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SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE RS 

Skupščina Republike Slovenije je na se- 
jah Družbenopolitičnega zbora 16. 7. 
1992, Zbora občin 8. 7. 1992 in Zbora 
združenega dela 29. 7. 1992 sprejela 

POZIV 
SKUPŠČINE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

VLADAM IN SVETOVNI 
JAVNOSTI  L 

Vojna v Republiki Hrvaški in Republiki 
Bosni in Hercegovini je do skrajnosti bru- 
talna. Desettisoči mrtvih in ranjenih ter 
skoraj milijon beguncev so zgovorni do- 
kaz tega. 

Ze vojaški spopadi takšne razsežnosti 
imajo neizbežne ekološke posledice. Še 
toliko huje je, če napadalec ne izbira 
sredstev in uničuje cela mesta in vasi, 
požiga gozdove, zaseda hidroelektrarne 
in grozi z razrušenjem jezov, zastruplja 
vodnjake ter bombardira rafinerije, skla- 
dišča nafte in velike kemične obrate. 
Kratkoročne in dolgoročne posledice je 
komaj mogoče oceniti. 

Lep primer je kemična tovarna SODASO 
v Tuzli, okoli katere potekajo že dalj časa 
srditi vojaški spopadi. V tovarni je na- 
mreč uskladiščenih 500 ton tekočega 
klora, 32 ton etilenoksida, 54 ton živega 
srebra, 8 ton propilenoksida in 1000 ton 
klorovodikove kisline. Poleg tega je blizu 
Zvornika na odprti progi blokiranih še 23 

vagonov klora. Strokovnjaki računajo, da 
bi v primeru, če pridejo te kemične snovi 
v okolje, v hipu umrlo več desettisoč lju- 
di, nekaj stotisoč ljudi bi utrpelo hude 
posledice za svoje zdravje, v primeru več 
kot sto kilometrov okoli Tuzle bi bila 
zemlja trajno kontaminirana, prišlo pa bi 
tudi do katastrofalne zastrupitve rek 
vključno z Donavo. Odvisno od vetrov bi 
posledice čutili daleč preko meja nekda- 
nje Jugoslavije. 

Tudi zaradi vsega tega poziva Skupščina 
Republike Slovenije vse vlade, da storijo, 
kar je v njihovi moči, da se vojni spopad 
na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini 
čimprej konča. 

Predsednik 
dr. France Bučar 

POROČILO 

Komisije za denacionalizacijo k informaciji o vplivu zakona 

o denacionalizaciji na problematiko kmetijskih organizacij 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Komisija Skupščine Republike Slovenije za denacionalizacijo 
je na seji, dne 27. 7. 1992, obravnavala informacijo o vplivu 
zakona o denacionalizaciji na problematiko kmetijskih orga- 
nizacij, ki jo je na podlagi sklepa Družbenopolitičnega zbora 
Skupščini Republike Slovenije z dne 4. 3. 1992, predložila 
v obravnavo Vlada Republike Slovenije. 

V razpravi o informaciji o posledicah zakona o denacionaliza- 
ciji pri kmetijskih organizacijah je večina razpravljalcev 
menila, da je informacija neprimerna ter celo zavajajoča ter 
da vsebuje nekorektne in neprimerljive podatke v težnji po 
ohranjanju obstoječega sistema. V informaciji se napačno 
ocenjuje, da bo zaradi izvajanja zakona o denacionalizaciji 
prišlo do večjih socialnih problemov na tem področju. Soci- 
alna problematika je posledica celoletnega lastninskega pre- 
oblikovanja ter denacionalizacija nanjo vpliva le v manjšem 
delu. Omenjeno je bilo, da naj bi se vrnilo le 3,7% vseh 
kmetijskih zemljišč, kar pa ne more toliko ogroziti proizvodnje 

hrane. Ob tem pa je računati, da bodo tudi tisti, ki jim bo 
zemlja vrnjena le-to obdelovali, to pa je seveda potrebno 
zagotoviti z ustrezno kmetijsko politiko in drugimi ukrepi. Ni 
pa mogoče enostavno primerjati proizvodnje na družbenih 
zemljiščih, v katere se je tudi veliko vlagalo (krediti, subven- 
cije), z zemljišči v zasebni lasti. Informacija ne vsebuje primer- 
jave o kvaliteti zemljišč, kulturi itd. Sicer pa so se razpravljalci 
strinjali, da je kmetijsko problematiko nasploh treba reševati 
na način, kot ga predlaga vlada. 

Člani komisije so na podlagi gornje razprave sprejeli naslednji 
sklep: 

Komisija Skupščine Republike Slovenije za denacionaliza- 
cijo ne sprejema informacije o posledicah zakona o denaci- 
onalizaciji pri kmetijskih organizacijah ter jo zavrača kot 
neustrezno in zavajajočo, ker vsebuje podatke, ki so objek- 
tivno neprimerljivi. 
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predlog za izdajo zakona o VLADI z osnutkom zakona - ESA 573 

Vlada Republike Slovenije je na 20. seji 17/9-1992 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. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Skupščini Republike 
Slovenije, da hkrati obravnava in sprejme predlog za 
izdajo zakona o Vladi Republike Slovenije z osnutkom 
zakona. 

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 njeni 
predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelo- 
vali: 

- Miha KOZINC, član Vlade Republike Slovenije in mini- 
ster 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 z osnutkom zakona bosta 
obravnavala Odbor za pravosodje in upravo kot matično 
delovno telo in Zakonodajno-pravna komisija. 

Za obravnavo predloga zakona o vladi z osnutkom zakona so 
pristojni Družbenopolitični zbor. Zbor občin in Zbor združe- 
nega dela. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o vladi 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

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

Zakon o vladi sodi v sklop zakonodaje, s katero se v državni 
ureditvi vzpostavljajo novi organi, določeni z Ustavo Repu- 
blike Slovenije. Po vsebini se tudi ta zakon navezuje na volilno 
zakonodajo, saj bo po konstituiranju državnega zbora 
potrebno izvoliti tudi novo vlado. Zato je treba s tem zakonom 
določiti sestavo vlade. Ker pa je sestava vlade povezana 
z organizacijo ministrstev, je treba v ta namen spremeniti tudi 
organizacijo ministrstev na nekaterih področjih. 

Vlada Republike Slovenije je že v mesecu marcu predložila 
zborom Skupščine Republike Slovenije v obravnavo predlog 
za izdajo zakona in zakonski osnutek, vendar ga je ob spre- 
membi sestave vlade umaknila iz obravnave. Še pred tem so 
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predloženo gradivo obravnavala delovna telesa Skupščine 
Republike Slovenije. Njihove pripombe, mnenja in stališča je 
predlagatelj proučil pri pripravi novega predloga za izdajo 
z osnutkom in jih, kolikor sodijo v koncept zakona, tudi 
upošteval. 

II. TEMELJNA NAČELA 

Temeljno načelo, na katerem naj bi bil grajen zakon, je opre- 
delitev vlade kot organa, ki v skladu z načelom delitve oblasti 
opravlja izvršilno oblast in je najvišji organ državne uprave 
Republike Slovenije. Vlada kot politični organ določa, vodi, 
usmerja in usklajuje izvajanje politike države na vseh področ- 
jih in v tem smislu usmerja upravo pri njenem strokovnem 
delovanju, ki zajema izvajanje politike in izvrševanje zakonov, 
drugih predpisov in splošnih aktov. 

Drugo načelo, ki naj bi mu sledil zakon, naj bi bilo 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 najvišje 
funkcije pri upravljanju države, ki niso zaupane predsedniku 
republike. Vlada je odgovorna le enemu zboru parlamenta 
(Nationalrat), ki ji lahko izglasuje nezaupnico. Zvezni svet 
(Bundesrat) lahko ocenjuje le delo vlade pri vodenju javnih 
zadev, postavlja članom vlade vprašanja o vseh zadevah, ki se 
nanašajo na izvrševanje zakonov, zahteva informacije 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 ureditvami v drugih državah so primerjane tudi določbe 
o nezdružljivosti funkcij v vladi in parlamentu, o nadomešča- 
nju predsednika vlade in ministrov (podpredsednik, namest- 
nik ministra), določbe o načinu odločanja vlade in o javnosti 
dela. V različnih državah so uveljavljene različne rešitve. 
V nekaterih funkcija člana vlade ni združljiva s funkcijo v par- 
lamentu, v drugih sta ti dve funkciji medsebojno pogojeni, 
v nekaterih pa se izrecno izključujeta. Podobno velja tudi 
glede nadomeščanja predsednika vlade, tako da ga nado- 
mešča poseben funkcionar ali eden od ministrov. 

Glede nadomeščanja ministra so poznane rešitve, po katerih 
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je namestnik politični funkcionar, celo poslanec, ki nado- 
mešča ministra tudi v vladi, ali pa so pooblastila namestnika 
omejena zgolj na nadomeščanja ministra pri vodenju ministr- 
stva. 

Za razliko od parlamenta, katerega seje so praviloma odprte 
za javnost, to za vlado ne velja, temveč se določeni podatki 
(npr. o opredelitvah ministrov) celo štejejo za zaupne. Pač pa 
vlada daje 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 naj bi zakon določil, kateri ministri (do 
sprejema zakona, ki bo določal pristojnosti in organizacijo 
ministrstev) sestavljajo vlado. Zaradi tega pa bi posegel tudi 
v obstoječo organizacijo ministrstev in nekaterim spremenil 
status. 

2. Zakon naj bi poudaril, da vlada deluje kot organ izvršilne 
oblasti, ki je hkrati najvišji organ uprave v državi. Pri svojem 
delu naj bi bila vlada vezana samo na ustavne in zakonske 
okvire s tem, da je vlada oziroma so vsi ministri skupno 
odgovorni za delo vlade, posamezen član pa za svoje delo in 
za delo svojega ministrstva. Zato morajo vsi člani vlade pri 
svojem delu in vodenju ministrstev zastopati in izvajati odloči- 
tve in stališča, ki jih je sprejela vlada. 

3. V vseh sistemih, ki poznajo vlado v parlamentarnem 
sistemu, ima vlada tri temeljne funkcije: da 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 vodenje politike države 
v okvirih, določenih z zakoni in drugimi predpi si državnega 
zbora. Pod pojmom Ipolitikal je treba razumeti sistem ozi- 
roma celoto pravnih, ekonomskih in drugih ukrepov, ki jih 
vlada izvaja, da bi z njimi vplivala na stanje in razvoj na 
določenem področju. Vlada kot nosilec izvršilne oblasti je 
omejena z zakoni in drugimi predpisi državnega zbora kot 
nosilca zakono dajne funkcije, ki s tem ureja temeljna vpraša- 
nja odnosov v državi. Znotraj teh okvirov lahko vlada izdaja 
svoje predpise in z njimi samostojno ureja posamezna vpraša- 
nja, ki zadevajo politiko, ter sprejema politične, organizacij- 
ske, ekonomske in druge ukrepe. Prav tako vlada predlaga 
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 (predpisi, 
vzpostavljanje potrebnih mehanizmov itd ). 

