosodje in upravo 
31/1-1992 sklicalo sestanek, ki so se ga udeležili tudi pred- 
stavniki navedene organizacije. V skladu z dogovorom so 
KARITAS že vpisali v register organizacij in skupnosti, ki ga 
vodi Zavod Republike Slovenije za statistiko. Pristojna mini- 
strstva bodo ob pripravi novih področnih zakonov, zlasti 
zakona o socialnem varstvu, proučila potrebo po ustrezni 
statusni ureditvi dobrodelnih in humanitarnih organizacij oz. 
po morebitni dolžnosti registracije teh dejavnosti. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za notranje zadeve v sodelovanju z Ministr- 
stvom za zakonodajo In Ministrstvom za pravosodje in 
upravo. 

O sredstvih za predstavitev Slovenije v Albertvillu 

TONE PERŠAK, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
Ministrstvu za kulturo postavil vprašanje o višini in 
namembnosti sredstev, ki jih je ministrstvo namenilo za 
promocijo Slovenije ob Olimpijskih igrah v Albertvillu in 
sicer: kolikšna so bila ta sredstva in za kaj so bila uporab- 
ljena? Na vprašanje je potreben odgovor tudi zato, ker med 
»kulturniki« krožijo govorice o nenavadno visokem znesku, 
kar seveda zbuja precejšnje negodovanje še zlasti med 
tistimi, ki niso bili deležni podpore proračuna za svoje 
knjige, filme ali druga de a. 

Ministrstvo mu je pripravilo naslednji odgovor: 
V zvezi s poslanskim vprašanjem gospoda Toneta Peršaka 
o tem, koliko sredstev je Ministrstvo za kulturo namenilo za 
promocijo Slovenije ob olimpijskih igrah v Albertvillu, vam 
sporočamo, da naše ministrstvo s finančnimi sredstvi ni sode- 
lovalo pri programu promocije v času teh olimpijskih iger. 
Prav tako se morebitni kulturni del promocije ni financiral iz 
denarja, namenjenega za promocijo slovenske kulture, ki bo 
po sprejetju proračuna za leto 1992 v okviru splošnih sredstev 
za promocijo Slovenije lociran na Ministrstvu za informiranje. 
Ministrstvo za kulturo namreč smatra, da je od zimskih olim- 
pijskih iger za slovensko kulturo letos veliko pomembnejša 
prisotnost na olimpijskih igrah v španski Barceloni, ker je 
v letu 1992 Madrid proglašen za kulturno prestolnico Evrope, 
poleg tega pa je Španija v središču pozornosti tudi zaradi 
nekaterih drugih svetovno pomembnih dogodkov (Expo 
v Sevilli, 500-letnica Kolumbovega prihoda v Ameriko). 
Pri tem opozarjamo, da naše ministrstvo na žalost nima vedno 
pregleda nad tem, kakšna sredstva se mimo nas odrejajo 
v kulturne namene na drugih ministrstvih. 

O ustanavljanju mešanih podjetij komunalne 
dejavnosti v Sloveniji 

TONE PERŠAK, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je na 
32. seji tega zbora postavil naslednje vprašanje: 

»Vladi Republike Slovenije želim zastaviti vprašanje v zvezi 
z ustanavljanjem t. i. mešanih podjetij komunalne dejavno- 
sti po nekaterih slovenskih mestih. Podatki o teh mešanih 

podjetjih, ki nastajajo v glavnem s sovlaganjem avstrijskih 
in domačih sovlagateljev, govorijo o tem, da se ta podjetja 
opremljajo izključno s tehniko (avtomobili, kontejnerji in 
posode), ki jo uvažajo iz Avstrije. To ima za posledico zmanj- 
ševanje prodaje slovenskih podjetij, ki izdelujejo tovrstna 
sredstva. Pri tem seveda ne gre toliko za cene teh sredstev, 
temveč za interese tujih soustanoviteljev, ki svoja vlaganja 
verjetno pogojujejo z uvozom njihove opreme. 

Vprašanje se glasi: Ali vlada razpolaga s podatki o teh 
poslih in kaj sodi o posledicah poslovanja tovrstnih mešanih 
podjetij? Poudarjam, tuja vlaganja in tudi konkurenca na 
vseh področjih so seveda dobrodošli in zaželeni; vendar ne 
v takšni obliki, da bi to povzročilo onemogočanje poslovanja 
domačih podjetij, stečaje teh podjetij in povečanje brezpo- 
selnosti.« 

Na postavljeno vprašanje odgovarjamo naslednje: 

V Sloveniji je več podjetij oz. družb z omejeno odgovornostjo, 
ki opravljajo komunalno dejavnost: zbiranje, soritiranje, odva- 
žanje in odlaganje odpadkov iz gospodinjstev in industrije ter 
drugih proizvajalcev komunalnih odpadkov. 

V občini Ptuj opravlja to komunalno dejavnost EKO-LES 
d. o. o. Ptuj skupaj s podjetjem RUMPOLD G. m. b. h. izTrofa- 
icha v Avstriji, v občini Murska sobota so ustanovili SAUBER- 
MACHER-KOMUNALA Murska Sobota, d. o. o., v občini 
Lenart v Slovenskih goricah opravljajo to dejavnost preko 
Transport-servisa Antona Letnika iz Lenarta skupaj s firmo 
SAUBERMACHER iz Gnasa v Avstriji, s tem da kasneje ti dve 
firmi ustanovita skupno firmo Letnik-SAUBERMACHER 
d. o .o., v občini Maribor pa so sklenili s firmo SAUBERMAC- 
HER G. m. b. h. iz Gnasa pogodbo o izvedbi pilotnega pro- 
jekta o ločenem zbiranju komunalnih odpadkov. 

Vsem tem podjetjem oziroma družbam je skupno to, da so 
nastale ali si pridobile pravico opravljati to komunalno dejav- 
nost na podlagi tristranskih pogodb, katerih udeleženci so 
občina, občinsko komunalno podjetje in tuja firma. 

Namfen opisanih gospodarskih povezav s tujimi firmami je 
s pomočjo sodobne tehnologije čim prej: 

- zagotoviti zbiranje, sortiranje in odvažanje odpadkov 
s celotnega območja občine, 

- vpeljati predelavo oz. kompostiranje bioloških odpadkov in 

- odlačno vračati sekundarne surovine industriji. 

Take tehnologije v Sloveniji doslej ni bilo. Ustanovitev meša- 
nih podjetij oz. družb je v gospodarskem in ekološkem 
pogledu sprejemljiv način organiziranja in urejanja tako pere- 
čih komunalnih problemov, kot je odstranjevanje komunalnih 
odpadkov. 

Ker gre v danem primeru le za štiri slovenske občine, njihov 
novi nnačin odstranjevanja komunalnih odpadkov ne vpliva 
bistveno na proizvodnjo komunalne opreme. Naj pa opozo- 
rimo, da je proizvodnja komunalne opreme tržna dejavnost in 
da se bodo morali proizvajalci komunalne opreme v bodoče 
prilagajati dejanskim razmeram na trgu. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora. 

Vprašanje v zvezi s plačevanjem dohodnine 

FRANC PIPAN, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
vprašal: Ali so delavci, ki v letu 1990 zaradi likvidnostnih ' 
težav podjetij nekaj mesecev niso prejemala osebnih ' 
dohodkov in so jih prejeli kasneje torej v letu 1991, za te • 
dohodke dolžni plačati dohodnino? 

i 
Ministrstvo za finance mu je odgovorilo: \ 
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V zvezi s poslanskim vprašanjem gospoda Franca Pipana, 
poslanca SDP v Družbenopolitičnem zboru Skupščine Repu- 
blike Slovenije, ali so delavci, ki v letu 1990 za nekaj mesecev 
zaradi likvidnostnih težav podjetij niso prejeli osebnih dohod- 
kov v tem letu, ampak šele v letu 1991, dolžni od teh osebnih 
dohodkov plačati dohodnino v letu 1991, pojasnjujemo: 

Skladno z določbo prvega odstavka 5. člena zakona o dohod- 
nini (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/91) plačuje dohodnino 
fizična oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki 
ima v posameznem koledarskem letu na njenem območju 
dohodnine iz 2. člena navedenega zakona. Po navedenem 
členu se v osnovo za dohodnino vštevajo tudi osebni pre- 
jemki, med katere sodijo tudi plača. Od teh plač pa je moralo 
podjetje ob izplačilu že med letom obračunavati prispevke za 
socialno varnost ter tudi davek od osebnih prejemkov kot 
akontacijo dohodnine. 

Glede na navedeno so torej dolžni zavezanci napovedati 
v osnovi za odmero dohodnine vse v letu 1991 prejete 
dohodke in prejemke, ne glede na to, za katero obdobje so bili 
izplačani. 

Pereče vprašanje nerednega prejemanja pokoj- 
nin iz Francije 

MARIJA POZSONEC, poslanka v Družbenopolitičnem zboru, 
je na 33. seji tega zbora, 4. 3. 1992, postavila pisno vpraša- 
nje o problemih zaradi nerednega prejemanja pokojnin iz 
Francije. 

Vlada Republike Slovenije ji je posredovala naslednji od- 
govor: 

1. Do motenj pri izplačevanju pokojnin, ki so jih upravičencem 
s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji dolžni izplačati 
francoski nosilci socialnega zavarovanja za delavce v kmetij- 
stvu oz. v rudarstvu, prihaja že od sredine leta 1991. Razlog je 
predvsem v tem, ker navedeni nosilci socialnega zavarovanja 
vztrajajo pri izplačevanju sorazmernih delov pokojnin z med- 
narodnimi poštnimi nakaznicami. Promet z nakaznicami še 
vedno poteka preko Poštne hranilnice s sedežem v Beogradu, 
ki prejetih zneskov ne nakazuje v Republiko Slovenijo. 
Pri nakazovanju pokojnin iz drugih držav (razen iz Belgije in 
Luksemburga) ne prihaja do motenj, ker poteka neposredno 
preko banke. 

2. Ministrstvo za zunanje zadeve je po 8. oktobru 1991, ko je 
Poštna hranilnica Beograd prekinila poštni promet z Repu- 
bliko Slovenijo, vzpostavilo stike s pristojnimi francoskimi 
organi in jih obvestilo o nastalem položaju. Kljub temu nosilci 
socialnega zavarovanja delavcev v kmetijstvu in v rudarstvu 
v Franciji še niso spremenili dosedanjega načina nakazovanja 
sorazmernih delov pokojnin. 

3. Po priznanju Republike Slovenije je Ministrstvo za promet 
in zveze predlagalo pristojnim organom v Franciji, naj promet 
z mednarodnimi poštnimi nakaznicami spremeni, tako da 
bodo nakaznice na upravičence s stalnim prebivališčem 
v Repubiki Sloveniji izplačevala poštna podjetja v Republiki 
Sloveniji ob sodelovanju Stanovanjsko-komunalne banke. 
Glede na to da so navedeno pobudo nekatere države že 
sprejele, je pričakovati, da jo bo sprejela tudi Francija. Ko bo 
vzpostavljen neposredni promet z mednarodnimi poštnimi 
nakaznicami med Francijo in Slovenijo, bodo upravičenci 
Prejeli tudi zaostala izplačila sorazmernih delov pokojnin. 

4. če se vprašanje izplačevanja pokojnin iz Francije ne bo 
rešilo v naslednjem mesecu, bo upravičencem do dokončne 
rešitve nujno treba izplačevati akontacije. 

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

O uporabi sredstev od prodaje družbenih stano- 
vanj 

PETER REBERC, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
republiško vlado in Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje 
protora vprašal: 

Zakon, ki je omogočil nakup družbenih stanovanj, je že 
nekaj časa v uporabi in stanovanjski skiad je že nabral 
nekaj sredstev iz naslova prodaje družbenih stanovanj. Ker 
se širijo govorice, da upravljanje s temi sredstvi ni ustrezno, 
prosim za odgovor na naslednja vprašanja: 

1. Kdo je odgovoren za upravljanje s sredstvi stanovanj- 
skega sklada? 
2. Po katerih pravilih ali kriterijih sklad deluje? 
3. Katerim uporabnikom so bila ta sredstva že nakazana 
bodisi kot kredit ali v drugačni obliki in pod kakšnimi pogoji? 

Ministrstvo mu je odgovorilo: 
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE je bil usta- 
novljen s Stanovanjskim zakonom, v katerem so opredeljene 
tudi njegove naloge. 

Stanovanjski sklad Repulike Slovenije je kot samostojna 
pravna oseba, ki posluje v svojem imenu in za svoj račun, 
vpisan v register pravnih oseb kot finančna organizacija. 

Sklad na podlagi 84. člena Stanovanjskega zakona upravlja 
upravni odbor, ki je primarno odgovoren za upravljanje 
s sredstvi Stanovanjskega sklada. Predsednika in osem čla- 
nov upravnega odbora je 28. novembra 1991 imenoval Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije, dva člana pa je 6. decem- 
bra 1991 imenoval Odbor za varstvo potrošnikov Skupščine 
Republike Slovenije. Upravni odbor, pri sestavi katerega so 
bili upoštevani strankarski in regionalni principi, sestavljajo: 
Jani Vitežnik, dipo. oec., predsednik, Edvard Oven, dipl! oec,. 
namestnik predsednika, Alojz Dvornik, dipl. ing. str., Karel 
Erjavec, Alojz Grabnar, Srečo Kirn, dipl. pol., Tone Kramarič, 
prof., Breda Kutin, dipl. oec., mr. Vladimir Mušič, dipl. ing. 
arh., Franc Pivec, prof. fil., - soc. in Borut Razdevšek, dipl. 
oec., 

Upravni odbor je 13. decembra 1991 od Ministrstva za varstvo 
okolja in urejanje prostora prevzel opravljene naloge. Do 25. 
februrja 1992 je posloval sklad preko začasnega računa 
v oviru podračuna Ministrstva za varstvo okolja in urejanje 
prostora. Sedaj posluje preko svojega žiro računa. 
Upravni odbor posluje po statutu, h kateremu je na podlagi 
87. člena Stanovanjskega zakona dala soglasje Vlada Repu- 
blike Slovenije 23. januarja 1992. 

Upravni odbor je imenoval tri izvršilne odbore in sicer odbor 
za plan in naložbe, odbor za porabo sredstev sklada in odbor 
za gradbeno-tehnične zadeve. Odbor za plan in naložbe 
tekoče skrbi za ohranjanje vrednosti sredstev sklada, priprav- 
lja pa finančni načrt in naložbeno politiko. Odbor za porabo 
sredstev pripravlja pravilnik o pogojih za pridobitev in name- 
nih porabe sredstev sklada in razpis. Glede na pritečena 
sredstva je odbor sklenil predlagati upravnemu odboru, da bi 
najprej razpisali posojila z ugodno obrestno mero za tiste 
državljane Republike Slovenije, ki so svojo stanovanjsko vpra- 
šanje že razrešili z najemom negotovinskih posojil, pa jih 
zaradi neugodnih kreditnih pogojev ne zmorejo v celoti 
odplačati. Upravni odbor bo o namenih porabe sredstev in 
pogojih za pridobitev sredstev sklada sklepal zadnje dni tega 
meseca. 

Sredstva za poslovanje Stanovanjskega sklada Republike Slo- 
venije se skladno z 80. členom Stanovanjskega zakona zago- 
tavljajo iz proračuna, iz dela sredstev, ustvarjenih s prodajo 
družbenih stanovanj, iz sredstev, ustvarjenih s prodajo stano- 
vanj in stanovanjskih hiš v lasti Republike Slovenije, razen od 
stanovanj in stanovanjskih hiš namenjenih za delavce in funk- 
cionarje republiških državnih organov, z namenskimi dotaci- 
jami domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb, iz sredstev, 
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usvarjenih z izdajo vrednostnih papirjev sklada in iz prihod- 
kov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem. 

Do sedaj je Stanovanjski sklad Republike Slovenije pridobil iz 
sredstev proračuna 1 mio SLT, iz dela sredstev, ustvarjenih 
s prodajo stanovanj pa 1.500 mio SLT in drugih virov 10 mio 
SLT. 

Po podatkih občinskih uprav za družbene prihodke je bilo do 
srede meseca marca sklenjenih skoraj 75 tisoč kupoprodajnih 
pogodb za prodajo družbenih stanovanj, kar sicer predstavlja 
37% vseh stanovanj za prodajo. 

Stanovanjski zakon v 130. členu določa, da morajo prodajalci 
nakazati dele kupnin Stanovanjskemu skladu in sicer 20% od 
kupnin, plačanih v enkratnem znesku, oziroma prvi in sedmi 
obrok v letu pri obročnem načinu plačila kupnin. Ocenjujemo, 
da se je do danes v Stanovanjski sklad stekla le ena petina 
pričakovanih sredstev na podlagi tega določila. Vzroki za 
neplačevanje so verjetno v splošno zaostreni finančni situaciji 
lastnikov, pa tudi finančna nedisciplina. S spremembo zako- 
nodaje o zamudnih obrestih bo omogočeno realno ohranje- 
nje vrednosti zamujenih plačil. Stanovanjski sklad je preko 
občinskih uprav za družbene prihodke pristopil k razreševa- 
nju tega problema, ki onemogoča načrtovano dejavnost. 
Porabo sredstev določata 81. in 82. člen Stanovanjskega 
zakona, uporabnike pa 90. in 91. člen. 

Upravni odbor bo predvidoma že konec tega meseca razprav- 
ljal o finančnem načrtu in naložbeni politiki Stanovanjskega 
sklada. Dokumenta bosta predložena tudi Vladi Republike 
Slovenije, ki na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona daje 
soglasje k njima. 

Ker upravni odbor tudi še ni sprejel pogojev za pridobitev 
sredstev in riamene porabe sredstev, sredstva sklada niso bila 
dodeljena še nobenemu uporabniku. 

Stanovanjski sklad sedaj skrbi za ohranjanje vrednosti prite- 
čenih sredstev. Tako ima Stanovanjski sklad 47% sredstev 
v bankah, 37% v vrednostnih papirjih (blagajniški zapisi 
Banke Slovenije, obveznice Republike Slovenije in občinske 
obvezice) in 16% v podjetjih. Plasmaji so razporejeni po 
celotni Sloveniji in z ustreznimi jamstvi. 

Stanovanjski sklad Republiki Slovenije ima po določilih 85. 
člena Stanovanjskega zakona tudi nadzorni odbor. Vlada je 
predlog za sestavo nadzornega odbora posredovala Skupš- 
čini Republike Slovenije 9. decembra 1991. Nadzorni odbor 
bo po imenovanju na Skupščini Republike Slovenije sproti 
obveščen o delu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. 

O dogovarjanju za skupne mejne objekte z Repu- 
bliko Hrvaško 

ZVONE ŽAGAR, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, ]e na 
32. seji tega zbora, 12. februarja 1992, zastavil vprašanje 
v pisni obliki o tem, na osnovi katere politične odločitve se 
Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za notranje zadeve 
dogovarjata z ustreznimi organi Hrvaške o skupnih objektih 
na meddržavni meji. 

Na vprašanje odgovarjamo naslednje: 

Med uradnimi razgovori ministrstev za notranje zadeve obeh 
republik v Ljubljani 11.2.1992 je hrvaška delegacija opozorila 
tudi na vprašanje gradnje bodočih mejnih prehodov na skup- 
nih lokacijah. Glavni namen gradnje skupnih objektov na meji 
je racionalizacija stroškov gradnje in racionalnejša raba pro- 
stora, izboljšanje prometnih povezav na mejnih območjih. To 
pa vpliva na hitrejši gospodarski razvoj ter nadaljevanje 
pospeševanja vseh tujskih in dnevnih prometnih tokov in ne 
nazadnje vpliva na razvoj dobrososedskih odnosov med 
dvema suverenima državama. Vse to pa je nedvomno tudi 
v skladu s sklepi dokumentov KVSE v Helsinkih. 

Delegaciji ministrstev za notranje zadeve obeh republik sta 
vprašanje gradnje objektov za mejni nadzor na skupnih loka- 
cijah oblikovali v predlog, naj se pri načrtovanju bodočih 
novih cestnih povezav upoštevajo tudi interesi obeh strani za 
morebitni mejni nadzor na skupnih lokacijah. 

• 
Skupne lokacije ali opravljanje mejnega nadzora na ozemlju 
ene od držav pogodbenic poznamo že tudi na državni meji 
med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo (mejni prehod 
Karavanke) ter na meji med Avstrijo in Nemčijo (mejni prehod 

'Bad Reichenhall Autobahn). 

Ob tem pripominjamo, da za gradnjo mejnih prehodov na 
skupnih lokacijah lahko Ministrstvo za notranje zadeve da le 
pobudo Vladi Republike Slovenije. Vlada pa mora v parla- 
mentu dobiti soglasje za sklenitev dvostranskega sporazuma 
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Ob gradnji 
skupnega mejnega prehoda je treba vrsto zadev urediti po- 
godbeno. 

To je predvsem sama gradnja objektov (lokacija, financiranje, 
nadzor po načelu eksteritorialnosti, vzdrževanje objektov 
ipd.) 

Ministrstvo za notranje zadeve bo vsekakor dalo pobudo za 
tak projekt, ker meni, da je smiselna postavitev skupnega 
mejnega prehoda. Seveda pa bo to storilo, ko bodo dani 
pogoji za urejanje in gradnjo mejnih objektov na dokončnih 
lokacijah in ko bo predvidena gradnja stalnih mejnih preho- 
dov na meji z Republiko Hrvaško. 

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

ZBOR OBČIN 

O odlaganju odpadkov »Za travnikom« 

JANEZ ĆERNEJ, poslanec v Zboru občin, je Ministrstvo z* 
pravosodje in upravo ter Ministrstvo za varstvo okolja I' 
urejanje prostora vprašal, zakaj Cinkarna Celje, brez ustreZ' 
nih dovoljenj oziroma z dovoljenji, ki nimajo pravne osnove 
odlaga sadro na območju »Za travnikom«. 

Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora je vprašanj® 
proučilo in mu odgovorilo: 

Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora j' 
izdal Cinkarni Celje lokacijsko dovoljenje št. 350/F-20/88 z dn< 
29. 2.1988 za gradnjo odlagališča sadre »Za travnikom« in z' 
gradnjo cevovoda za transport sadre od črpališča v Vrheh d< 
vtoka v odlagališče nad naseljem Kresnike na podlagi odloW 
o zazidalnem načrtu za odlagališče Cinkarne Celje »Za travni 
kom« (Uradni list SRS, št. 42/86 in 1/87). Cinkarna Celje i' 
zaprosila Republiški sekretariat za varstvo okolja in urejanj' 
prostora za spremembo citiranega dovoljenja v delu, ki s' 
nanaša na potek cevovoda, vendar je bila njena zahtevi _ 
zavrenjena z odločbo št. 350/F-20/88 z dne 5. 7. 1990, W 
predlagana spremenjena trasa cevovoda ni bila v sklad' 
z navedenim zazidalnim načrtom. 

Cinkarna Celje je kljub zavrnjeni zahtevi za spremembo loka 
cijskega dovoljenja začela z deli v nasprotju z izdanim lokacij 
sim dovoljenjem, zato ji je bila izdana odločba Republiškegj 
urbanističnega inšpektorata št. 350-1/88-13 z dne 10. 10. 199 0| 
o odstranitvi dela cevovoda, trasiranega v nasprotju z izdani' 
lokacijskim dovoljenjem z dne 29. 2. 1988. Pritožba zope 

omenjeno odločbo je bila na tukajšnjem ministrstvu zavrnjen 
z odločbo št. 350-02/A-625/90 z dne 28. 11. 1991. Zoper I' 
odločbo je Cinkarna Celje sprožila upravni spor pri Vrhovne' 
sodišču RS. 

Po ponovni odločbi Republiškega urbanističnega inšpekl" 
rata je investitor zgradil nov cevovod po trasi, določeni z loM 
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cijskim dovoljenjem in ga spojil z odlagališčem sadre »Za 
travnikom«, kar je bilo ugotovljeno na inšpekcijskem pre- 
gledu dne 29. 5. 1991 in ob tehničnem pregledu dne 25. 7. 
1991. Cevovod, ki je bil zgrajen v nasprotju z lokacijskim 
dovoljenjem, je ostal v nasipu odlagališča »Bukovžlak« in je 
na obeh straneh blokiran, torej neuporaben. Investitor cevo- 
voda ni prestavil, ker bi bili stroški visoki, sam poseg pa 
nevaren za nasip že polnega odlagališča sadre. Sporni cevo- 
vod pa poteka v nasipu odlagališča sadre »Bukovžlak« in ne 
preko drugih odlagališč. 

Poslanec Zbora občin Republike Slovenije Janez Černej 
v svojem delegatskem vprašnju navaja, da je SO Celje dne 27. 
11. 1991 razpravljala o osnutku predloga za spremembo zazi- 
dalnega načrta, ki je osnova za lokacijsko in gradbeno dovo- 
ljenje spornega cevovoda ter da iz tega razloga lokacijsko 
dovoljenje z dne 29. 2. 1988 in gradbeno dovoljenje z dne 18. 
7. 1989 ter uporabno dovoljenje z dne 10. 9. 1991 nimajo 
nobene pravne podlage. Ugotavljamo, da te trditve niso 
točne. Omenjeno lokacijsko dovoljenje ima pravno podlago, 
kot je bilo že zgoraj navedeno, v citiranem zazidalnem načrtu, 
ki ga je sprejela SO Celje, na tej osnovi je bilo izdano tudi 
gradbeno dovoljenje pri Republiškem komiteju za industrijo 
in gradbeništvo pod št. 351-05/88-519 z dne 27. 7. 1988 in 18. 
7. 1989. Dejstvo pa je, da Cinkarna Celje ni gradila cevovoda 
v skladu z izdanim lokacijskim dovoljenjem (s tem pa tudi ne 
v skladu z zazidalnim načrtom), zato je Republiški urbani- 
stični inšpektorat izdal ustavitveno odločbo. Po naših podat- 
kih odlok o spremembah citiranega zazidalnega načrta še ni 
sprejet, zato tudi iz tega razloga ni možno trditi, da je ta 
osnutek podlaga za lokacijsko in ostala dovoljenja spornega 
cevovoda, saj je SO Celje razpravljala o zadevnem osnutku 
predloga zazidalnega načrta šele 27. 11. 1991, vsa citirana 
dovoljenja pa so bila izdana pred tem datumom. 

Tukajšnje ministrstvo je dne 24. 2. 1991 dobilo informacijo pri 
upravnemu organu občine Celje, pristojnem za urejanje pro- 
stora, da je sprememba predmetnega zazidalnega načrta še 
v fazi osnutka, saj je Cinkarni Celje naloženo, da opravi javno 
obravnavo tega osnutka. 

V zvezi s prej omenjenimi trditvami imenovanega poslanca 
Zbora občin Republike Slovenije Demos je treba še ugotoviti, 
da je za uporabo odlagališča sadre »Za travnikom« in cevo- 
voda za transport sadre, zgrajenega s citiranim gradbenim 
dovoljenjem izdalo Ministrstvo za industrijo in gradbeništvo 
Ljubljana pod št. 351-02/91-249 z dne 10. 9. 1991 uporabno 
dovoljenje. Tudi to uporabno dovoljenje je torej skladno 
z gradbenim in lokacijskim dovoljenjem oziroma s prej nave- 
denim zazidalnim načrtom. 

Iz opisanih dejstev je treba zaključiti, da sta lokacija odlaga- 
lišča sadre »Za travnikom« in naknadno zgrajen cevovod za 
transport sadre skladna z lokacijskim (ter gradbenim) dovolje- 
njem. Cevovoda, ki je bil zgrajen v nasprotju z lokacijskim 
dovoljenjem, Cinkarna Celje ne uporablja. Tega cevovoda pa 
ni odstranila, ker bi to pomenilo zelo visoke stroške, sam 
poseg pa, kot je bilo že zgoraj navedeno, bi bil nevaren za 
nasip že polnega odlagališča sadre. 

Še enkrat o gradnji viaduktov na trasi avtoceste 
Razdrto-Čebulovica 

MARJAN DVORNIK, poslanec v Zboru občin, je že konec 
lanskega leta postavil delegatsko vprašanje v zvezi z grad- 
njo viadukta na tem delu nove avtoceste. Odgovor je bil 
objavljen v Poročevalcu št. 27, z dne 22. 11. 1991. Ker pa 
z odgovorom ni zadovoljen, prosi še za naslednja pojasnila 
in sicer: 

1. V odgovoru navajate, da je gradnja viadukta .tehnično, 
nesporna, pri tem pa ne klasificirate (ne)spornost gradnje 
nasipa, saj v opisanem delu odgovora dajete tehnični rešitvi 
nasipa izrazito prednost v ceni, porabi prostora... V primer- 
javi obeh tehničnih rešitev nikjer ne omenjate elementov 
varnosti, predvsem v vojnih razmerah. 

2. Pogodba med italijansko firmo in Republiško upravo za 
ceste (koncesija) določa obveznost podpisnikov, zato želim, 
da mi pojasnite: 
— določbe pogodbe, ki sankcionirajo spremembe tehničnih 
rešitev na omenjeni trasi, predvsem za objekt Bandera. 
Republiška uprava za ceste pri zastopanju slovenskih inte- 
resov takoj odstopi od ekonomičnejšlh rešitev; 
— prihranek, ki ste ga ocenili na min. 5,9 mrd lir, in min. 
6 mesecev krajši rok izgradnje, sta vsekakor večja od napo- 
vedanega zahtevka. Ob tem sprašujem, kakšna aritmetika 
je vodila Republiško upravo za ceste pri odločanju. Pri tem 
priznavate, da slovenska stran ni sposobna zagotoviti svo- 
jega deleža in kljub temu vztrajate pri dražji varianti; 
— iz pojasnila bi bilo mogoče sklepati le na to, da so 
.poslovni iteresi' ADRIE kompatibilni z interesi Republiške 
uprave za ceste. Vprašujem, ali so ti interesi vezani na profit 
pri gradnji viadukta ali na izbor izvajalcev. V tem kontekstu 
ml navedite izvajalce del primerjalno med viaduktom in 
nasipom, saj bom iz tega poizkušal razbrati, čigave interese 
zastopa Republiška uprava za ceste; 
— večkrat omenjate vlogo ADRUE kot 'splošne naloge sofi- 
nanciranja' in edinega možnega partnerja za pridobitev 
sredstev za projekt Osimskih cest. Zato me zanima, kdo je 
kreditodajalec, komu ga daje in pod kakšnimi pogoji; 
— po kakšnih kriterijih je pogodbenih z Ministrstvom za 
zunanje zadeve Republike Italije firma ADRIA; 
— zakaj v odgovoru grozite z (,bi lahko negativno vplivalo') 
drugima dvema odsekoma, saj je financer italijanska vlada, 
ne firma ADRIA; 
— iz odgovora ni razvidno, koliko nepovratnih sredstev itali- 
janske vlade dobi firma ADRIA in koliko odseki na sloven- 
skem delu Osimskih cest. 
Odgovor Vlade Republike Slovenije 
1. Strinjamo se z ugotovitvijo poslanca, da se v prvem odgo- 
voru na vprašanje o predlagani nadomestitvi viadukta Ban- 
dera z nasipom nismo jasno opredelili do tehnične sprejemlji- 
vosti takšne rešitve. Smo pa podrobneje obrazložili, da so bila 
mnenja domačih in tujih strokovnjakov o njej zelo različna in 
medsebojno nasprotujoča, tako da niti odločitev za predla- 
gano rešitev niti odločitev proti njej ne bi imela objektivne 
strokovne podopre. K že povedanemu pojasnimo, da so bili 
v prid gradnje nasipa tedaj zlasti naslednji trije argumenti: 
boljši izkoristek odvečnih odkopnih zemljin, nižje cena in 
krajši rok gradnje nasipa v primerjavi z viaduktom. Zapisali 
smo 'tedaj', in to iz dveh razlogov: 
a) z nadaljnjim izkopom zemljin na trasi avtoceste Razdrto- 
-Čebulovica se je izkazalo, da je ta material mnogo slabši od 
geoloških napovedi in da zaradi majhne vsebnosti peščenja- 
kov ni primeren za gradnjo visokih nasipov. To potrjuje ruše- 
nje brežin iz vraščenih materialov iste kakovosti, kot naj bi jih 
vgrajevali v nasip; 
b) v prvem odgovoru smo navedli zahtevo Ministrstva za 
promet in zveze, da se prouči sprememba načina temeljenja 
viadukta, ki naj bi njegovo gradnjo pocenila za 30%. To 
nalogo je mešana družba Adria opravila, prihranek pa je 
dosežen v višini 22% gradbenih stroškov, in to pri obeh 
viaduktih (Bandera in Goli vrh). 
Od treh argumentov v prid nasipa tako preostaja samo še 
tretji - krajši rok gradnje, ki pa ob upoštevanju gornjih dveh 
pojasnil postaja nepomemben. 
Nikoli se kot prednost gradnje nasipa ni omenjala manjša 
poraba prostora, saj bi bila taka trditev, milo rečeno, popoln 
nesmisel. Smo pa v zvezi s prostorom opozorili na ekološke 
posledice gradnje visokega nasipa, ki bi v okolju vplivala na 
mikroklimo, preprečevala prosto gibanje divjadi ipd. 
Elementov varnosti obeh možnih načinov premostitve Ban- 
dere nismo primerjalno obravnavali iz razloga, ker gradnja 
nasipa projektno ni bila obdelana. Naši pomisleki o možnosti 
gradnje tako visokega nasipa (50-60 m ) iz razpoložljivih 
odvečnih zemljin bi bili zato ocenjeni zgolj kot podmena brez 
strokovne utemeljitve. 
Glede na zadnje ugotovitve o kakovosti odkopnih zemljin 
torej ugotavljamo, da predlagana rešitev nadomestitve grad- 
nje nasipa namesto viadukta Bandera ni sprejemljiva, in zato 
menimo, da je bila očitana odločitev o potrditvi pogodbeno 
urejene gradnje viadukta pravilna. 
2. a) Predmet pogodbe med Republiško upravo za ceste in 
mešano družbo Adria je gradnja viaduktov na trasi avtoceste 
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Razdrto-Čebulovica. Predmeta pogodbe pa ni mogoče eno- 
stransko spreminjati, kar potrjujejo tudi opozorila Adrie, da bi 
uveljavitev obravnavane rešitve povzročila razveljavitev 
pogodbe z vsemi posledicami. 
V tem primeru torej ne gre za spremembo tehničnih rešitev, 
kot jih hoče prikazati poslanec v vprašanju. Da pa pogodba 
dopušča spremembo tehničnih rešitev v zvezi z gradnjo 
viaduktov kot predmeta pogodbe, potrjuje že omenjena spre- 
memba temeljenja viaduktov Bandera in Goli vrh. 
b) V prvem odgovoru smo pojasnili, da je bila odločitev 
o potrditvi gradnje viadukta povezana z vrsto okoliščin, pove- 
zanih s celotnim projektom Osimskih cest, med katerimi nista 
prevladujoča zgolj cena in rok gradnje viadukta Bandera kot 
delčka tega projekta. 
Ugotovitev, da slovenska stran ni bila sposobna zagotoviti 
svojega deleža sredstev, se nanaša na celoten projekt Osim- 
skih cest in ni v neposredni povezavi z obravnavanim proble- 
mom. S tem v zvezi smo obrazložili, da je gradnja avtocest 
Razdrto-Fernetiči in Razdrto-Vrtojba ocenjena na 372 mrd 
USD in da je zanje Republika Italija preko firme Adria zagoto- 
vila polovico potrebnih sredstev, vse v skladu s prevzetimi 
obveznostmi za pomoč pri financiranju tega projekta. Repu- 
blika Slovenija ni bila sposobna izpolniti te obveznosti v smi- 
slu dograditve obph cest v nekajletnem obdobju. 
c) Na štiri podvprašanja, ki zadevajo mesto in vlogo mešane 
družbe Adria v odnosih do italijanske vlade in slovenske 
Republiške uprave za ceste, pojasnjujemo: 
Članici mešane družbe Adria sta tudi Avtovie Veneto s.p.a. in 
Autostrada Venezia Padova s.p.a., katerih večinski delničar 
sta obmejni deželi Veneto in Furlanija-Julijska krajina. 
Z obema članicama so torej v družbi zastopani interesi obeh 
dežel, ki sta hkrati nosilki lastnih interesov za razvoj obmej- 
nega sodelovanja v odnosih do italijanske vlade. Upoštevanje 
navedenih odnosov oz. zainteresiranosti deželnih in centralne 
italijanske vlade za gradnjo Osimskih cest je po našem prpri- 
čanju tisti glavni razlog, da je bila takšna organizacijska 
oblika ocenjena kot najprimernejša za uresničevanje obrav- 
navanega projekta. Seveda pri tem dejavnost mešane družbe 
Adrie ni fizična gradnja cest, ampak organizacija te gradnje 
od projektne dokumentacije in finančnih sredstev do izbora 
najugodnejših izvajalcev za dela, za katera zagotavlja sred- 
stva. V zvezi z gornjim pojasnilom navajamo določbo 12. 
člena italijanskega zakona o obmejnem sodelovanju, ki je bil 
sprejet 18. 12. 1990 in po katerem se - Furlaniji-Julijski 
krajini dodeli poseben prispevek v skupni višini 94 mrd lir 
v obdobju 1991-1995 za prispevanje k financiranju - tudi 
preko poslovnih družb, v katerih je sama soudeležena, vseka- 
kor pa sporazumno s pristojnimi osrednjimi državnimi admi- 
nistracijami - avtocestnih del, potrebnih za mednarodno 
povezavo mejnih prehodov Trst-Fernetiči in Gorica-St. 
Adraž z jugoslovanskim avtocestnim omrežjem. 
Povedano pojasnjuje, zakaj je pri dodeljevanju posojil angaži- 
rana družba Adria, in to bodisi da gre za finančna posojila, ki 
jih dodeljuje zunanje ministrstvo, ali za izvozna posojila, ki jih 
dodeljuje ministrstvo za zunanjo trgovino. S stališča namenov 
in obsega do zdaj zagotovljenih posojil in zlasti izredno ugod- 
nih pogojev, pod katerimi so bila odobrena, se strinjamo 
s sklepanjem poslanca, da so interesi družbe Adria in Repu- 
bliške uprave za ceste medsebojno kompatibilni. 
Za nas je torej mešana družba Adria partner pri uresničitvi 
projekta Osimskih cest, preko katerega se posredno vključuje 
več deželnih in centralnih italijanskih organov, kar mu daje 
tudi pomembno politično težo. 
Doseženi rezultati opisanega povezovanja ne utemeljujejo in 
opravičujejo dvomov ali celo sumničenj posameznikov o pro- 
fitabilni usmerjenosti opisane organiziranosti, na katere bi se 
ob povezovanju takih ocen delovanja mešane družbe Adria 
italijanski pristojni organi gotovo že odzvali. Poslanec naj si 
sam odgovori na vprašanje, v čigavo škodo. 