Tretji sklop vladnih nalog predstavlja usklajevanje dela mini- 
strstev ter dajanje političnih usmeritev za njihovo strokovno 
delo. Sem pa sodi tudi nadzorstvo nad tem, kako ministrstva 
opravljajo svoje naloge. 

V tem sklopu naj bi zakon uredil predvsem pravico vlade, da 
naloži upravi določene naloge. Predlagatelj meni, da je 
potrebno 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 podzakonskih 
predpisov z ustavo in zakonom. Taka določba naj bi predvsem 
preprečila škodljive, morda celo nepopravljive posledice, ki bi 
lahko nastale z izvrševanjem nezakonitega predpisa ministr- 
stva 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. 

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 uprave so deloma predmet tega 
zakona, kolikor sodijo v sklop vladnih funkcij, sicer pa bodo 
podrobneje urejena v zakonu, ki bo urejal upravo. Vrsta vpra- 
šanj, ki sodijo v sklop razmerij ali načina dela, po bodo seveda 
urejena s poslovnikom državnega zbora oziroma poslovni- 
kom vlade. V tem delu se torej zakon omejuje izključno na 
vprašanja, ki so predmet zakonskega urejanja (pravice, odgo- 
vornosti). 

Razmerja do državnega zbora naj bi vlada uresničevala pred- 
vsem s poročili o svojem delu. 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. 

5. Zakon naj bi v skladu s 110. členom ustave določil, da vlado 
sestavljajo predsednik, podpredsedniki in ministri. V drugih 
državah so uveljavljene različne rešitve glede nadomeščanja 
predsednika vlade. V nekaterih državah predsednika vlade 
nadomešča eden od ministrov, ki ga sam določi (ZR Nemčija), 
v drugih pa poznajo posebnega funkcionarja - podpredsed- 
nika (Avstrija). Predlagatelj je zadržal dosedanjo ureditev, po 
kateri ima vlada lahko več podpredsednikov (največ tri). Prak- 
tične potrebe v delovanju vlade namreč narekujejo potrebo 
po takem funkcionarju, ki poleg nadomeščanja predsednika 
v skladu z delitvijo dela v vladi usklajuje delo na širših področ- 
jih. 

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. 

Glede nezdružljivosti funkcije člana vlade s funkcijo poslanca 
oziroma člana državnega sveta obstojita dve možnosti. 
V različnih državah so glede tega uveljav Ijene različne reši- 
tve. V angleškem sistemu so npr. člani vlade imenovani izk- 
ljučno iz vrst poslancev, kar velja tako za člane kabineta 
- ministre kot za njihove namestnike. V Franciji pa je funkcija 
člana vlade nezdružljiva z opravljanjem kakršnekoli funkcije 
v parlamentu. Ustava ZR Nemčije nima določb o nezdružlji 
vosti teh funkcij, avstrijska ureditev pa ne zahteva, da so 
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ministri imenovani izmed poslancev. V državah, ki dopuščajo 
imenovanje ministrov izmed članov parlamenta, za čas oprav- 
ljanja funkcije v vladi preneha poslanska funkcija v skladu 
z volilno zakonodajo, 

V osnutku zakona je kot osnovna rešitev predvideno, da člani 
vlade ne morejo biti hkrati poslanci oziroma člani državnega 
sveta. Varianta pa to možnost dopušča. Prva rešitev - nez- 
družljivost funkcije člana vlade in poslanca - izhaja iz 
ustavne ureditve, po kateri se poslanska funkcija praviloma 
opravlja profesionalno, dveh profesionalnih funkcij pa ista 
oseba ne more opravljati. Razlog za predlagano rešitev je tudi 
sorazmerno majhno število poslancev državnega zbora, saj bi 
lahko v skrajnem primeru v državnem zboru za sprejem odlo- 
čitve z navadno večino zadostovalo že 23 glasov, pri čemer bi 
večji del teh glasov lahko predstavljali člani vlade. V državah, 
kjer je članstvo v vladi pogojeno s funkcijo poslanca oziroma 
kjer taka možnost ni izključena, gre praviloma za številčno 
velike parlamente. Druga rešitev, po kateri se funkciji člana 
vlade in poslanca ne izključujeta, upošteva dejstvo, da je 
vlada političen organ, ki ga oblikujejo parlamentarne stran ke. 
Člani vlade kot političnega organa pa morajo biti čimbolj 
vključeni v delo parlamenta, kjer se sprejemajo politične odlo- 
čitve, ki jih vlada realizira s svojim delovanjem in usmerjanjem 
državne uprave. 

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. 

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. Zato teh vprašanj v predloženem 
zakonu ni treba urejati. Pač pa naj bi zakon vseboval določbe, 
ki zadevajo odstop predsednika in članov vlade, ter jim dajal 
pravico, da svoj odstop obrazložijo v državnem zboru. Predla- 
gatelj je določbe o odstopu predsednika in članov vlade 
vključil v zakon, ker meni, da gre pravica do odstopa kot 
osebna odločitev vsakemu nosilcu javne funkcije, torej tudi 
predsedniku in ministrom. 

Poleg tega, da bi zakon določil naloge predsednika, podpred- 
sednika in ministrov, naj bi določil tudi njihovo število. Vlada 
naj bi imela največ tri podpred sednike, poleg njih pa naj bi jo 
sestavljali ministri, ki vodijo ministrstva, in največ trije ministri 
brez resorja. Organizacijo državne uprave, kjer so temeljni 
organi ministrstva, naj bi določil poseben zakon, ki bi uredil 
tudi delovna področja ministrstev in organov v njihovi sestavi, 
od tega pa bi bilo odvisno število tistih ministrov, ki vodijo 
ministrstva. 
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 smernicah, ki jih sprejme vlada. Predsed- 
nik naj bi imel pravico in dolžnost, da članom vlade daje 
podrobnejše napotke v zvezi z nalogami, ki izhajajo iz spreje- 
tih smernic in so pomembne za njihovo izvajanje ter za delo 
posameznih članov vlade. Ker predsednik vlade po ustavi 
skrbi za enotnost politične in upravne usmeritve vlade ter 
usklajuje delo ministrov, naj bi zakon predvidel, da morajo 
člani vlade predsednika obveščati o vseh tistih vprašanjih, ki 
so pomembna za vodenje vladne politike in za enotnost poli- 
tične in upravne usmeritve vlade. 

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. 

Naloge ministrov pri vodenju ministrstev kot upravnih orga- 
nov niso predmet tega zakona, so pa seveda povezane z delo- 
vanjem vlade. Minister kot član vlade je Ipoli tični šefi mini- 
strstva, ki daje politične smernice upravi kot strokovnemu 
izvajalcu. Kot tak ne more biti hkrati strokovni vodja ministr- 
stva. Upravni aparat mora v večstrankarskem sistemu delovati 
izključno strokovno in mora imeti svojega strokovnega vodjo. 
Zato je v zakonu o upravi predvideno, da ministrstvo stro- 
kovno vodi generalni sekretar ministrstva, ki je najvišji usluž- 
benec in za delo ministrstva odgovoren ministru. Taka rešitev, 
ki je poznana tudi v drugih sistemih, zagotavlja, da uprava 
dela strokovno in kontinuirano ne glede na menjave vlade. Za 
naziv Igeneralni sekretari se je predlagatelj odločil, ker je ta 
naziv že uveljav Ijen v zakonu o zunanjih zadevah in dokaj 
pogost (v nekaterih državah pa je to državni sekretar oziroma 
permanentni sekretar). 

Glede nadomeščanja ministra je v ureditvi drugih držav poz- 
nanih več rešitev. V nekaterih sistemih lahko nadomešča 
ministra pri delu vlade le drug minister. Večinoma pa ti pred- 
pisi 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, zastopal pa ga je tudi pri delu Izvršnega sveta, 
razen pri sprejemanju 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 odločanju. Zaradi tega naj bi tudi namestnika 
ministra kot poli tičnega funkcionarja imenoval državni zbor, 
funkcija pa bi mu prenehala tedaj, ko bi prenehala funkcija 
mini stru, seveda pa tudi z njegovim odstopom ali razrešitvijo. 
Pri tem se je predlagatelj zgledoval po ureditvah (angleška, 
nemška), ki poznajo parlamentar nega sekretarja kot politič- 
nega funkcionarja (celo poslanca), ki je dodeljen ministru 
v pomoč in ga nadomešča predvsem v vladi in parlamentu. 

Vlada naj bi imela tako kot dos'ej Izvršni svet gene ralnega 
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, zato predla gatelj imunitete za 
člane vlade v tem zakonu ni predvi del, ker meni, da imunitete 
glede na vsebino izvršilnih funkcij ne more biti. Nosilce izvršil- 
nih funkcij veže načelo zakonitosti pri vsem njihovem delova- 
nju 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. Podrobneje bo seveda način dela vlade ter 
njenih delovnih ali posvetovalnih teles urejal poslovnik vlade. 
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- 
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 vprašanja v zvezi z določanjem, 
vodenjem in usklajevanjem politike, od predpisov za izvrševa- 
nje zakonov ter predpisov, s katerimi bi vlada urejala svojo 
organizacijo in delo. 
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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). Te služba bi lahko opravljale tudi posa- 
mezne naloge državne uprave, predvsem v primeru, ko gre za 
specifična strokovna področja, kjer je obseg upravnih poobla- 
stil majhen in ne bi bilo smiselno, da se te naloge ločijo od 
strokov nega dela in dodelijo kateremu od upravnih organov. 
Glede na predvideno reorganizacijo ministrstev naj bi tak 
status dobila nekatera sedanja ministrstva. Službe, ki bi 
opravljale organizacijske, tehnične in druge naloge za 
potrebe vlade, pa tudi drugih državnih organov, (npr. sedanji 
Protokol, Servis za protokolarne storitve), 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. 

Pri klasičnih državnih resorjih, ki jih poznajo vsi sistemi, ni 
sprememb. Na področju gospodarstva pa naj bi se pet seda- 
njih ministrstev združilo v enotno ministrstvo za gospodarske 
zadeve, saj naj bi v bodoče tržno usmerjena država manj 
upravno posegala na ta področja. 

Za področje varstva vojnih veteranov je predvideno, da 
postane dosedanje ministrstvo posebna republiška uprava, 
vključena v ministrstvo, ki je že pristojno za zdravstvo, dru- 
žino 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 tudi status seda- 
njega Ministrstva za zakonodajo in Ministrstvo za informira- 
nje, ki bi z uveljavitvijo tega zakona postala vladni službi 
- sekretariata vlade. 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 statisti ko, naj bi se oblikovali vladni službi. 