' d) V odgovoru smo zapisali, da je mešana družba Adria dobila 
od italijanske vlade 5 mlrd lir nevračljivih sredstev za izdelavo 
projektov za Osimske ceste. K temu dodajamo, da projektno 
dokumentacijo neodplačno izroča domačemu investitorju 
- Republiški upravi za ceste. 
Druga sredstva, omenjena v osnovnem odgovoru, so odo- 
brena za gradnjo Osimskih cest in ne družbi Adria. Ona je 
torej samo partner v postopku njihovega zagotavljanja, z njimi 
pa ne razpolaga. 

Ne glede na dana pojasnila k dodatnim vprašanjem smo g. 
Marjanu Dvorniku pripravljeni omogočiti pregled katerega 
koli dokumenta, ki je povezan s projektom Osimskih cest, če 
se bo s tako željo ali zahtevo obrnil na pristojni vladni resor. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za promet in zveze. 

Kdo lahko zastopa stranke na slovenskih 
sodiščih? 

VITOMIR GROS, poslanec v Zboru občin, je na 33. seji tega 
zbora, postavil vprašanje v zvezi s tujimi branilci na sloven- 
skih sodiščih in sicer: »Kako je možno, da stranke na slo- 
venskih sodiščih branijo tuji branilci? Na kranjskem sodišču 
- primer sojenja polkovniku Radovanoviču, to je bil tisti 
primer, ko so sodili tistemu, ki je dal streljati na novinarje na 
letališču in je dva ubil njegov podrejeni. In tega človeka 
brani srbski branilec. Na pritožbo nekaterih ga sodišče ni 
odstranilo.« 

Na vprašanje poslanca g. Vitomirja Grosa, ki ga je postavil na 
33. seji Zbora občin Skupščine republike Slovenije v zvezi 
s tujimi branilci na slovenskih sodiščih, dajemo v okviru 
pristojnosti tega ministrstva naslednji odgovor: 

Ministrstvo za pravosodje in upravo se ni pristojno spuščati 
v utemeljenost odločitev sodišča, kadar le-to izvršuje sodno 
funkcijo. Zato tudi ne ocenjujemo odločitve kranjskega 
temeljnega sodišča, ki je dopustilo, da obdolženca v kazen 
skem postopku poleg slovenskega zagovarja tudi srbski 
odvetnik. Sodišče je pri sojenju neodvisno in njegove odloči 
tve lahko presoja samo pristojno sodišče v postopku na 
podlagi zakonsko določenih pravnih sredstev. 

Neovisno od konkretnega primera pa ministrstvo na splošno 
vprašanje, ali je dopustno zastopanje in zavarovanje strank 
pred našimi sodišči po tujih odvetnikih, meni naslednje: 

Procesni zakoni, ki določajo, kdo lahko nastopa kot pooblaš- 
čenec stranke oziroma zagovornik obdolženca v postopku 
pred sodiščem, tega vprašanja ne urejajo. 

Zakon o pravni pomoči (Uradni list SRS, št. 23/79) je v tretjem 
odstavku 20. člena določal možnost zastopanja odvetnikov iz 
drugih republik bivše Jugoslavije, ni pa izrecno določal, niti 
prepovedoval zastopanja odvetniku tuje države. Vendar je 
bilo mogoče glede na določbo, ki je izrecno dovoljevala 
zastopanje odvetnikov iz drugih republik, kar je bilo pač odraz 
tega, da je bila Slovenija vključena v federativno državo, 
z argumentom nasprotnega sklepanja zastopati le stališče, da 
tujim odvetnikom ni dovoljeno nastopanje pred našimi držav- 
nimi organi. 

Vendar pa je citirana določba tretjega odstavka 20. člena 
zakona o pravni pomoči prenehala veljati z uveljavitvijo 
temeljne ustanovne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije, na podlagi katere je nastopilo učinkova- 
nje 2. točke amandmaja XCIX k ustavi Republike Slovenije 
S tem amandmajem so bile razveljavljene vse ustavne 
določbe, ki so urejale razmerja, ki so izhajala iz položaja 
Republike Slovenije v federaciji, s tem pa tudi določba o ena- 
kih pravicah in dolžnostih državljanov drugih republik na 
območju Slovenije, ki je sicer do tedaj predstavljala ustavno 
podlago ureditvi v 20. členu zakona o pravni pomoči. Zato j® 
po mnenju tega ministrstva šteti, da je zaradi drugačne višje 
in kasnejše pravne norme (ustavnega značaja) treba šteti 
citirano določbo 20. člena zakona o pravni pomoči za razve- 
ljavljeno. Glede na navedeno je tudi mogoče zaključiti, d3 

veljavni zakon o pravni pomoči ne ureja vprašanja nastopanji 
tujega odvetnika pred slovenskimi sodišči. 

Ker torej veljavna zakonodaja niti izrecno ne določa, niti n« 
prepoveduje tujemu odvetniku zastopanja pred našim sodiS' 
čem, je po mnenju tega ministrstva tako zastopanje načelom« 
treba dopustiti. Ce obstoji dejanska vzajemnost. Po mnenj" 
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ministrstva je pri tem treba upoštevati, da je veljavni zakon 
o pravni pomoči nastal v povsem drugem času, ko je veljala 
izrazita zaprtost našega pravnega sistema, v sedanjem času 
pa mora veljati prav nasprotno, pri čemer pa je treba upošte- 
vati tudi, da gre za neko prehodno obdobje v izgradnji novega 
pravnega sistema. 

Da je obstoječo pravno praznino treba zapolniti s takšno 
interpretacijo, izhaja po našem mnenju tudi iz načela dobro- 
sosedskih odnosov med državami, kot enega temeljnih načel 
mednarodnega prava. Tudi v interesu naših pravnih in fizičnih 
oseb je, da druge države na podlagi vzajmenosti dopustijo 
zastopanje naših odvetnikov pred njihovimi sodišči. Takšna 
ureditev se že (v nekaterih država je že) uveljavlja v državah 
evropskih skupnosti. Tu so tudi razlogi, zaradi katerih je 
v osnutku zakona o odvetništvu, ki je v postopku sprejemanja 
v Skupščini Republike Slovenije, izrecno predvidena določba 
(tretji odstavek 2. člena) o prostem zastopanju strank po tujih 
odvetnikih pred našimi državnimi organi, vendar ob izpolnje- 
nih dveh pogojih, ko je ob obstoju dejanske vzajemnosti in 
obvladovanja slovenskega jezika, kar se presoja v vsakem 
konkretnem primeru. 

Ob navedenem pa velja opozoriti posebej še na to, da ima na 
področju kazenskega prava takšna interpretacija po našem 
mnenju dodatno težo zaradi pravice proste izbire zagovor- 
nika, ki je ena od minimalnih pravic, ki morajo biti po določbi 
3. točke 14. člena mednarodnega pakta o državljanskih in 
političnih pravicah zagotovljene vsakemu obdolžencu 
v kazenskem postopku. 

O izračunavanju osnove za republiške štipendije 
štipendistom iz kmečkih družin 

ALOJZ METELKO, poslanec v Zboru občin, je v imenu sku- 
pine poslancev postavil vprašanje o faktorju za preračun 
katastrskega dohodka. Poslance zanima po kakšnih merilih 
je republiški Zavod za zaposlovanje izračunal faktor 215, ki 
ga uporablja za preračun katastrskega dohodka ter hkrati 
opozarjajo na faktor 13,4 za kmetijska zemljišča in 23,3 za 
gozdna zemljišča, ki ju uporablja davčna uprava. 

Do sprejetja Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti (Ur. I. RS, št. 5/91), ki je začel veljati 16. 2.1991, 
se je štipendiranje urejalo z republiškim družbenim dogovo- 
rom in samoupravnim sporazumom o štipendiranju v občini. 
Zaradi celovitosti urejanja zaposlovanja, kamor uvrščamo 
tudi štipendiranje, je bilo to vključeno v Zakon o zaposlovanju 
in zavarovanju za primer brezposelnosti, podrobnejša merila 
za dodeljevanje in določanje višine republiške štipendije pa 
so bila skladno z zakonom določena v Praviliku o štipendira- 
nju (Ur. I. RS, št. 24/91), ki ga je izdala ministrica za delo. 
Z novim Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti so za šolsko leto 1991/92 začeli veljati novi 
pogoji za pridobitev republiške štipendije. Spremenjen je bil 
materialni cenzus za pridobitev štipendije, ki znaša 80% 
zajamčenega osebnega dohodka (prej 55% povprečnega neto 
osebnega dohodka na zaposlenega v Republiki Sloveniji). 
Novo je tudi določilo, ki se nanaša na ugotavljanje dohodka iz 
opravljanja kmetijske dejavnosti. Ti dohodki se skladno s Pra- 
vilnikom o štipendiranju, enako kot so to v predhodnem 
obdobju urejali samoupravni sporazumi o štipendiranju 
v občini, povečajo s količnikom, ki ga sporoči pristojni organ, 
to je organ v okviru Vlade Republike Slovenije. Novost pa je 
določilo, po katerem se ti dohodki izrazijo kot ekvivalent 
osebnega dohodka. Navedeno določilo je bilo sprejeto z željo, 
da bi prišli do podatkov o materialnem stanju otrok kmetov, ki 
bi bili primerljivi s podatki o materialnem stanju otrok delav- 
cev. Dejstvo namreč je, da se tudi upravičenost do vseh 
socialnovarstvenih pravic ugotavlja na podlagi stvarnih soci- 
alnih razmer, ki pa jih je v celoti težko ugotoviti, kar še 
posebej velja za stvarni dohodek od kmetijske dejavnosti, 
ugotovljen s pomočjo že navedenega količnika, predstavlja le 
ocenjen dohodek, torej le orientacijsko oceno stvarnega do- 
hodka. 

Tako izračunan dodatek iz kmetijske dejavnosti je približen in 
podcenjen. Nepravilnost takšnega ocenjevanja dohodka iz 
kmetijske dejavnosti kažejo tudi podatki med deležem 
dohodka iz kmetijske dejavnosti in povprečnim osebnih 
dohodkom v republiki. Podatki se nanašajo na leta 1984 
- 1989. 

leto KD v količnik KD*kol= povp. mes.doh. od. KD 
din let. doh. OD v din povp. OD 

1984 83.900 4,5 377.550 27.762 113% 
1985 83.900 10,7 897.730 54.967 136% 
1986 176.273 7,1 1.251.538 122.460 85% 
1987 264.410 10,54 2.786.881 271.063 86% 
1988 409.836 17,1 7.008.195 719.544 81% 
1989 100,00 46,4 4.640,00 1.180,00 33% 

Posledično je bilo s pravilnikom o štipendiranju določeno, da 
je treba dohodke iz opravljanja kmetijske dejavnosti izraziti 
kot ekvivalent osebnega dohodka, torej gre za primerjanje 
dohodka od zemljišča z osebnim dohodkom zaposlenih zunaj 
kmetijstva. Pri tem smo izhajali iz primerjave povprečnega 
dohodka iz zaposlitve na gospodinjstvo v preteklem letu in 
povprečnega katastrskega dohodka za preteklo leto. Raz- 
merje poprečnega dohodka na gospodinjstvo (95.967) in pov- 
prečjem katastrskega dohodka (448) je 215. Z analizo štipen- 
dij (šolsko leto 1991/92) so bile posebej analizirane tudi vloge 
iz kmečkih družin. Podatki kažejo, da je za šolsko leto 1991/92 
zaprosilo za republiško štipendijo 1.090 otrok iz družin, ki 
imajo dohodek samo iz kmetijstva. Zaradi preseganja cenzusa 
je bilo zavrnjenih 250 prosilcev ali 22,9%. Vseh novih prosil- 
cev je bilo 25.843, od tega jih zaradi preseganja cenzusa ni 
dobilo štipendije 8.580 ali 33%. 

Ugotoviti je, da je ob sedanjih ekonomskih in socialnih razme- 
rah, ki zaostrujejo tako položaj posameznikov kot položaj 
podjetij, vedno več posameznikov, ki si sami ne morejo zago- 
toviti socialne varnosti in osnovne ravni izobrazbe. Zaradi 
zaostritve pogojev za pridobitev republiške štipendije, ki je 
tudi povzročila padec prejemnikov republiške štipendije 
s 34.089 v šolskem letu 1990/91 na 30.819 v letošnjem šolskem 
letu, postaja hkrati vprašljiva uresničitev nacionalnega pro- 
grama na področju izobraževanja mladine, ki kot cilj postavlja 
doseženo srednjo izobrazbo sedanje šolajoče 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 zunaj kraja stalnega bivališča, saj so njihovi 
stroški šolanja neprimerno višji v primerjavi s stroški šolanja 
v kraju stalnega bivališča. Hkrati 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 bil vstopni cenzus, veljaven za 
dijake in študente, ki se šolajo zunaj kraja stalnega bivališča, 
tudi podlaga za priznavanje delovne povrnitve stroškov pre- 
voza 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 presegli razpisani 
vstopni cenzus, hkrati pa ga ne bi presegali več kot odstotek, 
ki bo predpisan. 