Navedena ministrstva z organoma v sestavi ne opravljajo 
tipičnih upravnih funkcij, temveč zelo zahtevne stro kovne 
oziroma analitične naloge, ki so skupne vsem resorjem in 
dajejo podlago vladi za določanje in izvajanje politike. Dej- 
stvo, da postajajo ta ministr stva vladne službe, v ničemer ne 
znižuje njihovega položaja v sistemu niti ne ogroža strokovne 
samostoj nosti njihovega dela. S predlaganim zakonom se 
predvi deva za te službe smiselna uporaba predpisov, ki 
veljajo za upravne organe. 

Predlagatelj meni, da predlagana organizacija ministr stev 
ustreza potrebam in razmeram v državi. Nadaljnje združeva- 
nje resorjev, zlasti na področju gospodarstva in infrastrukture 
ter družbenih dejavnostih, v obdobju, ko se šele vzpostavlja 
nov pravni in gospodarski sistem, ne bi bila primerna. 

Predlog, da se Varnostno informativna služba oblikuje kot 
posebna vladna služba, temelji na izhodiščih ustavne ureditve 
državne oblasti oziroma na sedanjem razvoju države kot tudi 
na razvoju varnostno informa tivne službe in delovnem 
področju te službe, ki je na novo opredeljeno s spremembami 
in dopolnitvami zakona o notranjih zadevah iz leta 1991. 
Hkrati to pomeni izvajanje programa, ki ga je minister za 
notranje zadeve predstavil javnosti spomladi 1991. 

S tem, ko naj bi bila varnostno informativna služba vezana 
neposredno na vlado, bo zagotovljeno ustrezno usmerjanje 
dela te službe. Vlada je glede na svoje funkcije tisti organ, ki 
naj bi mu varnostno informa tivna služba omogočala, da 
pravočasno sprejme ali predlaga potrebne ukrepe zoper 
nevarnosti, ki ogrožajo obrambne, varnostne, gospodarske ali 
politične interese države. Ker so izsledki te službe pomembni 
predvsem za odločitve državnih organov, je po svoji funkciji 
to služba, ki mora biti organizirana v okviru vlade oziroma 
njenih služb. 

Pri varnostno informativni službi, razen kar zadeva njen status 
vladne službe, gre za prehodno rešitev. Zato naj bi predstojnik 
te službe - sekretar opravljal pravice, dolžnosti in poobla- 
stila, ki jih zakon o notranjih zadevah glede varnostno-infor- 
mativne službe daje ministru za notranje zadeve. V okviru 
pravic in dolžnosti vlade pa bi nadzorstvo nad izvajanjem teh 
pravic, dolžnosti in pooblastil opravljala posebna komisija, ki 
bi jo imenovala vlada izmed svojih članov. 

S spremembo statusa te službe bi se hkrati izognili vsem 
negativnim razmišljanjem v zvezi z dosedanjo organizira- 
nostjo te službe. Do priprave novega zakona, ki bo določil 
naloge in okvire delovanja varnostno informativne službe, naj 
bi za delavce te službe veljal enak režim in pooblastila ter 
pravice, ki jih imajo po zakonu o notranjih zadevah. Na pod- 
lagi dogovorov z Ministrstvom za notranje zadeve bi var- 
nostno informativna služba še nadalje uporabljala vsa teh- 
nična sredstva in prostore, ki jih uporablja sedaj, saj prostor- 
ske in predvsem tehnične osamosvojitve službe ni mogoče 
izpeljati takoj. 

S predlaganim zakonom se posega v organizacijo državne 
uprave le v tistem delu, ki je vezan na sestavo vlade in zadeva 
ministrstva. Vsebinsko pa je vezana reorga nizacija sedanje 
republiške uprave na zakonsko ureditev uprave in lokalne 
samouprave. Državno upravo in lokalno samoupravo bo treba 
vzpostaviti na novih osnovah, ki izhajajo iz ustavne ureditve, 
kar pa terja daljši čas in predhodne vsebinske opredelitve na 
vseh področjih. Po novi ustavi namreč opravljajo naloge 
uprave (upravne funkcije) le državni organi, zato pri določa- 
nju delov nih področij ministrstev ne bo šlo le za sedanji 
obseg pristojnosti, ki zajema le republiško raven, pretežen del 
nalog, ki se nanašajo na izvrševanje zakonov, pa se opravlja 
v občinskih upravnih organih. Pri tem pa bo treba določiti tudi 
naloge, ki bi jih ti organi oprav Ijali na prvi stopnji v decentrali- 
ziranih oblikah, upoštevati pa tudi naloge iz državne pristoj- 
nosti, ki bodo na posameznih področjih prenešene v izvrševa- 
nje organom lokalnih skupnosti (140. člen ustave). Pri predla- 
ganih rešitvah zato ni bilo mogoče upoštevati že znanih 
predlogov za spremembe delovnih področij posa meznih 
ministrstev in drugih organov ali ustanovitev novih organov 
v sestavi. 

10. Zakon naj bi se začel uporabljati z dnem izvolitve predsed- 
nika vlade po volitvah v državni zbor. Z uvelja vitvijo tega 
zakona 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 posameznih 
določb, ki urejajo razmerja do izvršnih svetov občinskih 
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. 
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OSNUTEK ZAKONA o vladi 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(položaj vlade) 

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) je 
organ izvršilne oblasti in najvišji organ državne uprave Repu- 
blike Slovenije. 

2. člen 
(samostojnost In zakonitost) 

Vlada samostojno izvršuje svoje funkcije v okviru ustave in 
v skladu z zakonom; za njihovo izvrševanje so skupno odgo- 
vorni vsi člani vlade. 

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

3. člen 
(zastopanje) 

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

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

4. člen 
(ustanoviteljstvo) 

Vlada izvršuje pravice in dolžnosti, ki pripadajo Republiki 
Sloveniji kot ustanovitelju zavodov, gospodarskih družb in 
drugih organizacij, če s posebnim zakonom ni drugače dolo- 
čeno. 

5. člen 
(notranja organizacija vlade) 

Vlada v skladu z zakonom samostojno ureja svojo notranjo 
organizacijo ter delo svojih delovnih oziroma posvetovalnih 
teles in služb. 

II. FUNKCIJE VLADE 

6. člen 
(vodenje politike) 

Vlada določa, vodi, usmerja in usklajuje izvajanje politike 
države ter zagotavlja izvajanje zakonov, drugih predpisov in 
splošnih aktov Državnega zbora s sprejemanjem političnih, 
pravnih, ekonomskih, finančnih, organizacijskih in drugih 
ukrepov, ki so potrebni za izvajanje nalog na področjih iz 
državne pristojnosti. 

7. člen 
(odgovornost) 

Vlada je odgovorna za vodenje in izvajanje politike države, za 
izvrševanje zakonov in drugih predpisov ter za delovanje 
uprave. 

8. člen 
(predlaganje predpisov) 

Vlada predlaga Državnemu zboru v sprejem zakone, druge 
predpise in splošne akte. 

9. člen 
(usklajevanje) 

Vlada nadzoruje delo ministrstev ter jim daje politične usmeri- 

tve za izvajanje politike in izvrševanje zakonov, drugih predpi- 
sov in splošnih aktov. 

Vlada skrbi, da ministrstva usklajeno izvršujejo svoje funkcije, 
izdaja predpise, s katerimi določa načela za njihovo notranjo 
organizacijo, določa način njihovega medsebojnega sodelo- 
vanja, ureja delovni čas ter sprejema organizacijske, kadrov- 
ske in druge ukrepe za delo ministrstev. 

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

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

10. člen 
(zadržanje predpisa) 

Vlada lahko zadrži izvršitev predpisa ministrstva, če oceni, da 
ni v skladu z ustavo, zakonom, drugim predpisom Državnega 
zbora 

ali njenim predpisom, in takoj predlaga začetek postopka 
pred ustavnim sodiščem. 

11. člen 
(spor o pristojnosti) 

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

III. RAZMERJA DO DRŽAVNEGA ZBORA 

12. člen 
(poročanje o delu vlade) 

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

Vlada in vsak njen član mora na zahtevo Državnega zbora 
poročati o izvrševanju zakonov, drugih predpisov in splošnih 
aktov, ki jih je sprejel Državni zbor, ter o drugih ukrepih iz 
svoje pristojnosti in njihovih učinkih. 

13. člen 
(pojasnila in odgovori) 

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. 

14. člen 
(stališče do pobud Državnega zbora) 

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

15. 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. 

16. člen 
(interpelacija) 

Će 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. 
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IV. SESTAVA VLADE 

17. člen 
(sestava vlade) 

Vlado sestavljajo predsednik, največ trije podpredsedniki in 
ministri. 

V vladi so ministri, ki vodijo posamezna ministrstva, določena 
z zakonom, in največ trije ministri brez resorja. 

18. člen 
(nezdružljivost funkcij) 

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 ali oprav- 
ljati drugih dejavnosti, ki po zakonu niso združljive s funkcijo 
člana vlade. 

Varianta: 
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. 

19. člen 
(rok za sestavo vlade) 

Predsednik vlade mora predlagati imenovanje članov vlade 
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. 

20. člen 
(odstop članov vlade) 

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

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

Predsednik in vsak član vlade ima pravico svoj odstop obra- 
zložiti v Državnem zboru. 

21. člen 
(razrešitev člana vlade) 

Predsednik lahko predlaga razrešitev posameznega člana 
vlade na lastno pobudo ali na predlog političnih strank ter 
poslancev v Državnem zboru. # 

22. člen 
(predsednik vlade) 

Predsednik vlade (v nadaljnjem besedilu: predsednik) skrbi za 
enotnost politične in upravne usmeritve vlade, usmerja delo 
vlade, usklajuje delo ministrov, vodi in predstavlja vlado ter 
sklicuje in vodi njene seje. 

23. člen 
(obveščanje predsednika) 

člani vlade morajo obveščati predsednika o vseh vprašanjih, 
ki so pomembna za določanje in izvajanje vladne politike ter 
za enotnost politične in upravne usmeritve vlade. 

24. člen 
(smernice vlade) 

člani vlade se morajo pri svojem delu ravnati po smernicah, ki 
lih je sprejela vlada. 

Predsednik ima pravico in dolžnost, da članom vlade da 
podrobnejše napotke v zvezi z nalogami, ki izhajajo iz smernic 
vlade in so pomembne za njihovo izvajanje ter za delo posa- 
meznih članov vlade. 

Če član vlade meni, da je potrebno smernice vlade spremeniti, 
ali če se z njimi ne strinja, mora svoj obrazložen predlog 
poslati predsedniku. 