Ob upoštevanju, da je med zavrnjenimi prosilci iz kmečkih 
družin 210 takih, ki se šolajo zunaj kraja stalnega bivališča, bi 
jih ob sprejemu predlaganega višjega cenzusa dobilo štipen- 
dijo 92 ali 44%. Vseh novih prosilcev, ki se šolajo zunaj kraja 
stalnega bivališča in niso dobili štipendije zaradi preseganja 
cenzusa, je bilo 6.641, od teh bi jih ob višjem cenzusu dobilo 
štipendijo 3.439 ali 52%. 

Ugotoviti je, da je delež otrok iz kmečkih družin, ki prejemajo 
republiško štipendijo, približno enak deležu teh družin 
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v Republiki Sloveniji in so torej enakopravno obravnavani vsi 
prosilci za republiške štipendije. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

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

O prenovi Narodne galerije v Ljubljani 

TOMAŽ ŠTRUMBELJ, poslanec v Zboru občin, je v zadnjem 
letu in pol na seji zbora občin, 22. januarja letos, že tretjič 
Ministrstvo za kulturo vprašal o prenovi Narodne galerije, 
saj doslej od odgovornega ministrstva še ni dobil odgovora. 
Tokrat je vprašal: Ali ima Ministrstvo za kulturo celovit 
prenovitveni projekt Narodne galerije in če ima zanj nare- 
jeno finančno konstrukcijo. Poslanec tudi sprašuje kakšno 
je sodelovanje ministrstva z občinsko vlado oziroma če 
ministrstvo sproti ugotavlja zakonitost postopkov in odlo- 
kov, ki jih sprejema Izvršni svet občine Center v zvezi 
z Narodno galerijo? 

Na vprašanje o prenovi Narodne galerije v Ljubljani, ki ga je 
poslanec Tomaž Štrumbelj postavil v Zboru občin Skupščine 
Republike Slovenije, Vlada Republike Slovenije odgovarja 
naslednje: 

1. Projekt predvideva tri temeljne enote Narodne galerije, in 
sicer: 
- galerijo slovenske umetnosti v starem poslopju, 
- galerijo druge evropske umetnosti v novem poslopju in 
- izrabo srednjega dela ob upoštevanju, da se TVD-Partizan 
še ne bo izselil. 

Predvidena je gradnja v treh fazah, od katerih se je gradnja 
galerije druge evropske umetnosti v novem poslopju že pri- 
čela in bo predvidoma končana 31. 12. 1992. Za to fazo je 
izdano gradbeno dovoljenje in je pripravljena celotna doku- 
mentacija: 

- projektna dokumentacija PZI 
- arhitektura I, št. pr. 22-325-33-370 
- arhitektura II, št. pr. 22-325-33-370 
- gradbena fizika 
- detajli (arh. II), št. pr. 22-325-33-370 
- elaborat varstva pred požarom, št. pr. 22-325-33-370 
- kanalizacija s priključkom na omrežje, št. pr. 22-325-33-370 
- jeklena konstrukcija strehe, št. pr. 22-325-33-371 
- armaturni načrti, mapa II, III in IV, št. pr. 22-325-33-371 
- prezračevanje s klimatizacijo, št. pr. 22-325-33-372 
- vodovod s hidrantnim omrežjem in vertikalno kanalizacijo, 
št. pr. 22-325-33-372 
- elektroprojekte je izdelal d. o. o. Mojster Janez, odgovorni 
projektant Rožič J., dipl. ing. el. 
- transformatorska postaja, št. pr. 90/05/1/1 
- elektroinstalacija moč, št. pr. 91/8/1 
- elektroinstalacija razsvetljava, št. pr. 91/08/2 
- elektroinstalacija šibki tok, št. pr. 91/08/3 

Manjka še PZI projekt fasade. 

Predračunska vrednost brez opreme (september 1991) je 
239.753.061 SLT. Izvajalcu je že nakazan 50% avans. Razliko, 
vsak polovico, pa bosta Ministrstvo za kulturo in Mestni sekre- 
tariat za izobraževanje, raziskovalno dejavnost, kulturo in 
šport zagotavljala do dokončanja investicije. Ker za leto 1992 
še ni sprejet proračun, še ni opredeljeno, kolikšna sredstva 
bodo predvidena za ta namen. 

Za drugi dve fazi je pripravljen idejni projekt. 

2. Dogovarjanje in sodelovanje pri investiciji Narodne galerije 
poteka med Ministrstvom za kulturo in Mestnim sekretariatom 
za izobraževanje, raziskovalno dejavnost, kulturo in šport. 

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

Kam s sredstvi od posveta? 

VILI SEKEREŠ, poslanec v Zboru združenega dela, je vlado 
vprašal, kje so sredstva, ki so se zbrala kot kotizacija zt 
seminar oziroma posvet na temo »Zakona o denacionaliza- 
ciji« in zakaj je bila kotizacija (2.100 SLT) sploh potrebna, saj 
so udeleženci poslušali le razlago zakona pedlagatelja ozi- 
roma stroke, ki je to sicer dolžna opraviti.* 

'OPOMBA: Vprašanje z odgovorom je bilo objavljeno 
v Poročevalcu št. 5, ki je izšel 27. februarja 1991 

Poslanec pa z odgovorom Ministrstva za pravosodje In 
upravo ni bil zadovoljen in je zahteval še naslednje odgo- 
vore: Ministrstvo za pravosodje se kot je razvidno iz njego- 
vega odgovora obnaša profitno, saj je ostanek prihodki 
v višini 172.000 SLT namenilo za kritje stroškov v prihodnje, 
kar je nespremenljivo. Prav tako tudi ni sprejemljivo, da so 
trije delavci Ministrstva za pravosodje, dva s Pravne fakul- 
tete in eden Ustavnega sodišča v okviru svojega redneg* 
delovnega časa, prejeli zelo visok honorar (180.000,00 SLt 
bruto), ob verjetno redni plači na delovnem mestu. 

Ministrstvo za pravosodje in upravo mu je dodatno odgovo- 
rilo: 

V zvezi s prošnjo poslanca Zbora združenega dela Sekereši 
Vilijema za dodatno obrazložitev k odgovoru na njegovo 
poslansko vprašanje o sredstvih, pridobljenih z organizira- 
njem posveta o zakonu o denacionalizaciji, odgovarjamo na- 
slednje: 

Sredstva, ki jih je Ministrstvo za pravosodje in upravo prejelo 
v obliko kotizacij udeležencev na posvetu o zakonu o denaci- 
onalizaciji, in niso bila istočasno potrošena za plačilo materi- 
alnih in drugih stroškov tega posveta, je Ministrstvo za pravo- 
sodje in upravo uporabilo za plačilo istovrstnih stroškov za 
izvedbo seminarjev o zakonu o denacionalizaciji (Priloga: 
Seznama seminarjev). S sredstvi, s katerimi razpolaga, ravna 
ministrstvo gospodarno; troši jih skladno z namenom za kate- 
rega so predvidena, ne bi pa mogli s tem v zvezi govorili 
o »profitnem obnašanju.« 

Seminarji potekajo med rednim delovnim časom na željo 
udeležencev, ki se jih v svojem prostem času oz. dela prostiH 
dnevih niso pripravljeni udeleževati (razen izjemoma) 

Izvajalci tem na seminarju oz. predavatelju prejemajo za svoj® 
delo honorar, ki se oblikuje glede na zahtevnost obravnavano 
tematike, strokovnost predavatelja in kvaliteto izvedbe. Izpla- 
čani honoraji se gibljejo v višini, ki jo za podobne storitve 
običajno plačujejo organizatorji tovrstnih seminarjev. 

Izvajalci tem urejajo vprašanje dela, delovnega časa in oseb" 
nega dohodka tam, kjer delajo in kjer so v delovnem razmerju 

Delavci, zaposleni v državnih organih, ki predavajo na izobra' 
ževalnih oblikah, organiziranih za izpopolnjevanje delavce* 
teh organov, so za to delo tudi honorirani. Praviloma gre za 
visoko strokovno usposobljene delavce, ki odgovorno oprav- 
ljajo svoje delo, ne glede na delovnj čas. Strokovnjakov, ki s" 
usposobljeni za izvedbo predavanj 'in ki so pripravljeni sode- 

lovati v izpopolnjevanju, je malo; za sistematično delo fla 

področju izpopolnjevanja delavcev državnih organov, bi j"1 

potrebovali več. Iz tega razloga je smotrno in sprejemljivo, da 
se jih materialno motivira in nagradi za kreativno, učinkovit" 
in kvalitetno delo. 

RAZPORED REGIONALNIH SEMINARJEV 
O DENACIONALIZACIJSKEM POSTOPKU 

1. LJUBLJANA (4X) - 25. 2., 10. 3., 24. 3-, 7. 4. 1992 
(od 8. ure do 14. ure) v prostorih Temel|nega sodišča Ljub' 
Ijana, Tavčarjeva 9, konferenčna dvorana /II. 
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Udeleženci: 
delavci upravnih organov in člani strokovnih komisij občin: 
Domžale, Grosuplje, Idrija, Hrastnik, Jesenice, Kamnik, 
Kočevje, Kranj, Litija, Logatec, Radovljica. 
Ljubljana Center, Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Šiška, 
Ljubljana Vič-Rudnik, Ljubljana Bežigrad. 
Ribnica, Škofja Loka, Trbovlje, Tržič, Vrhnika Zagorje ob Savi, 
Cerknica. 
Ajdovščina, Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Nova Gorica, Piran, 
Postojna, Tolmin in Sežana. 

2. NOVO MESTO - 6. 3. 1992 (od 9. do 15. ure) v prostorih 
Skupščine občine Novo mesto, Novi trg 6, soba 68/II. 

Udeleženci: 
delavci upravnih organov in člani strokovnih komisij občin: 
Novo mesto, Črnomelj, Metlika, Trebnje, Krško, Brežice in 
Sevnica. 

3. CELJE — 13. 3. 1992 (od 9. do 15. ure) v prostorih Skupš- 
čine občine Celje, spodnja stranska dvorana (Narodni dom), 
Trg svobode 9. 

Udeleženci: 
delavci upravnih organov in člani strokovnih komisij občin: 
Celje, Laško, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šentjur pri 
Celju, Šmarje pri Jelšah, Velenje, Žalec. 

4. MARIBOR - 17. 3. 1992 (od 9. do 15. ure) v prostorih 
Skupščine občine Maribor, sejna soba 215/11., Heroja Sta- 
neta 1 

Udeleženci: 
delavci upravnih organov in člani strokovnih komisij občin: 
Dravograd, Lenart, Maribor, Maribor-Pesnica, Maribor-Ruše, 
Ptuj, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenska Bi- 
strica. 

5. MURSKA SOBOTA - 20. 3.1992 (od 9. do 15. ure) v prosto- 
rih Skupščine občine Murska Sobota, Alije Kardoša 2, Velika 
sejna dvorana (vhod iz dvorišča) 

Udeleženci: 
delavci upravnih organov in člani strokovnih komisij občin: 
Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer, Ormož in Murska So- 
bota. 

Predračun stroškov izvedbe seminarjev: 170.641 SLT 
(mat. stroški, avt. honorarji) (8x) 

Ostanek sredstev posveta v Cankarjevem domu: 172.600 SLT 
Porabljena sredstva za region. posvete o ZD: 128.885 SLT 
Saldo: 43.715 SLT* 

'Razliko v višini 126.926 SLT bomo zagotovili iz postavke: 
»Sredstva IC-seminarska dejavnost«. 

RAZPORED REGIONALNIH POSVETOV O ZAKONU O DENA- 
CIONALIZACIJI 

1. SEŽANA - 22. 1. 1992 (od 9. do 15. ure) v prostorih 
Skupčine občine Sežana, Partizanska c. 4, velika sejna soba 

Udeleženci: 
delavci upravnih organov in člani strokovnih komisij občin: 
Ajdovščina, Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Nova Gorica, Piran, 
Postojna, Tolmin in Sežana. 

2. LJUBLJANA - 24.1.1992, 5. in 6. 2.1992 (od 9. do 15. ure) 
v prostorih Temeljnega sodišča Ljubljana, Tavčarjeva 9, 
konferenčna dvorana /II. 

Udeleženci: 
1. skupina: delavci upravnih organov in člani strokovnih 
komisij občin: Črnomelj, Metlika, Novo mesto, Trebnje, Dom- 
žale, Grosuplje, Idrija, Hrastnik, Jesenice, Kamnik, Kočevje, 
Kranj, Litija, Logatec in Radovljica. 

2. skupina: delavci upravnih organov in člani strokovnih 
komisij občin: Ljubljana Center, Ljubljana Moste-Polje, Ljub- 
ljana Šiška, Ljubljana Vič-Rudik, Ljubljana Bežigrad. 

3. skupina: delavci upravnih organov in člani strokovnih 
komisij občin: Ribnica, Škofja Loka, Trbovlje, Tržič, Vrhnika, 
Zagorje ob Savi in Cerknica. 

3. MARIBOR — 4. 2. 1992 (od 9.30 do 15. ure) v prostorih 
Skupščine občine Maribor, sejna soba 215/11., Heroja Sta- 
neta 1 

Udeleženci: 
delavci upravnih organov in člani strokovnih komisij občin: 
Dravograd, Lenart, Maribor, Maribor Pesnica, Maribor Ruše, 
Ptuj, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenska Bi- 
strica. 

4. CELJE — 31. 1. 1992 (od 9. do 15. ure) v prostorih Skupš- 
čine občine Celje, spodnja stranska dvorana (Narodni dom), 
Trg osvoboditve 9. 

Udeleženci: 
delavci upravnih organov in člani strokovnih komisij občin: 
Celje, Laško, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šentjur pri 
Celju, Šmarje pri Jelšah, Velenje, Žalec, Krško, Brežice in 
Sevnica. 

5. MURSKA SOBOTA — 28.1.1992 (od 9. do 15. ure) v prosto- 
rih Skupščine občine Murska Sobota, Alije Kardoša 2, Velika 
sejna dvorana (vhod iz dvorišča) 

Udeleženci: 
delavci upravnih organov in člani strokovnih komisij občin: 
Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer, Ormož in Murska So- 
bota. 

O odlivu deviz občanov v banke v tujini 

VLADO PUC, poslanec v Zboru združenega dela, je pred- 
stavnike vlade oziroma banke zaprosil, naj posredujejo 
podatke o tem, kolikšen je dnevni odliv deviz občanov Slo- 
venije v avstrijske banke in da povedo, kakšne ukrepe 
predvideva vlada oziroma banka, da bi se takšno ravnanje 
preprečilo; ali bo morebiti zaradi tega prepovedala dvigova- 
nje deviz? 

Banka Slovenije mu je odgovorila: 
Razpolaganje domačih fizičnih oseb z devizami in drugimi 
tujimi denarnimi instrumenti ureja zakon o deviznem poslova- 
nju (Ur. I. št. 1/91-1), v nadaljnjem besedilu zakon) v svojem V. 
poglavju v členih od 53. do 55. Domače fizične osebe tako po 
ureditvi v 53. členu zakona pridobivajo devize v skladu s tem 
zakonom, z njimi prosto razpolagajo ter jih v skladu s tem 
zakonom lahko prenašajo in vršijo plačila v tujino. Domače 
fizične osebe imajo lahko svoje devize na deviznih računih in 
kot devizne hranilne vloge pri pooblaščenih bankah. 

Iznos in vnos tuje valute v državo je uredila Banka Slovenije 
s sklepom o pogojih, pod katerimi se sme iznašati iz države in 
prinašati v državo domača in tuja valuta in vrednotnice, ki se 
glasijo na domačo valuto (Ur. I. RS št. 17/91 in 21/91). V tem 
sklepu je omejen iznos tuje gotovine na protivrednost DEM 
1.000, ta omejitev pa ne velja za domače fizične osebe 
z veljavno tujo delovno ali bivalno vizo. 
Takšna ureditev torej občanom omogoča, da povsem legalno 
pri vsakem prehodu meje odnesejo v tujino do DEM 1.000 
oziroma tudi več v drugih plačilnih sredstvih, npr. čekih. Ker 
nimamo evidence o tem, v kakšnem obsegu občani dejansko 
v praksi uporabljajo to svojo pravico, seveda Banka Slovenije 
tudi nima podatkov o tem, koliko tako (ali drugače, ilegalno) 
iznešenih deviz konča na deviznih računih v tujini. Banka 
Slovenije nima namena zmanjševati dovoljenega iznosa 
deviz, saj so takšne omejitve neposredno povezane s pravico 
občanov do prostega prehoda mej. Rešitev tega problema 
predstavlja verjetno samo povrnitev zaupanja v slovenski 
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bančni sistem. Ena od oblik vračanja tega zaupanja pa je tudi 
to, da omogočimo občanom, da svoje devize, ki so jih položili 
na devizni račun ali devizno hranilno knjižico v slovenski 
banki (ne glede na to, kdo je lastnik kapitala v tej banki), 
dvignejo tudi v tujini. 

O financiranju vojaških objektov 

PETER STARC, poslanec zbora združenega dela, Je postavil 
vprašanje o adaptaciji vojainlce v Kranju. Pri tem ugotavlja, 
naj vojašnice ne bi bile po kriterijih Vlade Republike Slove- 
nije v urbanih središčih in da Teritorialna obramba Repu- 
blike Slovenije ne bi obdržala objektov, ki niso v skladu 
z njeno organiziranostjo. Pri tem se sklicuje tudi na to, da so 
zbori Skupščine občine Kranj razglasili demilitarizacijo. 

O zastavljenem vprašanju Vlada Republike Slovenije meni 
naslednje: 

V skladu s kriteriji, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela 
11. 11. 1991, za upravljanje z nepremičninami Jugoslovanske 
armade, je bil Izvršni svet Skupščine občine Kranj z dopisom 
Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, 25. 11. 1991 
obveščen o tem, da je vojašnica v Kranju previđena za 
obrambne potrebe. V vojašnici naj bi deloval učni center za 
prvo fazo vojaškega usposabljanja za območje Gorenjske. Na 
območju Gorenjske podobnega vojaškga objekta ni, vojaš- 
nica v Kranju pa ni v ožjem mestnem središču. Za il. fazo 
usposabljanja pa je bila, ob upoštevanju tudi obrambnih 
potreb, izbrana vojašnica na Bohinjski Beli. 

Med obveznostmi, ki jih ima Ministrstvo za obrambo Repu- 
blike Slovenije v letu 1992, je najpomembnejša vzpostavitev 
rednega sistema vojaškega usposabljanja v skladu z zakonom 
o vojaški dolžnosti (Ur. I. RS, št. 18/91). Priprave za začetek 
tega usposabljanja so bile v preteklem letu začete le v mini- 
malnem obsegu zaradi znanih razmer in dogajanj v Republiki 
Sloveniji. 

Sama uveljavitev rednega sistemaVojaškega usposabljanja je 
pogojena na eni strani s tem, da je treba čim hitreje zagotoviti 
vsaj najnujnejše število usposobljenih pripadnikov Teritori- 
alne obrambe za upravljanje rednih vojaških nalog, ki jih 
sedaj opravljajo pripadniki rezervnega sestava. Rezervisti 
zagotavljajo tudi nujno obrambno pripravljenost. Tak način je 
izredno drag, saj so pripadniki odtegnjeni od deia, stroške 
refundacij pokriva proračun Republike Slovenije, motivira- 

nost pripadnikov za te naloge pa je nizka (odzivnost se giblj' 
med 40-50%). Drug pogoj je ta, da je treba z vojaškifl 
usposabljanjem začeti najkasneje do konca marca 1992, dat) 
se omogočila pravočasna ureditev vojaške dolžnosti tistifl 
nabornikom, ki jeseni želijo začeti s študijem. 

Zato so bile konec leta 1991 začete priprave za usposobite 
šestih centrov za I. fazo vojaškega usposabljanja, med njim 
tudi v Kranju. Pri pripravi nujnih vzdrževalnih del je bilo ot 
upoštevanju kriterijev Vlade Republike Slovenije za u p rahlja- 
nje z nepremičninami Jugoslovanske armade odločilno tudi 
da se v vojašnico premestijo pokrajinski štab za teritorialno 
obrambo, območni štab za teritorialno obrambo in regijski 
uprava za obrambo, ki so bili prej nastanjeni v najožje!" 
mestnem jedru in v tovarni Tekstilindus. Adaptacijska dela, k< 
še tečejo, so zajela najnujnejše posege za zagotovitev delov- 
nih in nastanitvenih zmogljivosti v vojašnici za navedeni 
poveljstva in učni center. Dela so bila prijavljena v skladu 
z veljavnimi predpisi. 

Stroški del so pogojeni s stanjem objektov, ki jih je Ministr- 
stvo za obrambo Republike Slovenije prevzelo od Jugoslo- 
vanske armade. Ti objekti so neprimerni za bivanje, izredno 
slabo vzdrževani in tudi namerno poškodovani. V posebe 
slabem stanju so inštalacije in objekti za pripravo hrane 
(namerno prežagani inštalacijski vodi ipd.). Zato so sedanj! 
vlaganja omejena le ne vzpostavitev razmer, da bi vojašnic« 
sploh lahko sprejela nabornike. Pri tem pa niso zajeti infra- 
strukturni skladiščni in drugi objekti. Stroški adaptacije bre- 
menijo proračunska sredstva Ministrstva za obrambo Repu- 
blike Slovenije. 

Pri navedenih delih je upoštevano, da predmetna vojašnic« 
po mnenju občine Kranj ni na perspektivni lokaciji. Če bo 
najdena druga lokacija in zagotovljena gradnja potrebnih 
zmogljivosti na perspektivni lokaciji, bo preseljen tudi učni 
center. Tako stališče je skladno tudi z omenjenimi kriterji 
Vlade Republike Slovenije. 

Ne glede na sedanjo usposobitev vojašnice v Kranju bo del 
njenih skladiščnih objektov namenjen za druge potrebe po 
predlogih Izvršnega sveta Skupščine občine Kranj, enako 
velja tudi za dom Jugoslovanske armade. Prav tako so že 
sproščeni tudi objekti, ki so jih doslej imeli pokrajinski štab z* 
teritorialno obrambo, območni štab za teritorialno obrambo 
in regijska uprava. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije Je odgovor priprl' 
vilo Ministrstvo za obrambo. 

« 
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POSLANSKE POBUDE 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

MNENJE 
Vlade Republike Slovenije o pobudi Janka 
Halba, poslanca v Družbenopolitičnem zboru, 
v zvezi z rekonstrukcijo magistralne ceste šte- 
vilka 10-1 

Minister za promet in zveze slovenske vlade je na enem 
nedavnem razgovoru s poslanci v Murski Soboti razgrnil 
globalna izhodišča slovenske prometne politike. Opozorili 
smo ga, da mora biti cilj te politike zagotovitev izenačenosti 
osnovnih prometno-infrastrukturnih pogojev za vse slovenske 
regije. To nam je osebno zagotovil, čeprav to ni zapisano 
v priloženem gradivu. Politika je dolgoročna in sistemska, pot 
do tega cilja pa vodi preko letnih proračunskih sredstev za ta 
namen. Zato Pomurje zahteva, da je v proračunu za 1992. leto 
prioriteta 100%-na realizacija letošnjih obljub na magistralki 
M-10, ne glede na to, če bo v proračunu za ceste 11 ali 18 
milijard SLT, proračunskih ali namenskih, integralnih ali 
posebnih, domačih ali tujih. Če tega vlada ne podpre in 
zagotovi, potem pomurski poslanci ne moremo glasovati 
o ustavnem členu, da je Slovenija nedeljiva država. 

Mnenje Vlade Republike Slovenije je: 

Izenačenost osnovnih prometno-infrastrukturnih pogojev je 
kot eden glavnih razvojnih ciljev v cestnem gospodarstvu 
omenjena v šestem odstavku sklepnega dela delovnega gra- 
diva o prometni politiki Republike Slovenije (Ministrstvo za 
promet in zveze, Ljubljana, december 1991). V njem je pove- 
dano, da ministrstvo pripravlja srednjeročni program vzdrže- 
vanja in gradenj cest, v katerem bodo upoštevane tudi kon- 
kretne potrebe posameznih regij na podlagi strokovnih meril 
(enotni standard prometnih storitev, dejansko stanje cest, 
prepustnost, prometne obremenitve, varnost itd.). 

Omenjeni program je bil izdelan in sta ga v drugi polovici 
decembra 1991 obravnavala pristojna odbora Vlade Repu- 
blike Slovenije. Zdaj je v postopku dopolnjevanja glede na 
sprejete pripombe ob obravnavi na teh odborih. Rokovno bo 
ta postopek vezan na pripravo strateškega razvojnega plana 
in prostorskega plana Republike Slovenije, katerih delovni 
program je določila Vlada Republike Slovenije. 

Vsi do zdaj pripravljeni osnutki planskih aktov za ceste teme- 
ljijo na izvirnem financiranju oziroma namenski porabi zbra- 
nih sredstev, ki so jih do sprejetja zakona o prometnem davku 
uporabniki cest plačevali za gospodarjenje s cestami. To 
izhodišče bo v nadaljnjem postopku priprave strateških raz- 
vojnih planov treba še uskladiti z realnimi materialnimi mož- 
nostmi v okviru sistema integralnega proračuna. Ob upošte- 
vanju stanja cestne mreže je pomembno, da se obseg tako 
predvidenih sredstev ne bi tudi v prihodnje zniževal, saj je to 
pogoj, da bi hkrati s postopnim posodabljanjem cestnih pove- 
zav več sredstev (dobro četrtino) namenili tudi za revitaliza- 
cijo propadajočih cest. Med njimi je tudi magistralna cesta št. 
10-1, ki naj bi jo do leta 1995 rekonstruirali v dolžini več kot 40 
km, medtem ko obnovitvena dela za to obdobje niso podrob- 
neje določena. Zaradi spreminjajočih se razmer na voziščih 
cest se namreč prednostna obnovitvena dela določajo z let- 
nimi plani. 

S planom del na cesta v letu 1992 predlagamo za magistralno 
cesto št. 10-1 in njeno navezavo na mejni prehod Dolga vas 
rekonstrukcijo ali obnovo najbolj kritičnih odsekov, in sicer: 

- med Lenartom in Gornjo Radgono: 

- med Lendavo in Dolgo vasjo; 

- most čez Črnec v Črenšovcih in 

- mostova čez Pesnico. 

Skupna vrednost teh del je ocenjena na 142 mio SLT (po 
cenah januar 1992) in predstavlja 6,2% predvidenih sredstev 
za rekonstrukcijska in obnovitvena dela na republiški cestni 
mreži. 

Omenjena rekonstrukcijska in obnovitvena dela se bodo 
začela takoj, ko bodo vremenske razmere to dopuščale. Do 
takrat pa je kot premostitveni ukrep za zagotavljanje prevoz- 
nosti na najbolj poškodovanih odsekih obravnave magi- 
stralne ceste ministrstvo za promet in zveze zagotovilo pove- 
čan obseg in kakovostnejše ukrepe rednega vzdrževanja 
ceste. 

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

MNENJE 
Vlade Republike Slovenije o pobudi Emila Milana 
Pintarja, poslanca v Družbenopolitičnem zboru, 
za pripravo izjave v zvezi z ustreznimi medna- 
rodnimi predpisi, ki jih Slovenija še ni sprejela 

Republika Slovenija je v zadnjih dveh letih večkrat v aktih 
različnih državnih organov, naslovljenim drugim državam in 
mednarodnim organizacijam, izjavljala, da bo spoštovala 
mednarodne obveznosti SFRJ. Omenjamo le ustavni zakon za 
izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvis- 
nosti Republike Slovenije. V skladu s 3. členom tega zakona 
v Republiki Sloveniji še naprej veljajo mednarodne pogodbe, 
ki jih je sklenila Jugoslavija, in se nanašajo na Republiko 
Slovenijo. S tem je Republika Slovenija tudi v interesu svoje 
mednarodne uveljavitve sprejela načelo splošnega nasledstva 
mednarodnih pogodb do drugačnega dogovora s pogodbeni- 
micami nekdanje SFRJ. 

Akti, sprejeti ob razglasitvi neodvisnosti, so bili tedaj skupaj 
s sporočili državnih organov Republike Slovenije poslani dru- 
gim državam. V teh sporočilih je poudarjena pripravljenost 
Republike Slovenije na spoštovanje veljavnih mednarodnih 
pogodb SFRJ in iz njih izhajajočih obveznosti. Mednarodne 
pogodbe SFRJ, ki se nanašajo na Republiko Slovenijo, torej 
veljajo dalje, vse do drugačnega dogovora oziroma do skleni- 
tve novih. 

Na tem izhodišču bodo v soglasju z drugimi državami pogod- 
benicami SFRJ pripravljeni usklajeni spiski tistih dvostranskih 
pogodb, ki bodo veljale naprej, in spiski večstranskih pogodb, 
ki jih bo sklenila Republika Slovenija. Na podlagi omenjenih 
spiskov, ki jih bo Skupščini predložila Vlada, bo Skupščina 
Republike Slovenije sprejela akte o nasledstvu mednarodnih 
pogodb. 

Za uresničitev zastavljene naloge republiški upravni organi 
usklajeno z Ministrstvom za zunanje zadeve razčiščujejo 
pogodbeno stanje SFRJ (po približnih ocenah okoli 1600 
dvostranskih in 1300 večstranskih pogodb), v glavnem nimajo 
potrebne dokumentacije, zaradi česar se srečujejo s težavami 
pri ugotavljanju dejanskega stanja ter so pogosto odvisni od 
informacij pogodbenic nekdanje SFRJ. Ker je bilo izpolnjeva- 
nje mednarodnih pogodb v pristojnosti zveznih organov, se 
republiški organi srečujejo tudi s težavami pri oblikovanju 
predlogov za nadaljnjo usodo konkretnih pogodb. Čas za 
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oblikovanje predlogov potrebujejo tudi pogodbenice nekda- 
nje SFRJ. Gre torej za obsežno in dolgotrajno delo ob upošte- 
vanju, da so pogodbe nastajale 47 povojnih let, nekatere pa 
izvirajo še iz prejšnjega stoletja (pogodbe Kraljevine Srbije in 
Črne gore, ki jih je prevzela Jugoslavija). 

Pri urejanju pogodbenega stanja s sopogodbenicami nekda- 
nje SFRJ Republika Slovenija namenja pozornost predvsem 
sosednjim državam in najpomembnejšim gospodarskim part- 
nerjem. Tako je z ZR Nemčijo in Avstrijo dosežen dogovor 
o nadaljnji veljavi dvostranskih pogodb do sklenitve novih, 
oblikujejo pa se že tudi spiski pogodb, ki bi ostale veljavne 
s tema dvema državama. Podobne priprave potekajo z Italijo, 
Madžarsko, Švico, Francijo in še nekaterimi' drugimi drža- 
vami. Republika Slovenija še posebej obvešča vse države, 
s katerimi je SFRJ sklenila pogodbe za socialno varnost, 
o njihovi nadaljnji veljavi v Republiki Sloveniji in o prenosu 
pristojnosti iz teh pogodb na organe Republike Slovenije 
(pristojna ministrstva, nosilci zavarovanja, organi za zvezo). 
Po prekinitvi plačilnega prometa s preostalimi predeli nekda- 
nje Jugoslavije je v zvezi s tem drugim državam predlagala 
spremembo načina plačevanja socialnih prejemkov (nepo- 
sredno po bančni poti namesto z mednarodno poštno nakaz- 
nico preko Beograda), za ureditev teh problemov pa potekajo 
tudi priprave na sklenitev novih sporazumov. 

Hkrati Republika Slovenija sklepa nove dvostranske pogodbe, 
s katerimi nadomešča dosedanje pogodbe SFRJ oz. ureja 
doslej pogodbeno še neurejena vprašanja. Tako so sklenjeni 
sporazumi o ukinitvi vizumov z ZR Nemčijo, Švedsko in Fin- 
sko, oblikovan je tudi spisek držav, s katerimi bi takšne 
sporazume še sklenili. Z nekaterimi državami so sklenjeni ali 
v pripravi sporazumi o sodelovanju na gospodarskem 
področju (Avstrija, ČSFR, Romunija, Bolgarija, Poljska, Mad- 
žarska, Litva), sporazumi o sodelovanju v prosveti, kulturi in 
znanosti, doseženi so dogovori o urejanju potniškega in 
tovornega cestnega prometa (Avstrija, ZRN, Madžarska). 
Potekajo priprave na razgovore o sporazumih o zračnem 
prevozu. Z ZR Nemčijo je sklenjen sporazum o zaposlovanju 
slovenskih detaširanih delavcev v tej državi. 

V skladu s prizadevanji za ureditev odnosov s preostalimi 
republikami nekdanje Jugoslavije je naša država sklenila pla- 
čilne sporazume s Hrvaško, Bosno in Hercegovino in Makedo- 
nijo ter sporazuma o gospodarskem sodelovanju s Hrvaško in 
Makedonijo, sklenejo pa tudi sporazum o menjavi blaga 
v letošnjem letu na podlagi blagovnih list. Okvirni sporazumi 
o gospodarskem sodelovanju omogočajo sklenitev novih spo- 
razumov na posameznih gospodarskih področjih. 

Iz vsega navedenega je razvidno, da je Republika Slovenija 
v dosedanjih stikih z drugimi državami jasno izrazila voljo 
spoštovati mednarodne obveznosti, vsebovane v pogodbah 
nekdanje SFRJ, in sicer do drugačnega dogovora oz. do 
sklenitve novih pogodb, ravno tako pa si prizadeva nekatere 
pogodbe čim prej nadomestiti z novimi oziroma skleniti spo- 
razume za urejanje nekaterih nujnih zadev v odnosih z dru- 
gimi državami. 

Za obravnavo v Vladi republike Slovenije |e mnenje pripra- 
vilo Ministrstvo za zunanje zadeve. 

ODGOVOR 
Ministrstva za finance na pobudo dr. Huberta 
Požarnika, poslanca v Družbenopolitičnem 
zboru, za spremembo zakona o prometnem 
davku 

V zvezi s poslano pobudo g. Huberta Požarnika, ki se nanaša 
na oprostitev plačila prometnega davka pri prometu mleka, 
moke, sladkorja in olja, vam sporočamo da je Vlada Republike 
Slovenije sprejela stališče, da bi opustitev posameznih vrst 
obdavčitve ovirala nadaljnje dograjevanje davčnega sistema 
v Republiki Sloveniji in zato ne sprejema pobud za spre- 
membe komaj uveljavljenega zakona. 