25. člen 
(naloge podpredsednika vlade) 

Podpredsednik nadomešča predsednika, če je ta odsoten ali 
zadržan, v vseh njegovih pravicah in dolžnostih, razen v pravi- 
cah, ki se nanašajo na odstop vlade in vprašanje zaupnice 
vladi ter na predloge za imenovanje in razrešitev ministrov. 

Če je v vladi več podpredsednikov, določi predsednik, kdo 
izmed njih ga nadomešča. 

Predsednik lahko pooblasti podpredsednika, da ga stalno ali 
začasno nadomešča v posameznih njegovih pravicah in dolž- 
nostih ali nanj prenese posamezna pooblastila. 

26. člen 
(naloge ministrov) 

Pravice, dolžnosti in pooblastila ministrov pri vodenju ministr- 
stev določa zakon, ki ureja upravo. 

Ministri brez resorja koordinirajo določena področja dela iz 
pristojnosti vlade, vodijo njena delovna telesa ali vladne 
službe. 

27. člen 
(odgovornost ministrov) 

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. 

28. člen 
(namestnik ministra) 

Minister, ki vodi ministrstvo, ima namestnika.Namestnik mini- 
stra nadomešča ministra, če je ta odsoten ali zadržan, z ena- 
kimi 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. Ime- 
novanje in razrešitev namestnika ministra predlaga predsed- 
nik vlade na predlog ustreznega ministra. 

Namestniku ministra preneha funkcija z odstopom ali razreši- 
tvijo oziroma z dnem prenehanja funkcije ustreznega mini- 
stra. 

29. člen 
(generalni sekretar vlade) 

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

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 

30. 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 sklepein druge odločitve z večino glasov vseh 
članov. 

31. 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. 

32. člen 
(javnost dela) 

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 
33. člen 

(vladni akti) 

Vlada sprejema akte, s katerimi določa, vodi, usmerja in 
usklajuje izvajanje politike ter zagotavlja izvrševanje zakonov, 
drugih predpisov in splošnih aktov Državnega zbora in akte, 
s katerimi ureja svojo notranjo organizacijo in delo. 

34. člen 
(vrste vladnih aktov) 

Z uredbo vlada določa in vodi politiko države ter usmerja in 
usklajuje njeno izvajanje. 

Z odlokom vlada podrobneje ureja in razčlenjuje z zakonom 
ali drugim aktom državnega 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. 

Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme vlada sklep. 

VII. VLADNE IN DRUGE SLUŽBE 

35. 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. 

V skladu z zakonom lahko vladne službe opravljajo posa- 
mezne naloge uprave. 

36. 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. 

37. člen 
(predstojniki služb vlade) 

Predstojnike vladnih služb in predstojnike služb iz prvega 
odstavka prejšnjega člena tega zakona imenuje in razrešuje 
vlada. 

38. člen 
(smiselna uporaba) 

Za službe iz 35. in 36. člena tega zakona se smiselno uporab- 
ljajo predpisi, ki veljajo za upravne organe. 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

39. člen 
(sestava vlade) 

Z dnem uveljavitve tega zakona sestavljajo vlado poleg pred- 
sednika, največ treh podpredsednikov in največ treh mini- 
strov brez resorja: 
- 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 kulturo, 
- minister za šolstvo in šport, 
- minister za znanost in tehnologijo. 

40. člen 
(gospodarske zadeve) 

Z dnem uveljavitve tega zakona se združijo: 
- 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 in nadaljujejo z delom kot Ministr- 
stvo za gospodarske zadeve. 

Ministrstvo za gospodarske zadeve opravlja naloge ministr- 
stev iz prejšnjega odstavka in organov v njihovi sestavi na 
delovnih področjih, določenih z zakonom o organizaciji repu- 
bliške uprave (Uradni list RS, št. 27/91). 

41. člen 
(vojni veterani) 

Z dnem uveljavitve tega zakona nadaljuje z delom Ministrstvo 
^a borce in vojaške invalide z delovnim področjem, določe- 
nim z zakonom o organizaciji republiške uprave (Uradni list 
RS, št. 27/91) kot Republiška uprava za vojne veterane 
v sestavi Ministrstva za zdravstvo, družino in socialno varstvo. 

42. člen 
(zakonodaja in informiranje) 

Z dnem uveljavitve tega zakona 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. 

43. člen 
(planiranje) 

Z dnem uveljavitve tega zakona nadaljujeta z delom s položa- 
iem vladne službe z delovnim poročjem, določenim z zako- 
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nom o organizaciji republiške uprave (Uradni list RS, št. 27/ 
91): 
- Ministrstvo za planiranje z Zavodom Republike Slovenije za 
makroekonomske analize in razvoj, 
- Zavod Republike Slovenije za statistiko. 

44. člen 
(varnostno informativna služba) 

Z dnem uveljavitve tega zakona nadaljuje Varnostno-infor- 
mativna služba, ki je notranja organizacijska enota Ministr- 
stva za notranje zadeve, z delom kot sekretariat vlade z delov- 
nim področjem, določenim z zakonom o organizaciji in delov- 
nem področju republiške uprave (Uradni list RS, 27/91) in 
zakonom o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80, 38/88 
in 27/89 in Uradni list RS, št. 19/91 in 4/92). 

Pravice, dolžnosti in pooblastila ministra za notranje zadeve 
iz zakona o notranjih zadevah, ki se nanašajo na delo Varnost- 
no-informativne službe, izvršuje sekretar - predstojnik 
službe. 

Nadzorstvo nad izvajanjem pravic, dolžnosti in pooblastil iz 
prejšnjega odstavka izvršuje v okviru pravic in dolžnosti vlade 
posebna komisija, ki jo imenuje vlada izmed svojih članov. 

Do uveljavitve zakona, ki bo urejal varnostno-informativno 
službo, veljajo za delavce varnostno-informativne službe 
določbe zakona o notranjih zadevah. 

45. 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. 

46. člen 
(začetek veljavnosti zakona) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem izvolitve 
predsednika vlade po prvih volitvah v Državni zbor. 

PREDLOG, 
da se pri obravnavi zakona o vladi Republike 
Slovenije združita prva in druga faza zakonodaj- 
nega postopka 

Na podlagi 265. člena Poslovnika Skupščine Re- 
publike Slovenije vlada predlaga, da se hkrati 
obravnavata in sprejmeta predlog za izdajo zako- 
na o vladi Republike Slovenije in zakonski os- 
nutek. 

Z ustavo Republike Slovenije je v skladu z nače- 
lom delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in 
sodno v sklopu državne ureditve predvidena vla- 
da kot organ, ki v Republiki Sloveniji opravlja 
izvrSilno oblast. 

V sklopu zakonov, ki morajo v skladu z ustavo 
vzpostaviti z ustavo predvideno državno ureditev, 
je 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, uveljavil pa tudi racionalnejšo 
sestavo vlade in nekaterih ministrstev. 

1. Predlagani zakon določa funkcije vlade in njena razmer ja 
do državnega zbora, njeno sestavo, pravice in dolžnosti čla- 
nov vlade, način dela, akte, ki jih izdaja vlada, ter vladne in 
druge službe, ki jih ustanavlja vlada. S tem bi predlagani 
zakon uredil tista vpraša nja, ki jih je po drugem odstavku 114. 
člena ustave Republike Slovenije potrebno urediti v zvezi 
z delova njem vlade. 

V prvem delu zakon ureja delovanje in sestavo vlade kot 
organa izvršilne oblasti in najvišjega organa državne uprave, 
v prehodnih določbah pa določa, kateri ministri bodo sestav- 
ljali vlado. V zvezi s tem pa tudi, katera dosedanja ministrstva 
se združijo oziroma katera dosedanja ministrstva postanejo 
vladne službe. 

2. Zakon določa, da vlada samostojno uresničuje svoje funk- 
cije v okviru ustave in v skladu z zakonom. Pri svojem delu je 
vlada in vsak njen član odgovorna državnemu zboru. Zato 
morajo vsi člani vlade pri svojem delu in vodenju ministrstev 
zastopati in izvajati odločitve in stališča, ki jih je sprejela 
vlada. Določeno je tudi, da vlada zastopa Republiko Slovenije 
kot pravno osebo, torej zlasti v pogodbenih razmerjih. Pri tem 
torej ne gre za predstavljanje države Slovenije kot mednarod- 
nega subjekta, saj je to pooblastilo pridržano predsedniku 
republike. 

3. Najpomembnejša funkcija vlade je vsekakor določanje, 
vodenje in usklajevanje pri izvajanju politike države v okvirih, 
določenih z zakoni in drugimi predpisi držav nega zbora. 
Torej bo vlada s svojimi akti in ukrepi lahko urejala vsa 
vprašanja razen tistih, ki se že po ustavi urejajo z zakonom, in 
tistih, ki jih je državni zbor že uredil z zakonom. Pri tem bo 
vlada s svojimi predpisi samostojno urejala posamezna vpra- 
šanja ter sprejemala politične, organizacijske, ekonomske in 
druge ukrepe. Prav tako bo predlagala državnemu zboru 
v sprejem zakone, druge predpise in akte iz njegove pristojno- 

sti. Med vladne naloge sodi tudi 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, saj je vlada tisti politični organ, ki usmerja strokovno 
delovanje uprave. t 

Pri tem zakon ureja predvsem pravico vlade, da naloži upravi 
določene naloge ter ji da politične usmeritve za delo. Z zako- 
nom je tudi predvideno, da v primeru, če vlada oceni, da je 
predpis ministrstva nezakonit, zadrži izvršitev takega pred- 
pisa in takoj začne posto pek pred ustavnim sodiščem. 

Zakon podrobno ne predpisuje načina izvrševanja posa mez- 
nih vladnih funkcij, saj bi to le omejevalo delo vlade, pač pa 
bo v podrobnostih delo vlade urejeno z njenim poslovnikom, 
o razmerju do državnega zbora pa s poslovnikom tega zbora. 

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. 

Ker med naloge vlade Sodi tudi predlaganje zakonov, drugih 
predpisov in aktov državnemu zboru, zakon določa, da vlada 
sodeluje pri delu državnega zbora, kadar ta obravnava te 
predpise, ter da daje mnenje k predpisom, ki so jih predložili 
drugi predlagatelji. Dolžnost vlade in njenih članov pa je tudi 
dajanje pojasnil in odgovorov na vprašanja, ki ji jih postavi 
državni zbor ali posamezen poslanec. Prav tako pa mora 
vlada zavzeti stališče do pobud in predlogov, ki jih da državni 
zbor ali poslanci v zadevah iz njene pristojnosti. 

V tem delu je urejena tudi pravica in dolžnost vlade, da 
sodeluje tudi pri obravnavi interpelacije. 
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5. Poleg tega, da zakon določa naloge predsednika in pod- 
predsednikov vlade ter ministrov, določa tudi njihovo število. 
Vlada naj bi imela največ tri podpred sednike, ministre, ki 
vodijo ministrstva, in ministre brez resorja. Število ministrov, 
ki vodijo ministrstva, je odvisno od števila ministrstev, določe- 
nim z zakonom o organizaciji državne uprave. Predlagani 
zakon pa določa število ministrov brez resorja, ki so lahko 
največ trije. 

Zakon v osnovni rešitvi predvideva, da člani vlade ne morejo 
biti hkrati poslanci niti opravljati funkcij v državnih organih, 
sodiščih, organih lokalnih skupnostih in drugih javnih funkcij; 
ne morajo pa opravljati tudi drugih, zlasti pridobitnih dejavno- 
sti, za katere bo poseben zakon določil, da so nezdružljive 
s funkcijo člana vlade. Po varianti pa se funkcija člana vlade in 
funkcija poslanca oziroma člana državnega sveta med seboj 
ne izključujeta. Enako kot pri osnovnem besedilu pa je tudi pri 
varianti predvidena nezdružljivost z opravljanjem ostalih 
funkcij. 

V ustavi ni 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 opravljati tekoče posle do prisege nove vlade. 

Ustava je neposredno uredila prenehanje funkcije predsed- 
nika in članov vlade v primeru, ko je vladi izglasovana nezaup- 
nica. 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. Zakon 
daje pravico predsedniku in članom vlade, da svoj odstop 
obrazložijo v državnem zboru. Predsednik pa lahko predlaga 
tudi razrešitev posameznega člana vlade. Postopki v zvezi 
z odstopi in razrešitvami niso predmet tega zakona in jih bo 
moral urediti poslovnik državnega zbora. 

Glede na to, da mora vlada delovati kot enoten organ, kate- 
rega delo vodi predsednik, zakon določa, da se morajo mini- 
stri ravnati po smernicah, ki jih sprejme vlada, predsedniku pa 
daje pravico, da te smernice razlaga in daje ministrom 
podrobnejše napotke za izvrševanje nalog, ki iz teh smernic 
izhajajo. Ministri pa morajo predsednika obveščati o vseh 
tistih vpraša njih, ki so pomembna za vodenje vladne politike 
ter za enotnost politične in upravne usmeritve vlade. 

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. 

6. 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 kot politični funkcionar 
nadomešča odsotnega ministra z vsemi njegovimi pravicami 
in dolžnostmi v ministrstvu in v vladi - torej tudi pri odloča- 
nju. Zaradi tega bo tudi namestnika ministra imenoval državni 
zbor, funkcija pa mu bo prenehala z njegovom odstopom ali 
razrešitvijo pa tudi tedaj, ko preneha funkcija ministru. 

Minister in njegov namestnik bosta po predlaganem zakonu 
politična funkcionarja, ki bosta politične usmeritve parla- 
menta in vlade prenašala na upravo kot strokovnega izvajalca 
teh usmeritev. Kot strokovnega vodjo ministrstva naj bi zakon 
o upravi določil gene ralnega sekretarja ministrstva s položa- 
jem najvišjega uslužbenca v ministrstvu, ki bi ga imenovala 
vlada. Ta bi zagotavljal, da bi uprava kontinuirano strokovno 
delovala ne glede na menjave vlade in okviru z zakonom 
določenih pooblastil opravljala svoje naloge. Za strokovno 
delo ministrstva naj bi bil generalni sekre tar odgovoren 
ministru. 

Tudi vlada bo imela tako kot doslej Izvršni svet generalnega 
sekretarja, ki ga bo sama imenovala. Za razliko od general- 

nega sekretarja v ministrstvu funkcija generalnega sekretarja 
vlade preneha z njego vim odstopom ali razrešitvijo pa tudi 
s prenehanjem funkcije vlade. 

7. 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- 
čitev ni primerna. 

V tem poglavju zakon ureja tudi pravico in dolžnost sodelova- 
nja ministrov pri delit vlade in njenih delovnih teles. 

8. 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 vprašanja v zvezi z usmerja- 
njem in izvajanjem politike, za razliko od predpisov, ki jih 
izdaja za izvrševanje zakonov, ter predpisov, s katerimi vlada 
ureja svojo notranjo organizacijo in delo. 

9. Vlada za svoje delovanje potrebuje tudi svoje službe. Za 
opravljanje tistih strokovnih nalog, ki jih vlada potrebuje za 
izvrševanje svojih pravic in dolžnosti se ustanovijo vladne 
službe (sekretariati, uradi, agenci je). Te službe lahko oprav- 
ljajo tudi posamezne naloge državne uprave, saj ne bi bilo 
smiselno, da se te naloge ločijo od strokovnega dela in 
dodelijo kateremu od upravnih organov. Poleg tega pa vlada 
lahko ustanav Ija tudi različne servise in podobne službe za 
organi zacijske, tehnične in druge naloge za potrebe vlade pa 
tudi drugih državnih organov. 

10. Sedanja organizacija ministrstev je določena z zakonom 
o organizaciji republiške uprave iz leta 1990. To organizacijo 
bo treba postaviti na novo, upoštevajoč zlasti prevzem tistih 
državnih funkcij, ki jih po dosedanji ustavni in zakonski uredi- 
tvi opravljajo občine. To pa je po eni strani povezano z zakon- 
sko ureditvijo lokalne samouprave, po drugi strani pa z dru- 
gačno 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 področjih. 

Do tedaj pa bi ta zakon v prehodnih določbah zagotovil 
realizacijo 17. člena zakona, ki določa sestavo vlade. Vlado 
naj bi po tem predlogu sestavljali največ trije podpredsedniki, 
14 ministrov, ki vodijo ministrstva, in največ trije ministri brez 
resorja. Torej bi vlada imela po tem predlogu največ 20 članov 
za razliko od sedanje vlade, ki ima 26 članov, lahko pa tudi 
manj, odvisno od števila podpredsednikov in ministrov brez 
resorja. 

Kot ministrstva, ki jih vodijo ministri - člani vlade, bi nadalje- 
valo z delom 13 sedanjih ministrstev z nespremenjenim delov- 
nim področjem. Pet sedanjih mini strstev na področju gospo- 
darstva bi se združilo. Za področje vojnih veteranov bo name- 
sto sedanjega ministrstva delovala uprava v sestavi ministr- 
stva, pristojnega za zdravstvo, družino in socialno varstvo. 

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. 

Prvi korak k preoblikovanje Varnostno informativne službe 
predstavlja predlog, da se ta služba izloči iz Ministrstva za 
notranje zadeve, katerega notranja organizacijska enota je 
sedaj, in organizira kot vladna služba. Do priprave novega 
zakona, ki bo urejal delovanje te službe, naj bi pooblastila, 
pravice in dolžnosti te službe še nadalje temeljila na zakonu 
o notranjih zadevah. Pravice in pooblastila v zvezi z uporabo 
sredstev in metod varnostno informacijske službe, ki jih ima 
sedaj po zakonu minister za notranje zadeve, bo opravljal 
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predstojnik službe. Ker gre za izjemno občutljive zadeve, pa 
bo nadzorstvo nad tem opravljala posebna komisija, ki jo bo 
imenovala vlada izmed svojih članov. 
11. Z uveljavitvijo tega zakona bo 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 izvrš nih svetov občinskih skupščin. 
Te določbe bodo preneha le veljati šele po uveljavitvi zakona 
o državni upravi in njeni reorganizaciji, torej tedaj, ko bo 
opravljen prenos državnih pristojnosti z občin. Zakon pa naj 
bi se začel uporabljati z dnem, ko bo v državnem zboru po 

.prvih volitvah izvoljen predsednik vlade, saj bo šele takrat 
mogoče vzpostaviti delovanje vlade v smislu tega zakona. 

Predlog zakona o GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH - ESA 399 

Vlada Republike Slovenije je na 16. seji 5/8-1992 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA 0 GOSPODARSKIH JAVNIH 
SLUŽBAH, 

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 podalgi 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 
njena predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles 
sodelovala: 

- Miha JAZBINŠEK, član Vlade Republike Slovenije in 
minister za varstvo okolja in urejanje prostora, 

- dr. Janez ČEBULJ, svetovalec Vlade Republike Slove- 
nije v Ministrstvu za varstvo okolja in urejanje prostora. 

Predlog zakona o gospodarskih javnih službah bosta obrav- 
navali Komisija za notranjo politiko kot matično delovno telo 
in Zakonodajno-pravna komisija. 
Za obravnavo predloga zakona o gospodarskih javnih službah 
so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor zdru- 
ženega dela. 

PREDLOG ZAKONA o gospodarskih javnih službah 

1. Splošne določbe 

1. člen 
(gospodarske javne službe) 

Ta zakon določa način in oblike izvajanja gospodarskih javnih 
služb. 

Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo materialne 
javne dobrine (v nadaljnejem besedilu: javne dobrine) kot 
proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje 
v javnem interesu zagotavlja Republika Slovenija (v nadalj- 
njem besedilu: republika) oziroma občina ali druga lokalna 
skupnost (v nadaljnjem besedilu: lokalna skupnost) zaradi 
zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče 
zagotavljati na trgu. 

2. člen 
(zagotavljanje javnih dobrin) 

Gospodarske javne službe se določijo z zakoni s področja 
energetike, prometa in zvez, komunalnega in vodnega gospo- 
darstva in gospodarjenja z drugimi vrstami naravrtiega boga- 
stva, varstva okolja ter z zakoni, ki urejajo druga področja 
gospodarske infrastrukture. 

Pri zagotavljanju javnih dobrin je pridobivanje dobička podre- 
jeno zadovoljevanju javnih potreb. 

3. člen 
(vrste gospodarskih javnih služb) 

Gospodarske javne službe so republiške ali lokalne in so 
lahko obvezne ali izbirne. Obvezna gospodarska javna služba 
se določi z zakonom. 

Republiška gospodarska javna služba se ureja z zakonom ali 
predpisom vlade, lokalna pa z odlokom občine ali druge 
lokalne skupnosti na način, ki zagotavlja njihovo izvajanje 
v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrboval- 
nih sistemov. 

Tehnični, oskrbovalni, stroškovni, organizacijski in drugi 
standardi ter normativi za opravljanje gospodarskih javnih 
služb se urejajo s predpisi pristojnih ministrov. 

4. člen 
(uporaba zakona v drugih primerih) 

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) ozi- 
roma lokalna skupnost lahko predpiše, da se določeni proiz- 
vodi in storitve, ki niso določene kot javne dobrine, zagotav- 
ljajo na način in v oblikah, ki jih ta zakon določa za gospodar- 
ske javne službe, če je to v javnem interesu, kadar: 

- so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje nalog iz njene 
pristojnosti, 
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- so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje gospodarskih, 
socialnih ali ekoloških funkcij države oziroma lokalne skup- 
nosti, 

- republika ali lokalna skupnost prevzame subsidiarno sana- 
cijsko odgovornost, 

5. člen 
(uporaba javnih dobrin) 

Javne dobrine so pod enakimi z zakonom ali odlokom lokalne 
skupnosti določenimi pogoji dostopne vsakomur. 

Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi gospo- 
darskimi javnimi službami, je obvezna, če zakon ali na njegovi 
podlagi izdan predpis za posamezne primere ne določa dru- 
gače. 

Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi gospo- 
darskimi javnimi službami, ni obvezna, če zakon ali odlok 
lokalne skupnosti za posamezne primere ne določa drugače. 

6. člen « 
(oblike zagotavljanja javnih služb) 

Republika oziroma lokalna skupnost zagotavlja gospodarske 
javne službe skladno s 7. členom tega zakona v naslednjih 
oblikah: 

- v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega 
ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustano- 
viti javno podjetje ali podeliti koncesijo, 

- v javnem gospodarskem zavodu, kadar, gre za opravljanje 
ene ali več gospodarskih javnih služb, ki jih zaradi njihove 
narave ni mogoče opravljati kot profitne oziroma če to ni 
njihov cilj, 

- v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več 
gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to nare- 
kuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospo- 
darska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče 
opravljati kot profitno, 

- z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava, 

- z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega 
prava, kadar je takšna oblika primernejša od oblik iz prejšnjih 
alinei. 

Gospodarske javne službe se lahko izvajajo v okviru režij- 
skega obrata, javnega gospodarskega zavoda ali javnega 
podjetja samo, če javnih dobrin iz ekonomskih ali tehničnih 
razlogov ni mogoče enako ali bolj racionalno zagotoviti 
z dajanjem koncesij ali z vlaganjem javnega kapitala v dejav- 
nost oseb zasebnega prava. 

Koncesionar ali oseba zasebnega prava, ki posluje z javnim 
kapitalskim vložkom v zadevah izvajanja gospodarske javne 
službe, posluje po pravilih za javno službo predpisanega 
režima. 

7. člen 
(režim opravljanja) 

Ureditev gospodarske javne službe po drugem odstavku 3. 
člena tega zakona vsebuje režim opravljanja gospodarske 
javne službe. 

Z režimom iz prejšnjega odstavka se za posamezno gospodar- 
sko javno službo določi: 

- organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja 
po vrstah in številu izvajalcev (v režijskem obratu, javnem 
gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije 
ali javnih kapitalskih vložkov), 

- vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razpore- 
ditev, 

- pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, 

- pravice in obveznosti uporabnikov, 

- viri financiranja gospodarskih javnih služb in način njiho- 
vega oblikovanja, 

- vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje 
gospodarske javne službe, ki so lastnina republike ali lokalne 
skupnosti ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki 
ga uživa, 

- drugi elementi pomembni za opravljanje in razvoj gospo- 
darske javne službe. 

8. člen 
(financiranje) 

Gospodarske javne službe se financirajo s ceno javnih dobrin, 
iz proračunskih sredstev in iz drugih virov, določenih z zako- 
nom ali odlokom lokalne skupnosti. 

Republika zagotavlja sredstva iz proračuna za financiranje 
republiških gospodarskih javnih služb, lokalna skupnost pa 
za financiranje izbirnih lokalnih javnih služb. Proračunsko 
financiranje obveznih lokalnih gospodarskih služb se razmeji 
med republiko in lokalno skupnostjo na način, ki ga določa 
zakon. 

9. člen 
(raba objektov in naprav) 

Objekti in naprave, namenjeni za izvajanje obveznih gospo- 
darskih javnih služb, ki so določeni kot javno dobro, se lahko 
uporabljajo samo na način in pod pogoji, določenimi z zako- 
nom. 

Lokalna skupnost lahko predpiše pogoje in način javne, 
posebne in podrejene rabe objektov in naprav, namenjenih za 
izvrševanje lokalnih gospodarskih javnih služb. 

Z uporabo objektov in naprav, namenjenih za izvajanje gospo- 
darskih javnih služb, ali s pogoji za njihovo rabo se ne sme 
omejevati osnovni namen objekta ali naprave, razen če to 
zahteva ohranitev njegove substance. 

2. Strokovnotehnične In razvojne naloge 

10. člen 
(način izvajanja) 

Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge na 
področju gospodarskih javnih služb opravljajo direkcije, ki se 
ustanovijo po zakonu, ki ureja upravo ali neposredno ministr- 
stva oziroma ustrezne službe v lokalnih skupnostih. 

11. člen 
(vrste nalog) 

Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge na 
področju gospodarskih javnih služb so naloge, ki se nanašajo 
zlasti na: 

- razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih 
služb, 

- investicijsko načrtovanje, vzdrževanje in gospodarjenje 
z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarskih 
javnih služb, 

- postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, 
javnih gospodarskih zavodov in režijskih obratov, - postopke 
podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev, 

- strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb, 

- financiranje gospodarskih javnih služb, 
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- določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za 
posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne 
objekte in naprave gospodarskih Javnih služb, če ni to kot 
javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih javnih 
služb, 

- dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastruk- 
turne objekte in naprave gospodarskih javnih služb, če ni to 
kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih 
javnih služb. 

12. člen 
(prenos v izvajanje) 

Kadar to narekujejo razlogi racionalnosti in ekonomičnosti, 
lahko vlada ustanovi javni holding za področje posamezne ali 
večih gospodarskih javnih služb. Soustanoviteljice javnega 
holdinga so lahko tudi lokalne skupnosti. 

V primeru iz prejšnjega odstavka se lahko prenese v izvajanje 
holdingu posamezne strokovnotehnične, organizacijske in 
razvojne naloge, ki se nanašajo zlasti na: 

- financiranje in investiranje na področju gospodarskih jav- 
nih služb, 

- ustanaviteljstvo javnih podjetij in javnih gospodarskih zavo- 
dov, izjemoma pa tudi drugih državnih podjetij, 

- upravljanje podjetij in zavodov, povezanih v holding ter 
usklajevanje njihovih razvojnih programov, 

- razvojne projekte ter strokovno in poslovno povezovanje 
izvajalcev gospodarskih javnih služb. 

Holding pridobiva sredstva iz: 

- sredstev, ki se prenesejo nanj na podlagi lastninskega 
preoblikovanja in privatizacije, 

- sredstev, ki jih ustvari s prodajo vrednostnih papirjev, 

- sredstev, ki se ustvarijo z dobičkom javnih gospodarskih 
zavodov, z udeležbo v dobičku javnih podjetij, z drugimi 
sredstvi vlaganja kapitala in s plačili za koncesije za gospo- 
darske javne službe, 

- sredstev dotacij, donacij in posojil domačih in tujih oseb, 
tujih držav in mednarodnih finančnih ustanov, 

- sredstev, ustvarjenih z lastnim poslovanjem, 

- sredstev proračuna in drugih sredstev za financiranje 
gospodarskih javnih služb. 

Holding lahko ustanovi tudi lokalna skupnost, kadar gre za 
lokalne gospodarske javne službe. 

3. Varstvo uporabnikov javnih dobrin 

13. člen 
(ustanovitev teles) 

Republika in lokalne skupnosti ustanovijo telesa za varstvo 
uporabnikov javnih dobrin, sestavljena iz njihovih predstavni- 
kov. 

Telesa iz prejšnjega odstavka se ustanovijo za posamezno ali 
za več gospodarskih javnih služb. 

14. člen 
(način dela) 

Telesa iz prejšnjega člena dajejo pripombe in predloge v zvezi 
z izvajanjem gospodarskih javnih služb pristojnim organom 
republike in lokalnih skupnosti, ki so jih dolžni o svojih 
stališčih in ukrepih obvestiti. 

Sestavo, delovno področje ter podrobnejše pristojnosti in 

pravice telesa iz prejšnjega odstavka določi akt o njegovi 
ustanovitvi, s katerim se določi tudi organ, ki opravlja zanj 
administrativno strokovna opravila. 

15. člen 
(dolžnost sklenitve pogodbe) 

V primeru kršitve dolžnosti sklenitve pogodbe s strani izva- 
jalca gospodarske javne službe, lahko uporabnik od pristoj- 
nega organa republike ali lokalne skupnosti zahteva izdajo 
odločbe, s katero naj ta odloči o njegovi pravici, za katero 
meni, da je kršena, in naloži izvajalcu ustrezno ravnanje. 

4. Izvajanje gospodarskih javnih služb 

i 4.1. Režijski obrat 

16. člen 
(status) 

Režijski obrat se organizira kot nesamostojen ali kot samosto- 
jen režijski obrat po predpisih, ki urejajo upravo oziroma 
službe lokalnih skupnosti. 

Režijski obrat ni pravna oseba. 

4.2. Javni gospodarski zavod 

17. člen 
(ustanovitev) 

Vlada ali lokalna skupnost ustanovita javni gospodarski zavod 
za opravljanje ene ali večih gospodarskih dejavnosti, kadar se 
v celoti izvajajo kot neprofitne, njihovo izvajanje pa zahteva 
samostojno organizacijo izven uprave ali lokalnih služb. 

Soustanovitelji javnega gospodarskega zavoda so lahko tudi 
druge pravne in fizične osebe, vendar njihovi ustanoviteljski 
deleži skupaj ne smejo presegati 49%. 

18. člen 
(status) 

Javni gospodarski zavod je pravna oseba, če ni z aktom 
o ustanovitvi določeno drugače. 

Če javni gospodarski zavod ni pravna oseba, izvršuje poobla- 
stila v pravnem prometu, ki jih ima na podlagi akta o ustanovi- 
tvi, v imenu in za račun ustanovitelja. 

19. člen 
(akt o ustanovitvi) 

Javni gospodarski zavod se ustanovi z aktom o ustanovitvi, 
s katerim se določijo zlasti: 

- ime in sedež ustanovitelja, 

- firma in sedež zavoda, 

- pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem 
prometu, 
- dejavnost zavoda, 

- sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda in način 
njihove zagotovitve, 

- viri, način in pogoji financiranja dela zavoda, 

- pravice in obveznosti ustanovitelja do opravljanja dejavno- 
sti in upravljanja zavoda ter odgovornosti za njegove obvez- 
nosti, 

- organ, ki zastopa ustanovitelja v razmerju do zavoda, 

- rok za sprejetje statuta in imenovanje upravnega odbora ter 
oseba, ki bo opravljala zadeve začasnega poslovodenja ter 
njena pooblastila, 

poročevalec 15 



- organizacijske enote zavoda in njihova pooblastila v prav- 
nem prometu, 

- razmerja zavoda oziroma njegovih delov do uporabnikov, 

- druge medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in 
zavoda. 