Stališče Vlade Republike Slovenije je bilo posredovan 
Skupščini Republike Slovenije kot mnenje o predlogu i 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pr( 
metnem davku s predlogom zakona, ki je bil predlože 
v obravnavo Skupščini Republike Slovenije. 

ODGOVOR 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pre1 

hrano, na pobudo in vprašanje Mirana Potrč« 
poslanca v Družbenopolitičnem zboru, v z vel 
z zakonom o dejavnosti zdravstvenega varstv' 
živali 

Na pobudo in vprašanje Poslanskega kluba SDP, ki ga je vloži 
Miran Potrč, poslanec Družbenopolitičnega zbora Skupščin 
Republike Slovenije, dajemo naslednji odgovor: 

V Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je že dlj 
časa pripravljen tudi predlog za izdajo zakona o veterinarsk 
dejavnosti s tezami za osnutek. Prvotno je bilo v program 
dela Vlade Republike Slovenije za leto 1992 predvideno, dafe 
predlagali združitev prvih dveh faz zakonodajnega postopka 
tako da bi zbori Skupščine Republike Slovenije hkrati obrav 
navali predlog za izdajo in osnutek tega zakona, vendar sm< 
se zaradi problemov, ki so nastali ob usklajevanju tegl 
zakona, odločili, da predlagamo le prvo zakonodajno fazo. 
Gradivo je bilo usklajeno na več strokovnih sestankih v okviri 
Društva veterinarjev in veterinarskih tehnikov, Poslovne skup 
nosti za veterinarstvo in'Veterinarske fakultete ter je zat( 
strokovno povsem usklajeno. 
Pri pripravi tega gradiva smo se večkrat usklajevali s predstav 
niki Slovenske kmečke zveze - Ljudske stranke, enkrat p< 
tudi s predstavniki Zelenih Slovenije. S predstavniki Sloven 
ske kmečke zveze - Ljudske stranke se nismo uskladili. 
Predlog za izdajo zakona o veterinarski dejavnosti s tezami zi 
osnutek je Vlada določila na seji 20. 3. 1992 in ga je poslaH 
v sprejemanje Skupščini Republike Slovenije. 
Ministrstvo in vlada se zavedata pomena in vseh nalog veteri' 
narske službe, in jih tudi izvajata v skladu z veljavno zakoni 
dajo in sprejetimi mednarodnimi pogodbami. Ko bodo podam 
vsi pogoji za novo celovito zakonsko ureditev tega področja 
bo pripravljen tudi nov zakon o zdravstvenem varstvu živali, W 
bo celovito uredil to področje. 

MNENJE 
Vlada Republike Slovenije o pobudi Andreja Vef 
liča in Francija Pivca, poslancev v Družbenopoli 
tičnem zboru, mag. Jožeta Protnerja, poslanca 
v Zboru občin in Rudija Mogeta, poslane« 
v Zboru združenega dela, da Vlada Republik« 
Slovenije daje soglasje k spremembam cefl 
obveznega zavarovanja avtomobilov 
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Slovenske zavarovalnice so se dogovorile in uveljavile nenof' 
malno visoko povečanje obveznega zavarovanja za avtomO' 
bile. Obvezno zavarovanje za pretežni del osebnih avtomobi- 
lov po tem povišanju znaša dve povprečni slovenski bruto 
plači. Ker je povišanje obveznega avtomobilskega zavarova- 
nja posledica dogovora vseh zavarovalnic (kartelno dogovaf 
janje) in ker gre za obvezno plačilo zavarovanja ob registracij' 
(monopolni položaj zavarovalnic), dajemo pobudo, da k spre- 
membam cen obveznega zavarovanja daje svoje soglasje slo- 
venska vlada. 

Vlada Republike Slovenije o pobudi meni naslednje: 

Z zakonom o temeljih sistema premoženjskega in osebnegs 

zavarovanja (Ur. I. SFRJ, št. 17/90 in 82/90 ter Ur. I. RS, št. 1/91; 
I) je določeno, dg se morajo med drugim obvezno zavarovati 
tudi uporabniki oziroma lastniki motornih vozil proti odgovor- 
nosti za škodo, povzročeno tretjim osebam (6. člen ter 83. i" 
 —    ' 
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85. člen tega zakona). Prav tako je določeno, da morajo 
lastniki oziroma uporabniki prevoznih sredstev skleniti 
pogodbo o obveznem zavarovanju z zavarovalno organiza- 
cijo. Pogodba o obveznem zavarovanju mora biti sklenjena, 
preden je bilo prevozno sredstvo dano v promet. To pomeni, 
da se prevozno sredstvo lahko registrira ali podaljša registra- 
cija šele, ko so predloženi dokazi o sklenjeni zavarovalni 
pogodbi. Zavarovalna organizacija pa je zavezana, da mora 
skleniti pogodbo o obveznem zavarovanju pod pogoji, pod 
katerimi opravlja ta zavarovanja. 

Lastnik oziroma uporabnik prevoznega sredstva se 
s pogodbo o zavarovanju (zavarovanje avtomobilske odgo- 
vornosti) zavaruje proti odgovornosti za škodo, ki jo z upo- 
rabo prevoznega sredstva povzroči tretjim osebam zaradi 
smrti, telesne poškodbe, prizadetega zdravja ter uničenja ali 
poškodovanja stvari. 

Namen obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti je, 
da se oškodovancem zagotovi iz zavarovalnih premij, ki jih 
plačujejo zavarovanci, ustrezna in pravična odškodnina, ki jo 
mora plačati zavarovalnica. Ob tem je treba povedati, da 
obveznost zavarovalnice za odškodnino iz zavarovanja avto- 
mobilske odgovornosti ne more biti večja od zneska, ki ga 
določi Vlada Republike Slovenije, razen če z zavarovalno 
pogodbo ni določen večji znesek. Veljavna zneska, za katere 
je treba skleniti pogodbo o zavarovanju avtomobilske odgo- 
vornosti, sta za avtobuse in tovorna vozila 4.000.000 tolarjev, 
za druga motorna vozila pa 2.000.000 tolarjev (Ur. I. SFRJ, št. 
56/91 ter Ur. I. RS, št. 1/91-1). Navedena zneska v veliko 
primerih zadoščata le za plačilo totalne škode na vozilih, 
medtem pa nastaja nepokrita škoda, ki jo lastnik oz. uporab- 
nik prevoznega sredstva povzroči tretjim osebam zaradi smrti, 
telesne poškodbe in druge materialne škode. 

Zato bo Ministrstvo za finance čim prej pripravilo in predla- 
galo Vladi Republike Slovenije odlok o najnižjih zavarovalnih 
zneskih, za katere se mora skleniti zavarovanje proti avtomo- 
bilski odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam. 
S tem odlokom se bosta navedena zneska bistveno povečala. 

Po sprejemu Zakona o temeljih sistema premoženjskega in 
osebnega zavarovanja v letu 1990 je v Sloveniji nastalo več 
zavarovalnih organizacij, ki so se oblikovale kot delniške 
družbe. Zakon je naložil novim zavarovalnim organizacijam, 
da svojo organizacijo, poslovanje ter akte uskladijo z novim 
zakonom do 31. 12. 1990 oz. do 30. 6. 1991. Za določitev 
premij obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti pa 
se v zavarovalnih organizacijah še vedno uporablja premijski 
sistem X-AO-l/89 za zavarovanje avtomobilske odgovornosti, 
ki velja od 31. 12. 1988. Zakon tudi sam navaja zavarovalne 
organizacije k poslovnemu, poklicnemu kakor tudi organiza- 
cijskemu sodelovanju, obenem pa določa tudi, da morajo 
poslovati po ekonomskih načelih in načelih lojalne tržne 
konkurence. Konkurence pa seveda ni, če vse zavarovalne 
organizacije uporabljajo isto metodologijo izračuna premij 
obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti. 

Po premijskem sistemu X-AO-l/89 se zavarovalna premija 
določi na podlagi: 

a) vrste in namembnosti vozila; 
b) tehničnih lastnosti vozila (moči motorja, nosilnosti, pro- 
stornine valjev motorja, števila registriranih mest v vozilu, 
števila zaposlenih oseb v delavnici); 
c) sprememb vrednosti vozil; 
d) registracijskega območja, v katerem je vozilo registrirano 
(rizično območje oziroma v katerem je sedež ali prebivališče 
zavarovanca, če se vozila ne registira); 
e) oblike zavarovanja; 
f) višine kritja; 
g) obsega kritja 
h) števila škodnih dogodkov oz. tehničnega rezultata (bonus, 
malus); 
i) trajanja zavarovanja; 
j) drugih meril po premijskem sistemu. 

Najpomembnejši vpliv na višino premije ima določitev rizič- 
noga območja in spremembe vrednosti vozil. Motorna vozila 

so v Republiki Sloveniji po omenjenem premijskem sistemu 
od 5. 6.1989 razporejana v 17. rizično območje (v letu 1987 12. 
rizično območje). To razporeditev je določila komisija izvršil- 
nega odbora skupščine Zavarovalnih organizacij Jugoslavije 
za zavarovanje motornih vozil. Povprečna nabavna vrednost 
vzorčnih vozil pa se po obstoječem premijskem sistemu 
določa na podlagi pooblaščene organizacije Center za vozila 
Hrvatske, d. o. o., na podlagi seštevka vseh modelov vzorč- 
nega vozila v proizvodnji v primerjavi s skupnim številom tega 
vozila v voznem parku Jugoslavije. 

V Ministrstvu za trgovino na podlagi spremljanja sprememb 
cen ugotavljajo naslednjo situacijo pri obveznem zavarovanju 
avtomobilske odgovornosti; 

nabavna cena v SLT 
golf jugo scala jugo coral premija 

XII 90 153.153,00 112.980,00 102.565,00 4.316,00 
XII 91 899.356,00 446.125,00 398.850,00 13.397,00 
INDEKS 587,20 394,90 385,1 310,3 

Tabela pokaže, da so se nabavne cene posameznih vozil v letu 
1991 dražile hitreje, kot je naraščala premija za zavarovanje 
avtomobilske odgovornosti, obenem pa tudi bolj od ugotov- 
ljene rasti cen na drobno v istem obdobju (I = 347,1). Premija 
za zavarovanje avtomobilske odgovornosti pa je s svojo rastjo 
zaostala tako za rastjo nabavnih cen vozil, kakor tudi za 
inflacijo, prav tako pa tudi za rastjo cen življenjskih potrebš- 
čin (I = 340,6). 

ČOD na zaposle- 
nega v Republiki 

Sloveniji v SLT 

premije 
za vozila do delež 

44 kW v SLT % 
XI 89 
XII 89 

XI 90 
XII 90 
indeks 

XI 90/XI 98 

XI 91 
XII 91 

indeks 
XI 91/XI 90 

XII 91 
I 92 

indeks IXII 
91/XI 91 

3.157,00 

6.702,00 

212,3 

14.681,00 

219,1 

16.634,00 

133,3 

indeks 
XII 90/XII 89 

indeks 
XII 91 /XII 90 

3.148,20 99,72 

4,316,90 64,41 
137,1 

13.397,00 91,25 

310,3 

19.324,00 116,20 

indeks I 92/ , „ 
XII 91 144'2 

Tabela primerja rast čistih osebnih dohodkov na delavca 
v Sloveniji za november s premijami za zavarovanje avtomo- 
bilske odgovornosti v letih 1990, 1991 in v januarju 1992 in 
upošteva zamik, da premijo za tekoči mesec zavezanec plača 
s prihodkom iz predhodnega meseca. 

Primerjava iz tabele pokaže, da so v letu 1990 rasle premije 
bistveno počasneje od rasti pistega OD, zato se je ugotovljeni 
delež premije v čistem OD decembra 1989 z 99,72% znižal na 
64,41% v decembru 1990. V letu 1991 se je rast premij in 
čistega OD obrnila; čisti OD je zaostal za rastjo premij, kar je 
zopet povzročilo dvig deleža premije v čistem OD na 91,52% 
v decembru 1991. 

Ta proces hitrejšega povečevanja višine premij od rasti 
čistega osebnega dohodka, ugotovljenega v letu 1991, se 
v januarju 1992 močno stopnjuje. Premije se povišujejo 
s stopnjo rasti 44,2%, čisti osebni dohodki pa s stopnjo 13,3%, 
kar povzroči, da premije prvič v opazovanem obdobju prese- 
gajo višino čistih osebnih dohodkov (za 16,2%). 
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Vse navedene ugotovitve kažejo, da so se nove zavarovalne 
organizacije delniške družbe le organizacijsko prilagodile 
zakonodaji iz leta 1990, svoje poslovanje, vsaj pri določanju 
premij za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti, 
pa so prevzele po obliki in načinu, ki je veljal še v Jugoslaviji. 
Pri svojem delu uporabljajo ugotovitve nekdanjih zveznih 
organov in podjetij zunaj Slovenije ter strukturo voznega 
parka v Jugoslaviji. 

Vlada Republike Slovenije je že predložila Skupščini Repu- 
blike Slovenije v obravnavo predlog za izdajo zakona o var- 
stvu konkurence z osnutkom zakona. Zakon želi omogočiti in 
vzdrževati učinkovito konkurenco na trgu med podjetji zlasti 
s cenami, kakovostjo, obliko, uporabno vrednostjo izdelkov in 
storitev, z ugodnimi plačilnimi, prodajnimi, garancijskimi in 
podobnimi pogoji. Zakon je zato naperjen proti tistim deja- 
njem, ki zaželeno konkurenco deformirajo nepošteno, nelo- 
jalno ali pa konkurenco omejujejo in izključujejo. Tako zakon 
določa, da so kartelni sporazumi prepovedani in nimajo prav- 
nega učinka. Kot kartel ne sporazume zakon šteje med drugim 
tudi sporazume, sklepe in usklajena ravnanja, s katerimi ude- 
leženci določijo cene svojih izdelkov in storitev. Za zlorabo 
prevladujočega pložaja na trgu zakon šteje dejanja, ki povzro- 
čajo drugim podjetjem ali potrošnikom škodo. Kot zloraba 
prevladujočega položaja je mišljena zlasti prodaja blaga ali 
storitev po nesorazmerno visokih cenah ali prodaja po neso- 
razmerno nizkih cenah. Navedeni zakon bo učinkovita zakon- 
ska podlaga, s katero bo možno prepovedati monopolno 
(kartelno) oblikovanje cen. 

V vmesnem obdobju (do sprejetja zakona o varstvu konku- 
rence in sprejetja slovenske zakonodaje, ki bo urejala zavaro- 
valništvo na novih temeljih, bo Ministrstvo za trgovino zaradi 
preprečitve monopolnega oblikovanja premij za obvezno 
zavarovanje avtomobilske odgovornosti predlagalo Vladi 
Republike Slovenije ukrep določitve cen. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije Je odgovor pripra- 
vilo ministrstvo za trgovino. 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo Ivana 
Tomšeta, poslanca v Družbenopolitičnem zboru, 
Petra Jamnikarja, poslanca v Zboru občin in 
Vlaste Sagadin, poslanke v Zboru združenega 
dela, za obravnavo razmer v elektrogospodar- 
stvu 

Odgovora se nanašata na poslansko pobudo Ivana Tomšeta 
in skupine poslancev o razmerah v elektrogospodarstvu Slo- 
venije, dano na nadaljevnaju 30. seje družbenopolitičnega 
zbora 20. decembra 1991 in na pobudo za takojšnje obravna- 
vanje razmer v elektrogospodarstvu Slovenije, ki so jo dali 
Ivan Tomše, Peter Jamnikar in Vlasta Sagadin na zasedanju 
zborov SKupščine Republike Slovenije 12. februarja 1992. 

Vlada Republike Slovenije v celoti sprejema pobudo, da se na 
dnevi red Skupščine Republike Slovenije uvrsti poročilo 
o razmerah v elektrogospodarstvu Slovenije. Razmere v elek- 
trogospodarstvu in tudi v premogovništvu že nekaj let slabijo 
likvidnostno in tudi na področju razvoja. Po oceni Vlade 
Republike Slovenije je zaradi čim bolj objektivnih in popolnih 
podatkov treba počakati na zaključne račune vseh podjetij 
elektrogospodarstva in premogovništva. Prav tako bo Vlada 
Republike Slovenije zaprosila SDK, da temeljito analizira in 
pregleda stanje podjetij elektrogospodarstva in premogovni- 
štva, da bo lahko na tej podlagi sprejela ustrezne ukrepe. 

Poročilo, ki ga bo pripravila Vlada Republike Slovenije, bo 
širše in temeljitejše od vprašanj, na katerih temelji pobuda, 
zato bi bili po oceni Vlade Republike Slovenije odgovori na 
posamezna vprašanja poslancev le delen prikaz razmer 
v elektrogospodarstvu, ki bi lahko zavajal na napačne zak- 
ljučke oz. ukrepe. Prav tako je po naši oceni treba poročilo 
razširiti tudi z razmerami v premogovništvu, saj pomeni ener- 

getski premog za proizvodnjo električne energije 30% vs 
stroškov elektroenergetskega sistema oz. proizvodnja eli 
trične energije iz termoenergetskih objektov (Termoelf 
trarna Trbovlje, Termoelektrarna Šoštanj, Toplarna Ljubljafl 
kar 47% celotne proizvodnje električne energije. 