Akt o ustanovitvi vsebuje tudi naloge, ki jih skladno s sedmo 
in osmo alineo 11. člena tega zakona izvaja javni gospodarski 
zavod kot javno pooblastilo. 

Če ustanovi javni gospodarski zavod več lokalnih skupnosti, 
se z aktom o ustanovitvi uredijo tudi njihove medsebojne 
pravice, obveznosti in odgovornosti. 

Če so soustanovitelji javnega gospodarskega zavoda tudi 
osebe zasebnega prava, se medsebojne pravice, obveznosti 
in odgovornosti vseh ustanoviteljev uredijo s pogodbo. 

20. člen 
(pravice ustanovitelja) 

Ustanovitelj javnega gospodarskega zavoda: 

- določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotav- 
ljanje in uporabo javnih dobrin, 

- daje soglasje k statutu zavoda in njegovim statusnih spre- 
membam, 

- daje soglasje k notranji organizaciji zavoda ter številu in 
vrsti delovnih mest, 

- daje soglasje k programom dela zavoda, 

- daje soglasje k najemanju posojil, ki niso predvidena ali 
presegajo določen znesek, 

- odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, 

- daje soglasje k izbiri podizvajalcev in pogodbam z njimi, 

- sprejme poslovno poročilo, obračune in zaključni račun 
zavoda. 

21. člen 
(direktor) 

Poslovanje in delo javnega gospodarskega zavoda vodi direk- 
tor. 

Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj zavoda, če ni 
z aktom o ustanovitvi za to pooblaščen upravni odbor in sicer 
na podlagi javnega razpisa ter pod pogoji, na način in po 
postopku, določenim s statutom. S statutom se določijo tudi 
pravice, obveznosti in odgovornost direktorja. Direktor se 
imenuje za štiri leta, ista oseba pa je lahko po preteku man- 
data ponovno imenovana. 

Spore v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo direktorja rešuje 
sodišče, pristojno za upravne spore. 

22. člen 
(upravni odbor) 

Javni gospodarski zavod upravlja upravni odbor. 

Sestava, način imenovanja oziroma izvolitve članov, trajanje 
mandata in pristojnosti organa upravljanja se določijo s statu- 
tom zavoda. 

23 člen 
(uporaba predpisov o zavodih) 

Za vprašanja, ki se nanašajo na ustanovitev javnega gospo- 
darskega zavoda, na njegovo ime in sedež, dejavnost, splošne 
akte, organizacijo, sredstva za delo in odgovornost za obvez- 

nosti, nadzor, statusne spremembe, povezovanje ter na pre- 
nehanje zavoda in na njegov vpis v sodni register se uporab- 
ljajo določbe zakona, ki ureja statusna vprašanja zavodov. 

4.3. Javno podjetje 

24. člen 
(ustanovitev) 

Javno podjetje ustanovi vlada oziroma lokalna skupnost kot 
podjetje v lasti republike ali lokalne skupnosti ali pa se usta- 
novi kot podjetje z vložki zasebnega kapitala, če to ni 
v nasprotju z javnim interesom, zaradi katerega je ustanov- 
ljeno. 

25. člen 
(pravice ustanovitelja) 

Ustanovitelj javnega podjetja: 

- določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zaanta-' 
Ijanje in uporabo javnih dobrin, 

- odloča o cenah oziroma tarifah za uporahr. ja.mn dobrin, 

- sprejme poslovno poročilo, obračune in zaključni račun 
podjetja. 

26. člen 
(direktor) 

Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor. 

Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj javnega podjetja 
na podlagi javega razpisa pod pogoji, na način in po 
postopku, določenim s statutom. S statutom se določijo tudi 
pravice, obveznosti in odgovornost direktorja. 

Direktorja se imenuje za štiri leta, ista oseba pa je lahko po 
preteku mandata ponovno imenovana. 

Spore v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo direktorja rešuje 
sodišče, pristojno za upravne spore. 

27. člen 
(uporaba predpisov o družbah) 

Za vsa vprašanja, ki se nanašajo na položaj javnega podjetja, 
se uporabljajo predpisi, ki urejajo položaj podjetij oziroma 
gospodarskih družb, če s tem ali drugim zakonom niso 
urejena drugače. 

4.4. Konceslonirana gospodarska javna služba 

4.4.1. Nosilci 
28. člen 

(način opravljanja) 

Koncesionirano gospodarsko javno službo opravlja koncesi- 
onar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila 
koncedenta. 

Opravljanje gospodarske javne službe kot javne službe 
v režiji, ne izključuje dajanja koncesij. 

Zakon ali odlok lokalne skupnosti lahko določi primere, ko 
opravljanje določene dejavnosti kot koncesionirane gospo- 
darske javne službe ni mogoče. 

29. člen 
(koncesionar) 

Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje 
pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesioni- 
rane gospodarske javne službe. 

Koncesionar je lahko tudi tuja oseba, če zakon ne določa 
drugače. 
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30. člen 
(koncederit) 

Koncedent je republika ali lokalna skupnost, odvisno od vrste 
gospodarske javne službe. 

Po pooblastilu republike ali lokalne skupnosti so lahko kon- 
cedenti tudi njuni organi in organizacije. 

« 
4.4.2. Koncesijski akt 

31. člen 
(namen in vrste) 

S koncesijskim aktom se določi predmet in pogoje opravlja- 
nja gospodarske javne službe za posamezno koncesijo. 

Koncesijski akt je predpis vlade ali odlok lokalne skupnosti. 

S koncesijskim aktom se lahko da koncesionarju javno poo- 
blastilo, če tako določa zakon. 

32. člen 
(vsebina) 

Koncesijski akt vsebuje: 

- dejavnosti ali zadeve, ki so predmet gospodarske javne 
službe, 

- območje izvajanja gospodarske javne službe, uporabnike 
ter razmerja do uporabnikov, 

- pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 

- morebitna javna pooblastila koncesionarju, 

- splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe in za 
uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo, 

- vrsto in obseg monopola ali način njegovega preprečeva- 
nja, 

- začetek in čas trajanja koncesije, 

- vire financiranja gospodarske javne službe, 

- način plačila koncesionarja ali način plačila odškodnine za 
izvrševanje gospodarske javne službe oziroma varščine, 

- nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe, 

~ prenehanje koncesijskega razmerja, 

~ organ, ki opravi izbor koncesionarja,- organ, pooblaščen 
za sklenitev koncesijske pogodbe, 

- druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje gospo- 
darske javne službe. 

33. člen 
(vloga o zainteresiranosti) 

če oseba zasebnega prava z vlogo, naslovljeno na konce- 
denta, izrazi zainetesiranost za opravljanje določene dejavno- 
sti kot koncesionirane gospodarske javne službe, mora kon- 
cedent v roku 60 dni od dneva, ko je vlogo prejel, pričeti 
postopek za izdajo koncesijskega akta. 

Vloga o zainteresiranosti mora vsebovati vse elemente, 
potrebne za določitev vsebine koncesijskega akta. 

34. člen 
(neposredni prenos) 

Posamezno lokalno gospodarsko javno službo lahko lokalna 
skupnost z odlokom neposredno prenese v opravljanje zaseb- 
nim, zadružnim ali druqim organizacijskim oblikam uporabni- 

kov javnih dobrin, kadar to narekuje lokacijska pogojenost ali 
če to narekujejo potrebe lokalnega prebivalstva. 

Gospodarsko javno službo iz prejšnjega odstavka lahko 
opravlja organizacijska oblika iz prejšnjega odstavka sama ali 
druga pravna ali fizična oseba, če so izpolnjeni vsi predpisani 
tehnični, sanitarni in drugi standardi in normativi. 

4.4.3. Pridobivanje koncesionarjev 

35. člen 
(javni razpis) 

Koncesionarje pridobiva koncedent na podlagi javnega raz- 
pisa. 

Podlaga za javni razpis je koncesijski akt, s katerim se dolo- 
čita tudi oblika in postopek javnega razpisa. 

Z zakonom ali odlokom iz drugega odstavka 3. člena tega 
zakona se lahko določi primere, ko se izbira opravi brez 
javnega razpisa. 

Javni razpis se objavi v uradnem glasilu Republike Slovenije. 

36. člen 
(izbira) 

O izbiri koncesionarja odloči koncedent z upravno odločbo. 

V postopku iz prejšnjega odstavka imajo vsi kandidati, ki so 
sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke. 

37. člen 
(obveznost postopka) 

Če se na podlagi vloge o zainteresiranosti izda koncesijski 
akt, je koncedent dolžan v roku 60 dni od dneva izdaje akta 
začeti s postopkom javnega razpisa. 

4.4.4. Koncesijska pogodba 

38. člen 
(namen, vsebina in oblika) 

S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita 
medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesionirane 
gospodarske javne službe, zlasti pa: 

- način in roke plačil in morebitne varščine, 

- razmerja v zvezi s sredstvi, ki jih vloži koncedent, 

- dolžnost koncesionarja poročati koncedentu o vseh dej- 
stvih in pojavih, ki utegnejo vplivati na izvajanje javne službe 
na način in pod pogoji, določenimi v koncesijskem aktu, 

- način finančnega in strokovnega nadzora s strani konce- 
denta, 
- pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega 
izvajanja javne službe, 

- medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, povzro- 
čeno z izvajanjem ali neizvajanjem javne službe, 

- razmerja ob spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah, 

- način spreminjanja koncesijske pogodbe, 

- prenehanje koncesijske pogodbe in njeno morebitno 
podaljšanje, 

- prenos objektov in naprav (odkup koncesije) in morebitno 
restitucijo po prenehanju koncesije. 

V primeru neskladja med določbami koncesijskega akta in 
določbami koncesijske pogodbe veljajo določbe koncesij- 
skega akta. 
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Koncesijska pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki, sicer 
nima pravnega učinka. 

39. člen 
(reševanje sporov) 

Če pride pri izvajanju koncesijske pogodbe do spora med 
koncedentom in koncesionarjem, odloča o sporu redno so- 
dišče. 

4.4.5. Prenehanje koncesijskega razmerja 

40. člen 
(način prenehanja) 

Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha: 

- s prenehanjem koncesijske pogodbe, 

- z odkupom koncesije, 

- z odvzemom koncesije, 

- s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe 
v režijo. 

41. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 

Koncesijska pogodba preneha: 

- po preteku časa, za katerega je bila sklenjena. 

- z odpovedjo, če je sklenjena za nedoločen čas, 

- z razdrtjem. 

Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medse- 
bojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju pogodbe 
se določijo v koncesijski pogodbi. 

42. člen 
(odkup koncesije) 

Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje, tako da 
koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet 
koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame 
objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače 
pridobil za namen izvajanja koncesionirane gospodarske 
javne službe. . 