Na posamezne zahteve po posredovanju informacij v pobu 
poslancev Vlaste Sagadin, Ivana Tomšeta in Petra Jamnikat 
dajemo naslednje informacije: 

— Ali so bile redukcije v začetku februarja dejansko nuji 
ali pa so bile 'izsiljene'? 

— Koliko električne energije so tega dne proizvedle pos 
mezne elektrarne in koliko je njihova dnevna razpoložl 
vost? 

Ministrstvo za energetiko pripravlja posebno podrobno pofl 
čilo o redukcijah 6. februarja, ki so bile posledica izpai 
Nuklearne elektrarne Krško 5. februarja 1992, v katerem bo< 
podrobni podatki o obratovanju elektroenergetskega sisten 
v navedenih dneh, posebna pozornost pa bo posvečena vpr 
šanju, ali so bile redukcije nujne, ali bi bil njihov obseg lahl 
manjši. 

— Kolikšen je bil v letu 1991 izvoz In uvoz električne energil 
in kakšne so sklenjene pogodbe za leto 1992? 

V letu 1991 je bil uvoz 495 GWh, prodaja v druge republik 
nekdanje Jugoslavije pa 190 GWh. Uvoz je bil 7 GWh, nakupi 
drugih republik nekdanje Jugoslavije pa 398 GWh, poleg teg1 

pa je iz Jedrske elektrarne Krško bilo dobavljenih Republl 
Hrvaški 2.354 GWh električne energije. Izvoz električne ene' 
gije je bil občasen (presežki) oz. je šlo za začasno shranjev« 
nje električnih presežkov v akumulacijah, ki jih v Sloveniji n1 

Dolgoročne pogodbe o izvozu električne energije iz Slovenij 
ni, razen obveznosti dobave električne energije iz Jedrsk 
elektrarne Krško. Vlada Republike Slovenije je izvoz ele' 
trične energije uvrstila na izvozni režim soglasja in bo dovolil 
izvoz samo, če dodatna proizvodnja električne energije ne b 
povzročala pretiranega onesnaževanja okolja. 

— Kakšni so zahtevki Slovenije do elektrarn v drugih drži 
vah nekdanje Jugoslavije, kje stojijo objekti, v katere i 
vlagala Slovenija velike vsote denarja? 

Za Termoelektrarno Tuzla 4 je pogodba o sovlaganju poteKlji 
leta 1990. Edini objekt je Termoelektrarna Ugljevik, ki leži me1! 
Bjelino in Tuzlo v BiH, na ozemlju ene izmed srbskih krajin 

V elektrarni Ugljevik I z močjo 300 MW s pripadajočim dnej 
nim kopom ima slovensko elektrogospodarstvo tretjins| 
delež, to je 100 MW. Rudnik in Termoelektrarna Ugljevik I stj 
pričela z rednim obratovanjem v novembru 1985. Celotni 
vlaganje bivšega SOZDa EGS je ovrednoteno na 174,5 
USD. Trenutno so v republikah nekdanje Jugoslavije preM 
njene elektroenergetske povezave med vzhodnim in zahodi 
nim delom, tako da ne prejemamo električne energije 'i 
Termoelektrarne Ugljevik I. 

Od leta 1984 se gradi tudi Termoelektrarna Ugljevik II z enaH 
močjo in enako razdelitvijo predvidenih deležev (300 MW jI 
100 MW). Gradnja Termoelektrarne Ugljevik II s pripadajočij 
rudnikom poteka zelo počasi zaradi pomanjkanja sredstev P" 
obeh investitorjih, t. j. Elektrogospodarstvu BiH in slove" 
skem elektrogospodarstvu. SOZD EGS je v obdobju 1984 d< 
1991 neposredno vložil v objekt Ugljevik II 21,5 mio ECU 
poleg tega pa so se za gradnjo rudnika in Termoelektrarn 
Ugljevik II uporabljala amortizacija Ugljevik I in sredstvi 
pridobljena iz ruskih posojil, tako da je ocenjen skupni dela 
že vloženih sredstev 33,8 mio ECU, obveznosti anuitete, 
zapadejo v letih 1992-1995 za najeta posojila pa znašajo 0>' 
mio USD. Glede na sedanje razmere so vsa neposredna vlag3 

nja v nadaljnjo gradnjo Ugljevik II ustavljena. 
— Ali je Nuklearna elektrarna Krško izsiljevala obratovanj1 

in s tem dokazovala svojo izjemno zanesljivost? 

— Kako si vlada razlaga sočasno grožnjo sindikata v elej 
trogospodarstvu s stavko in nastale redukcije v Sloveniji' 
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Nimamo nikakršnih dokazov, ki bi potrjevali take domneve. 

— Kdaj bo vlada javno objavila spiske podjetij, ki dolgujejo 
izjemno velike zneske za dobavljeno električno energijo? 

— Kako bo vlada izterjala te dolžne zneske? 

Podajamo stanje dolgov na dan 30. 1. 1992 za največje dolž- 
nike in pregled dolžnih zneskov za druge dolžnike skupno. 
Skupen dolg brez obresti znaša 3,88 mlrd SLT. 

Vlada Republike Slovenije je zadolžila Ministrstvo za indu- 
strijo in gladbeništvo in Ministrstvo za planiranje, da v sodelo- 
vanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, v roku 15 dni ugoto- 
vijo, katerim podjetjem uporabnikom (stalni dolžniki) je 
z narodnogospodarskega vidika še smiselno dobavljati elek- 
trično energijo in kako zagotoviti plačilo dobavljene elek- 
trične energije. 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo Slavka 
Kmetiča, poslanca v Družbenopolitičnem zboru, 
dr. Ivana Vivoda, poslanca v Zboru občin in 
Andreja Murna, poslanca v Zboru združenega 
dela, za preprečitev hitre rasti cen 

Na pobudo, ki so jo dali poslanci Andrej Muren, dr. Ivan Vivod 
in Slavko Kmetič v zborih Skupščine Republike Slovenije 22. 
1.1992, za preprečitev hitre rasti cen, Vlada Republike Slove- 
nije odgovarja naslednje: 

S sprejemom zakona o cenah junija lani smo se v Sloveniji 
opredelili za tržno oblikovanje cen, razen v energetski in 
prometni infrastrukturi (pomembnejši naftni derivati, elek- 
trična energija, zemeljski plin, osnovne ptt-storitve, prevoz 
potnikov po železnici), kjer oblikovanja cen ni možno prepu- 
stiti tržnim zakonitostim zaradi trajnega monolnega položaja 
navedenih dejavnosti in pomembnega vpliva, ki jih imajo te 
cene na stroške gospodarstva in na življenjske stroške obča- 
nov. Za te dejavnosti je že v zakonu predviden stalen nadzor 
nad cenami. 

Vlada Republike Slovenije pa ima v zakonu o cenah tudi 
pooblastilo, da lahko poseže na cene drugih izdelkov in 
storitev, če nastajajo motnje pri preskrbi ali gibanju cen 
oziroma zaradi preprečitve monopolnega položaja na trgu. 
Prav tako ima minister, pristojen za cene, pooblastilo, da 
določi cene izdelkov, pri katerih se izplačujejo nadomestila in 
določajo cene ob sprostitvi blaga iz republiških blagovnih 
rezerv. 

Vlada Republike Slovenije je v drugem polletju lani, odkar 
velja zakon o cenah, izdala naslednja soglasja k povišanju cen 
(na podlagi 4. člena zakona o cenah): 

Vrsta proizvoda datuma spremembe odst. 
oziroma storitve cen poviš. cen 
NAFTNI DERIVATI 31.07. 1991 25% 

21.09.1991 35% 
14.11.1991 25% 

SKUPAJ 111% 

ELEKTRIČNA ENERGIJA 01.10.1991 30% 

ŽELEZIŠKI PROMET 01.08.1991 20% 
01. 10. 1991 40% 

SKUPAJ 68% 

ZEMELJSKI PLIN 01. 10. 1991 50% 
15.11.1991 33,3% 

SKUPAJ 100% 

PTT-STORITVE ni bilo izdano soglasje 

V obdobju od konca junija do konca septembra 1991 so cene 
na drobno porasle za 124%, iz česar izhaja, da je vlada cene 
navedenih proizvodov in storitev zadrževala pod stopnjo infla- 
cije. Povišanje cen, h katerim je vlada dala soglasje, je vplivalo 
na rast cen na drobno v drugem polletju lani s 14 odstotnimi 
točkami, na rast življenjskih stroškov pa 12,1 odstotne točke. 
V tem vplivu je upoštevan tudi porast cen mleka, moke in 
kruha katerih cene se prav tako oblikujejo po predpisih vlade 
oziroma predpisu, ki ga je izdal minister za trgovino. Cene 
konzumnega mleka so se od avgusta do konca leta 1991 
povišale za 99,7%, cene moke za 50,5% in cene kruha za 
72,9%. Iz navedenih podatkov izhaja, da je Vlada Republike 
Slovenije pri obravnavi predlogov za povišanje cen vodila 
omejitveno politiko in v ceni priznavala le pokrivanje dejan- 
skih stroškov, ki so nujni za tekoče poslovanje. Zato je iz 
predlogov izključila vse učinke, ki so izhajali iz neplačevanja 
storitev, kar je najbolj očitno pri električni energiji. Vlada je pri 
odobravanju cen navedenih proivzvodov in storitev upošte- 
vala, da je treba cene infrastrukturnih dejavnosti ob grozeči 
hiperinflaciji zadrževali, saj so pomemben vhodni strošek 
v drugih panogah in dejavnostih, kar ponovno vpliva na rast 
inflacije. 

Konec decembra lani je Vlada Republike Slovenije določila 
tudi način oblikovanja cen svežega mesa, saj je v zadnjih 
mesecih preteklega leta prišlo do večjih sprememb cen živine 
in svežega mesa kot posledica zmanjšane ponudbe iz drugih 
republik nekdanje Jugoslavije (predvsem iz Hrvaške, ki je bila 
pomembna dobaviteljica živine za Slovenijo). Ker se je poleg 
sprememb cen živjne povečal tudi delež klavno-predelovalne 
industrije, je vlada z odlokom določila način oblikovanja cen 
živine, delež klavno-predelovalne industrije in način oblikova- 
nja drobnoprodajnih cen svežga mesa (vključno z deležem 
trgovine). 

Navedeni ukrepi so po mnenju Vlade Republike Slovenije 
prispevali k umiritvi stopnje inflacije, saj se je ta od oktobra 
lani, ko je dosegla najvišjo vrednost v letu 1991, v januarju 
letos prepolovila. Stopnja inflacije (izražena z rastjo cen na 
drobno) je bila od oktobra lani naslednja: oktober 21,5%, 
november 18,7%, december 15,4%, januar 1992 10,2%. 

V Vladi Republike Slovenije žeod meseca decembra potekajo 
priprave za sklenitev dogovora o temeljnih vprašanjih zago- 
tavljanja socialne stabilnosti, katerega namen je zagotoviti 
podporo protiinflacijskim ukrepom. V izhodiščih dogovora, ki 
naj bi ga podpisali sindikati, Gospodarska zbornica Slovenije 
in Vlada Republike Slovenije, so med drugim opredeljena tudi 
pravila spreminjanja cen. Cene osnovnih infrastrukturnih 
dejavnosti (električna energija, osnovne ptt-storitve, prevoz 
potnikov po železnici, osnovne komunalne storitve), osnovnih 
živil (moka, kruh, mleko, meso, olje, sladkor) in stanovanjskih 
najemnin naj bi med trajanjem dogovora naraščale za 20% 
počasneje od rasti cen življenjskih potrebščin. Cene uvozno 
odvisnih proizvodov, kot so naftni derivati in zemeljski plin, 
naj bi se spreminjale v skladu z rastjo tujih cen in tečaja, 
domači del strukture cene pa prav tako za 20% počasneje od 
rasti cen življenjskih potrebščin. Ne glede na to da dogovor še 
ni podpisan, vlada vse zahteve že rešuje v skladu z navede- 
nimi izhodišči dogovora. Tako je v drugi polovici v januarja 
izdala soglasje k 18% povišanju cen električne energije, naft- 
nih derivatov, zemeljskega plina in prevoza potnikov po želez- 
nici, čeprav so bili zahtevki podjetij bistveno višji. V začetku 
februarja pa je izdala soglasje k 18% povišanju cen osnovnih 
ptt-storitev. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor 
pripravilo Ministrstvo za trgovino. 
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ODGOVOR 
Vlada Republike Slovenije na pobudi Zdenke 
Vidovič, poslanke v Družbenopolitičnem zboru in 
dr. Petra Glaviča, poslanca v Zboru občin, 
v zvezi z odlokom o načinu plačila pogonskega 
goriva za tujce 

Na pobudi Zdenke Vidovič, poslanke družbenopolitičnega 
zbora in dr. Petra Galviča, poslanca zbora občin Skupščine 
Republike Slovenije ter Številne druge pobude občanov, ki so 
se vse nanašale na problematiko izvajanja Odloka o načinu 
plačila tekočega pogonskega goriva za motorna vozila (Ur. I. 
RS, št. 26/91-1), ki niso registrirana v Republiki Sloveniji, 
odgovarjamo naslednje: 

Z odlokom o načinu plačila tekočega pogonskega goriva za 
motorna vozila, ki niso registrirana v Republiki Sloveniji (Ur. I. 
RS, št. 26/91-1), se je želelo doseči zmanjšanje prodaje pogon- 
sekga goriva državljanom Republike Hrvaške v obmejnem 
področju, ker se je ta prodaja med sprejemanjem odloka 
zaradi precejšnje razlike v ceni močno povečala. Drug namen 
odloka je bil pridobiti tudi čim več manjkajočih konvertibilnih 
sredstev za uvoz naftnih derivatov. 

Zaradi zmanjšanja razlike me cenami naftnih derivatov med 
Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo se je zmanjšala 
poraba naftnih derivatov, zardi lažjega zagotavljanja konverti- 
bilnih sredstev za uvoz naftnih derivatov ter da bi se izognili 
vsem težavam, ki jih imajo lastnikik vozil, ki niso registrirani 
v Republiki Sloveniji, pri plačevanju kupljenega goriva na 
bencinskih črpalkah, je Vlada Republike Slovenije na seji dne 
27/2-1992 sprejela odlok o prenehanju veljavnosti odloka 
o načinu plačila tekočega pogonskega goriva za motorna 
vozila, ki niso registrirana v Republiki Sloveniji. 

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

MNENJE 
Vlade Republike Slovenije o pobudah Jožeta 
Hobiča, poslanca v Družbenopolitičnem zboru, 
Zvonka Ivanušiča, Tomaža Pavšiča, Bruna Pod- 
veršiča in Jožeta Zakonjška, poslancev v Zboru 
občin ter Antona Horvata, poslanca v zboru zdru- 
ženega dela, za spremembo zakona o spodbuja- 
nju razvoja demografsko ogroženih območij 
v Republiki Sloveniji 

1. Stalno bivališče 

Zakon o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih obmo- 
čij v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS, št. 48/90 - v nadajevanju: 
zakon) določa v 2. členu med drugim tudi merila v zvezi 
s stanjem oz. gibanjem prebivalstva, ki jim mora zadostiti 
določeno območje, da je spoznano kot demografsko ogro- 
ženo območje. Pri tem sta pomembna dva kazalca: 

- da rast stalnega prebivalstva ne presega 25% povprečne 
rasti prebivalstva v Republiki Sloveniji od leta 1981 dalje in 

- da je indeks staranja stalnega prebivalstva najmanj 25% 
manj ugoden kot v povprečju Republike Slovenije. 
Poslanec Jože Zakonjšek v pobudi opozarja na problem, da 
nekateri prebivalci iz drugih krajev prijavijo svoje stalno biva- 
lišče v svojih počitniških hišah, s tem pa naj bi izkrivljali 
dejansko demografsko sliko kraja, kjer imajo tako počitniško 
hišo. 

Ministrstvo za planiranje je pri določanju demografsko ogro- 
ženih območij (Odlok o območjih, ki se štejejo za demograf- 
sko ogrožena območja v Republiki Sloveniji v obdobju 

1991-1993, Ur. I. RS, št. 6/91, 5-1/91 in 6/92) glede na nave- 
dena kazalca, lahko uporabilo le uradne statistične podatke 
Zavoda RS za statistiko, ki vodi register stalnega prebivalstva 
(in s tem tudi ustrezne kazalce). Podatke o stalnem prebival- 
stvu pošljejo zavodu občinske matične službe, ki so tudi 
neposredno odgovorne za zadeve glede evidenc stalnih biva- 
lišč prebivalstva. Veljavna ustavna ureditev tudi določa, da si 
vsak državljan Republike Slovenije prosto izbira svoje (stalno) 
prebivališče, izpolnjevanje konkretnih zakonskih pogojev 
glede upravičenosti prijave stalnega bivališča pa preverjajo 
občinske matične in druge službe. Zato vlada meni, da 
pobuda ni utemeljena, saj se mora pri ugotavljanju števila 
stalnega prebivalstva in njihove starostne strukture opirati na 
uradne podatke. 

2. Komunalne ceste 

Poslanec Jože Zakonjšek predlaga, naj se iz sredstev za 
pospeševanje razvoja demografsko ogroženih območij sofi- 
nancirajo tudi tiste krajevne prometnice, ki jih tudi po rekon- 
strukciji ne bi mogli uvrstiti med lokalne ceste. 

Zakon v 10. členu govori o lokalni gospodarski infrastrukturi, 
ki jo natečaj za pridobitev obravnavanih sredstev (Ur. I. RS, št. 
16/01) natančneje opredeljuje. V 3. poglavju natečaja je dolo- 
čeno, da se med lokalno cestno omrežje štejejo lokalne ceste 
in tiste krajevne prometnice, ki jih je na podlagi predpisanih 
meril in metodologije možno razvrstiti med lokalne ceste. 
Omenimo naj, da pojem 'komunalna cesta' ni jasen, saj zakon 
o cestah (Ur. I. SRS, št. 2/88) ne pozna takih cest, temveč le 
magistralne, regionalne in lokalne ceste ter dovozne, vaške, 
poljske, gozdne in druge krajevne poti. Če so v pobudi 
mišljene navedene poti, je ministrstvo že v natečaju za leto 
1991 dopustilo možnost sofinanciranja takih poti (krajevnih 
prometnic), vendar z omejitvijo, da se po njihovi rekonstruk- 
ciji lahko uvrstijo med lokalne ceste. Tako določilo namerava 
obdržati tudi v natečaju za leto 1992. 
Po mnenju vlade bi bilo neprimerno širiti obseg tovrstnih 
naložb, saj bi se s tem zmanjšala njihova učinkovitost. 

3. Kreditni pogoji 

Poslanec Jože Zakonjšek ugotavlja, da so kreditni pogoji za 
infrastrukturne in podobne objekte preostri in naj se prilago- 
dijo pogojem, ki sicer veljajo v kmetijstvu. 

Po zakonu Ministrstvo za planiranje dodeljuje sredstva za 
gradnjo objektov gospodarske infrastrukture kot nepovratna 
sredstva. Kreditni pogoji za gospodarske naložbe so na pod- 
lagi zakona določeni v odloku Izvršnega sveta oziroma Vlade 
(Ur. I. RS, št. 14/91 in št. 6/92 za leto 1992). Pogoji so naslednji: 
doba odplačila 10 let, dveletni moratorij, 2% obrestna mera in 
vezava nominalne vrednosti glavnice na vsakokratni tečaj SLT 
v odnosu na DEM. 

Vlada meni, da pobuda ni utemeljena, saj so pogoji glede 
ročnosti zelo ugodni, obresti nizke, valutna klavzula pa nare- 
kuje pretehtanost naložb. 

4. Spremembe zakona oziroma dopolnitev meril za določa- 
nje sredstev posameznim občinam 

Ob obravnavi spremembe in dopolnitve zakona o spodbuja- 
nju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Slo- 
veniji (Ur. I. RS, št. 48/90) v zborih Skupščine Republike 
Slovenije 4. marca 1992 sta bili dani tudi pobudi za večje 
spremembe tega zakona. Zaradi vsebinske podobnosti pobud 
dajemo nanju združen odgovor. 

Že pred razpravo o omenjeni spremembi zakona v republiški 
skupščini je bil na skupščinski komisiji za strategijo nacional- 
nega in regionalnega razvoja sprejet sklep, naj Vlada Repu- 
blike Slovenije celovito prouči načine in učinkovitost razvoj- 
nega intervencionizma in na tej podlagi pripravi ustrezne 
spremembe obravnavanega zakona. V tej smeri je bilo tudi 
več razprav ob sprejemanju sprememb tega zakona v republi- 
ški skupščini. 
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S tem v zvezi je nosilec obravnavanega zakona - Ministrstvo 
za planiranje - že pozval vse Slovenske občine in ustrezne 
institucije, naj ministrstvu sporočita svoje mnenja in predloge 
v zvezi z drugačnimi merili za opredelitev demografsko ogro- 
ženih območij in za dodeljevanje teh namenskih sredstev. 
Ministrstvo je naročilo tudi študijo, ki naj prikaže konkretne 
načine spodbujanja skladnejšega regionalnega razvoja 
v sosednjih in nam podobnih državah. Ministrstvo v okviru 
obstoječih meddržavnih in regionalnih asociacij navezuje tudi 
neposredne stike z ustreznimi državnimi institucijami v sosed- 
njih, razvitejših državah. Prav tako namerava ministrstvo 
v koordinaciji s skupščinsko komisijo za strategijo nacional- 
nega in regionalnega razvoja, s katero bo nasploh usklajevalo 
delo pri spremembi zakona, organizirati regijske posvete 
glede morebitnih novih izhodišč in zakonskih rešitev obravna- 
vanega področja. 

Zato ima Vlada Republike Slovenije obravnavani poslanski 
pobudi za prispevek k izhodiščem za spremembo zakona in 
jih bo kot taki ustrezno upoštevalo pri oblikovanju morebitnih 
novih zakonskih rešitev, odvisno od smiselnosti posameznih 
kazalcev in dostopnosti podatkovnih baz. 

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

MNENJE 
Vlada Republike Slovenije o pobudi Jožeta 
Hobiča, poslanca v Družbenopolitičnem zboru, 
Janeza Lukača, poslanca v Zboru občin in 
Antona Horvata, poslanca v Zboru združenega 
dela, v zvezi s pripravo volilne zakonodaje 

Jože Hlobič, poslanec družbenopolitičnega zbora, Janez 
Lukač, poslanec zbora občin in Anton Horvat, poslanec zbora 
združenega dela Skupščine Republike Slovenije, so v imenu 
poslanskega kluba Slovenske ljudske stranke dali pobudo, 
v kateri predlagajo, naj Vlada Republike Slovenije pripravi 
volilno zakonodajo v dveh variantah (proporcionalni in večin- 
ski sistem) in jo predloži Skupščini Republike Slovenije. Obe- 
nem naj predloži tudi zakonske predloge, ki naj bi omogočili 
izvedbo volitev. 

Vlada Republike Slovenije o pobudi meni naslednje: 

Komisija Skupščine Republike Slovenije za ustavna vprašanja 
je na svoji seji 18. 2. 1992 sklenila, da bo ustavna komisija 
predlagatelj treh temeljnih volilnih zakonov, in sicer zakona 
o volitvah v državni zbor, zakona o volitvah v državni svet in 
zakona o volitvah predsednika republike. Druge zakone, ki so 
potrebni za izvedbo volitev, pa naj bi predložila Vlada Repu- 
blike Slovenije. Za pripravo navedenih treh temeljnih volilnih 
zakonov je ustavna komisija imenovala posebno strokovno 
skupino, ki je že pripravila in predložila ustavni komisiji 
delovno gradivo za zakon o volitvah v državni zbor in za zakon 
o volitvah predsednika republike. Ustavna komisija bo obrav- 
navala predloženo delovno gradivo na seji dne 16. 3. 1992. 
Glede na povedano ni razloga, da bi Vlada Republike Slove- 
nije pripravila in predložila Skupščini Republike Slovenije 
zakone, za katere je sklenjeno, da jih bo pripravila in predlo- 
žila ustavna komisija. 

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

ZBOR OBČIN 

MNENJE 
Vlade Republike Slovenije o pobudi Metoda 
šonca, poslanca v Zboru občin, v zvezi z zako- 
nom o zadrugah 

O pobudi v zvezi z zakonom o zadrugah, ki jo je dal poslanec 
Metod Šonc v zboru občin Skupščine Republike Slovenije, 
Vlada Republike Slovenije meni naslednje: 

Pobuda g. Metoda Šonca ni sprejemljiva. 

Z razglasitvijo nove ustave Republike Slovenije je prenehala 
veljati dotedanja ustava, z njo pa tudi ustavni amandma XCVI, 
ki je dajal pravno podlago za določanje, kateri zvezni zakoni 
se v Republiki Sloveniji uporabljajo kot republiški. 

Za izvedbo nove ustave je bil sprejet ustavni zakon (Ur. I. RS, 
št. 33/92), ki pa v 1. členu določa, da predpisi in drugi splošni 
akti (ne pa tudi ustava), ki so veljali na dan razglasitve nove 
ustave, ostanejo v veljavi. Ker zvezni zakon o zadrugah na dan 
razglasitve nove ustave, to je 23. 12. 1991, v Republiki Slove- 
niji ni veljali in se tudi ni uporabljal kot republiški predpis, ga 
ni mogoče uporabljati in tudi ne na način, kot ga predlaga g. 
Šonc, sprejeti v slovenski pravni sistem. 

Vlada Republike Slovenije se zaveda nujnosti sprejema 
zakona o zadrugah, zato je po usklajevanju s predstavniki 
zbora združenega dela Skupščine Republike Slovenije in 
predstavniki Slovenske ljudske stranke pripravila svoja nova 
amandmaja k predlogu zakona o zadrugah, ki naj bi pripomo- 
gla k sprejemu zakona. 

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

ODGOVOR 
Ministrstva za planiranje na pobudo Jožeta 
Zakonjška, poslanca v Zboru občin, za sofinanci- 
ranje investicij na demografsko ogroženih ob- 
močjih 

Do navedenih pobud ima Ministrstvo za planiranje naslednje 
stališče: 

1. Prijave lastnikov počitniških hiš kot stalnih prebivalcev 

Zakon o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih obmo- 
čij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 48/90 - v nadalje- 
vanju: zakon) določa v drugem členu med drugim tudi krite- 
rije v zvezi s stanjem oziroma gibanjem prebivalstva, ki jim 
mora zadostiti določeno območje, da je spoznano kot demo- 
grafsko ogroženo območje. Pri tem sta važna dvžtkazalca: 
- da rast stalnega prebivalstva ne presega 25% poprečne 
rasti prebivalstva, 
- da je indeks staranja stalnega prebivalstva najmanj 25% 
manj ugoden kot v povprečja Republike Slovenije. 
Ministrstvo za planiranje je pri določanju demografsko ogro- 
ženih območij (Odlok o območjih, kise štejejo za demograf- 
sko ogrožena območja v Republiki Sloveniji v obdobju 
1991-1993, Uradni list RS, št. 6/91, 5-1/91 in 6/92), glede na 
navedena dva kazalca, lahko uporabilo le uradne statistične 
podatke Zavoda Republike Slovenije za statistiko, ki vodi regi- 
ster stalnega prebivališča (in s tem tudi ustrezne indikatorje). 
Podatke o stalnem prebivalstvu posredujejo Zavodu občinske 
matične službe, ki so tudi neposredno zadolžene za zadeve 
glede evidenc stalnih bivališč prebivalstva. Veljavna ustavna 
ureditev tudi določa, da si vsak državljan Republike Slovenije 
prosto izbira svoje (stalno) prebivališče, izpolnjevanje kon- 
kretnih zakonskih pogojev glede upravičenosti prijave stal- 
nega bivališča pa preverjajo občinske matične in druge 
službe. 
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Pobude Ministrstvo za planiranje ne more upoštevati pri spre- 
membi razpisnih kriterijev, ker to tematiko ureja Zakon 
o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij 
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 48/90 in 12/92). 
2. Vključitev Izgradnje komunalnih cest v natečaj 
Zakon v 10. členu govori o lokalni gospodarski infrastrukturi, 
ki jo natečaj za pridobitev obravnavanih sredstev (Uradni list 
RS, št. 15/91) natančneje opredeljuje. V 3. poglavju natečaja je 
določeno, da se med lokalno cestno omrežje štejejo lokalne 
ceste in tiste krajevne prometnice, ki jih je na podlagi predpi- 
sanih meril in metodologije možno razvrstiti med lokalne 
ceste. Omenimo naj, da pojem »komunalna cesta« ni jasen, 
saj zakon o cestah (Uradni list SRS, št. 2/88) ne pozna takih 
cest, temveč le magistralne, regionalne in lokalne ceste ter 
dovozne, vojaške, poljske, gozdne in druge krajevne poti. Če 
so v pobudi mišljene navadne poti, je ministrstvo že v nate- 
čaju za leto 1991 dopustilo možnost sofinanciranja takih poti 
(krajevnih prometnic), vendar z omejitvijo, da se po njihovi 
rekonstrukciji lahko uvrstijo med lokalne ceste. Tako določilo 
namerava obdržati tudi v natečaju za leto 1992. 
Ministrstvo meni, da bi s širitvijo naložb na ceste nižjega 
ranga prišlo še do večjega razkoraka med evidentiranimi 
potrebami in razpoložjivimi sredstvi, za to te pobude ne spre- 
jema. 
3. Sofinanciranje Izgradnje gospodarske Infrastrukture od 
lokalnih centrov do posameznih naselij ter sofinanciranje 
izgradnje komunalnih objektov, ki so izven demografsko 
ogroženih območij, pa služijo tudi njim. 
Poslanca predlagata širjenje sofinanciranja naložb tudi na 
naložbe za povezavo med demografsko ogroženimi območji 
in lokalnimi središči ter na sofinanciranje izgradnje objektov, 
ki bi oskrbovala demografsko ogrožna območja. Opozoriti 
moramo, da so običajno take povezave višjega ranga (npr. 
regionalne ceste, regionalni vodovodi), prav tako pa tudi 
objekti. Njihova izgradnja je uvrščena v programe ustreznih 
resorjev ali pa javnih podjetij (PTT, elektro), pri teh resorjih oz. 
podjetjih pa so tudi predvidena sredstva v te namene. Smi- 
selno bi bilo, da bi bila občina koordinator usklajevanja inte- 
resov, časovno in teritorialno, glede investicijskih namer na 
svojem območju. Ministrstvo za planiranje pri izboru naložb 
v gospodarsko infrastrukturo upošteva v maksimalni možni 
meri prioriteto, ki jo določijo občine, hkrati pa sodeluje v pro- 
cesu priprave predloga z drugimi republiškimi organi, ki raz- 
polagajo s sredstvi za infrastrukturne naložbe (Ministrstvo za 
promet in zveze, Ministrstvo za varstvo okolja in urejane 
prostora, Ministrstvo za energetiko). 
Ministrstvo meni, da pobude ne more sprejeti, ker pomeni 
širitev spiska upravičenosti, hkrati pa so zanje predvideni tudi 
drugi viri. 
4. Sofinanciranje gradnje objektov družbenega standarda 
Pobuda se ne nanaša na natečaj, ker problematiko ureja 
zakon. V 6. členu Zakona so ukrepi predvideni v 6. alineji, 
v drugem odstavku 8. člena pa mesto razreševanja teh vpra- 
šanj. 
Ministrstvo za planiranje pobude ne more sprejeti, ker se ne 
nanaša na natečajne pogoje. 
5. Sprememba kreditnih pogojev 
V letu 1991 se je Ministrstvo za planiranje odločilo, da bo 
odobravalo le kredite zaradi prevelikega števila zahtevkov. 
V razpisu Ministrstva za planiranje ne more spremeniti kredit- 
nih pogojev, ker so že določeni z Odlokom o kreditnih pogojih 
za dolgoročne kredite na demografsko ogroženih območjih 
v Republiki Sloveniji iz proračuna Republike Slovenije za leto 
1992 (Uradni list RS, št. 6/92). Za politiko, da dodeluje gospo- 
darske naložbe v letu 1992 le kredite, se je Ministrstvo za 
planiranje odločilo zaradi 1860 nerešenih popolnih zahtevkov 
iz leta 1992. 
To načelo velja tudi za kmete. Boljši pogoji za naložbe na 
drugih kmetijskih področjih, ki jih dodeljuje Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, izhajajo iz njegovih usme- 
ritev, da povečuje predvsem rentabilnejšo pridelavo hrane. 
V kolikor bi Ministrstvo za planiranje dodeljevalo nepovratna 
sredstva, bi ponovno prišla do izredno velikega števila eko- 
nomsko neupravičenih zahtevkov, kar je pokazala tudi reak- 
cija dela investitorjev ob natečaju iz leta 1991. 
Ministrstvo za planiranje proučuje tudi, da uspešnost več vrst 
državnih intervencij (premije, krediti, beneficiranje obrestne 
mere, garancije), da bi izkušnje upoštevali pri spremembi 
zakona. 

6. Prepozna dodelitev sredstev 
Ministrstvo za planiranje mora ob tej pobudi opozoriti, da je 
vlada skupščini ob sprejemanju zakona predlagala enome- 
sečni rok za izvedbo natečaja, vendar je skupščina vztrajala 
na trimesečnem trajanju natečaja. Neustreznost tako dolgega 
razpisnega časa se je odrazila v kasnejših pobudah po- 
slancev. 
Za leto 1991 je vlada v Poročilu o izvajanju zakona in natečaju 
o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v letu 
1991 (Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, št. 3/92) 
obrazložila vzroke za zamude. Da bi se čas skrajšal, je vlada 
predlagala, Skupščina pa sprejela, spremembo zakona. Ob 
tem moramo upoštevati še dejstva, da je obseg razpoložljivih 
sredstev odvisen od prilivov v republiški proračun, koriščanje 
pa od posameznika (zavarovanje kredita, namensko črpanje 
sredstev). Ministrstvo za planiranje je že pripravilo okvirno 
dinamiko dodeljevanja sredstev v letu 1992, vendar še ni 
usklajena z Ministrstvom za finance, ker še ni sprejet prora- 
čun za leto 1992. 
Ministrstvo za planiranje bo skušalo pobudo za čim hitrejše 
dodeljevanje sredstev uresničiti, vendar pri tem ni avto- 
nomno, ker se proračun polni postopno, izpolnjevanje pogod- 
benih pogojev pa je stvar investitorja. 
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