Odkup koncesije je možen samo, če je izrecno predviden 
v koncesijskem aktu ali v koncesijski pogodbi, s katero se 
določijo tudi način, obseg in pogoji odkupa. 

Ne glede na prejšnji odstavek tega člena je odkup lahko tudi 
prisilen. Za prisilen odkup koncesije se uporabljajo določbe 
predpisov, ki urejajo razlastitev. Ob prisilnem odkupu je kon- 
cedent dolžan plačati koncesionarju odškodnino, ki se določa 
po predpisih o razlastitvi. 

43. člen 
(odvzem koncesije) 

Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju: 

če ne začne z opravljanjem koncesionirane gospodarske 
javne službe v za to določenem roku, 

če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot 
gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodar- 
ska javna služba. 

Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijskem aktu ali 
v koncesijski pogodbi. 

V primeru odvzema koncesije po drugi alinei prvega odstavka 
se za odškodnino koncesionarju uporabljajo določbe tretjega 
odstavka preišniega člena. 

44. člen 
(prevzem koncesije) 

Koncedent lahko prevzame koncesionirano gospodarsko 
javno službo v režijo. 

Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijskem aktu ali 
v koncesijski pogodbi. 

» 
4.4.6. Prenos koncesije 

45. člen 
(pogoji za koncesionarja) 

Opravljanje koncesionirane gospodarske javne službe, lahko 
koncesionar prenese na drugo osebo samo, če je prenos 
predviden v koncesijski pogodbi in v predvidenem obsegu. 
V nasprotnem primeru je prenos možen samo z dovoljenjem 
koncedenta. 

46. člen 
(pogoji za koncedenta) 

Koncedent lahko v celoti ali delno prenese opravljanje konce- 
sionirane gospodarske javne službe, samo v primerih, določe- 
nih s tem zakonom ali zaradi razlogov, določenih v koncesij- 
ski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja. 

4.4.7. Obvezna koncesija 

47. člen 
(način določitve) 

Z zakonom se lahko določi, da morajo posamezno dejavnost, 
ki se opravlja kot gospodarska javna služba, opravljati dolo- 
čene osebe zasebnega prava kot obvezen del svoje dejavnosti 
(obvezna koncesija). 

Z zakonom se določijo tudi način in pogoji opravljanja 
obvezne koncesije, ki ne smejo ovirati koncesionarjeve redne 
dejavnosti ali iti na njegov račun. 

48. člen 
(naložitev) 

Obvezna koncesija se naloži z upravno odločbo, za njeno 
opravljanje pa koncedent in koncesionar skleneta koncesij- 
sko pogodbo po določbah tega zakona. 

4.4.8. Višja sila 

49. člen 
(dolžnosti in pravice koncesionarja) 

Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati 
koncesionirano gospodarsko javno službo tudi ob nepredvid- 
ljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. 

V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico 
zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali 
zaradi opravljanjaVoncesionirane gospodarske javne službe 
v nepredvidljivih okoliščinah. 

4.4.9. Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih 

50. člen 
(odgovornost za škodo) 

Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo 
pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzro- 
čijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugih 
osebam. 

51. člen 
(začasen prevzem) 

Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njen1 

zaposlenih hudi. ne zagotovi opravljanja koncesionirane 
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gospodarske javne službe, lahko njeno opravljanje začasno 
zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na 
drug način, določen v koncesijski pogodbi. 

4.4.10. Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja 

52. člen 
(vrsta odgovornosti) 

Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri opravlja- 
nju koncesionirane gospodarske javne službe povzroči kon- 
cesionar uporabnikom ali drugim osebam, če s koncesijsko 
pogodbo ni dogovorjena drugačna vrsta odgovornosti. 

5. Zagotavljanje javnih dobrin z javnim kapitalskim vložkom 

53. člen 
(namen) 

Javne dobrine lahko republika ali lokalna skupnost (v nadalj- 
njem besedilu: vlagatelj) skladno s 6. in 7. členom tega 
zakona zagotavlja z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost 
oseb zasebnega prava. 

Za vloženi javni kapital po prejšnjem odstavku se štejejo 
denar, stvari in vrednostni papirji. 

54. člen 
(odločitev o vlaganju in razpis) 

Odločitev o vlaganju javnega kapitala sprejme vlagatelj ali 
organ, ki ga vlagatelj za to pooblasti. 

Na podlagi sprejete odločitve o vlaganju javnega kapitala se 
izvede javni razpis za pridobivanje zainteresiranih oseb 
zasebnega prava. 

Obliko in postopek javnega razpisa določi vlagatelj, če zakon 
ne določa drugače. 

55. člen 
(vloga o zainteresiranosti) 

Odločitev o vlaganju javnega kapitala lahko vlagatelj sprejme 
tudi na podlagi prejete vloge zainteresirane osebe zasebnega 
prava. 

V primeru iz prejšnjega odstavka mora vlagatelj pred spreje- 
mom odločitve o vlaganju javnega kapitala namero objaviti 
v uradnem glasilu Republike Slovenije in v objavi določiti rok, 
ki ne sme biti krajši od 30 dni, za vložitev vlog drugih zaintere- 
siranih qseb. 

56. člen 
(izbira) 

O izbiri osebe zasebnega prava na podlagi javnega razpisa ter 
o izbiri na podlagi vloge o zainteresiranosti odloči vlagatelj ali 
od njega pooblaščen organ z upravno odločbo. 

V postopku izdaje odločbe iz prejšnjega odstavka imajo vse 
osebe, ki so sodelovale v javnem razpisu ali so vložile vloge 
o zainteresiranosti, položaj stranke. 

57. člen 
(pogodba o vlaganju) 

Vlagatelj ali organ, ki ga vlagatelj pooblasti, sklene z izbrano 
osebo pogodbo o vlaganju javnega kapitala. 

Pogodba iz prejšnjega odstavka mora biti sklenjena v pisni 
obliki in mora poleg splošnih pogodbenih sestavin vsebovati 
zlasti tudi določbe o: - vrsti in višini vloženega javnega 
kapitala, 

- obliki in načinu vlaganja, 

- namenu vlaganja, 
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- obdobju, za katero se javni kapital vlaga, 

- načinu vračila ali odkupa vloženega javnega kapitala, 

- pravicah in obveznostih glede objektov, zgrajenih z javnim 
kapitalom, 

- pravicah in obveznostih vlagatelja do vloženega javnega 
kapitala in upravljanja, 

- pravicah in obveznostih osebe zasebnega prava do upo- 
rabe in razpolaganja z vloženim javnim kapitalom, 

- vrsti in pogojih zagotavljanja in uporabe javnih dobrin, 

- času (trajanju) obveznosti zagotavljanja javnih dobrin, 

- razmerjih osebe zasebnega prava do uporabnikov javnih 
dobrin, 

- pogodbenih kaznih ter razlogih za odpoved, razvezo in 
razdrtje pogodbe ter pravicah in obveznostih pogodbenih 
strank v takšnih primerih. 

6. Financiranje gospodarskih javnih služb 

58. člen 
(cena proizvoda ali storitve) 

Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega upo- 
rabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov izmer- 
ljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve, ki je 
lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila. 

Cene se oblikujejo in določajo na način in po postopku, ki ga 
določa zakon ali odlok lokalne skupnosti v skladu z zakonom. 

Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabni- 
kov in količini porabljenih ali nuđenih javnih dobrin. 

Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se odloči 
o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir subven- 
cij. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporab- 
nikov in količini porabljenih ali nuđenih javnih dobrin. 

59. člen 
(proračunsko financiranje) 

Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne 
službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih upo- 
rabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva. V pro- 
računu se zagotavljajo tudi sredstva za subvencije iz četrtega 
odstavka prejšnjega člena. 

Obveznosti republike in lokalnih skupnosti do financiranja 
gospodarskih javnih služb iz proračunskih sredstev se razme- 
jijo po njihovi vrsti, obsegu in naravi v skladu z zakonom, ki 
ureja proračun. 

60. člen 
(lokalni davek) 

Lokalna skupnost lahko za financiranje lokalnih gospodar- 
skih javnih služb predpiše davek v skladu s predpisi, ki urejajo 
financiranje javne porabe in nalog lokalnih skupnosti. 

61. člen 
(prihodek izvajalcev) 

Prihodki javnega gospodarskega zavoda, javnega podjetja, 
koncesionarja ali osebe zasebnega prava iz 53. člena tega 
zakona, ki izvirajo iz opravljanja gospodarske javne službe 
oziroma iz zagotavljanja javnih dobrin, se določijo z aktom 
o ustanovitvi javnega zavoda oziroma javnega podjetja, s kon- 
cesijskim aktom ali s pogodbo o vlaganju javnega kapitala. 
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62. člen 
(posojila) 

Infrastrukturni objekti gospodarskih javnih služb se lahko 
financirajo iz sredstev, dobljenih s kratkoročnimi ali dolgo- 
ročnimi posojili. Posojila najamejo v skladu z zakonom repu- 
blika ali lokalne skupnosti glede na vrsto gospodarske javne 
službe. 

63. člen 
(tuja vlaganja) 

Pod pogoji, ki jih določa zakon, se lahko sredstva za investi- 
cijsko izgradnjo objektov in naprav, namenjenih za opravlja- 
nje gospodarskih javnih služb, pridobivajo tudi iz sredstev 
vlaganj tujih oseb in iz sredstev tujih in mednarodnih posojil. 

64. člen 
(voucher) 

Republika in lokalne skupnosti lahko dajo uporabnikom jav- 
nih dobrin bone (voucher), s katerimi na podlagi lastne izbire 
plačujejo javne dobrine. 

7. Prehodne in končne določbe 

65. člen 
(določitev javnih služb) 

Do določitve gospodarskih javnih služb z zakoni iz 2. člena 
tega zakona se za gospodarske javne službe štejejo: 

- dejavnosti, ki so z zakonom ali z odlokom skupščine občine 
ali mesta določene kot dejavnosti posebnega družbenega 
pomena na področjih materialne infrastrukture; 

- zadeve posebnega družbenega pomena s področij materi- 
alne infrastrukture, ki se opravljajo v okviru gospodarskih 
dejavnosti; 

- druge dejavnosti oziroma zadeve katerih financiranje je 
potekalo preko sistema samoupravnih interesnih skupnosti 
materialne proizvodnje oziroma sistema financiranja javne 
porabe. 

66. člen 
(lastninjenje podjetij) 

Obstoječa javna in druga podjetja ter organizacije, ki oprav- 
ljajo dejavnosti oziroma zadeve iz 65. člena tega zakona kot 
izključno dejavnost postanejo s celotnim družbenim kapita- 
lom lastnina republike, občine ali mesta. Dejavnost je izk- 
ljučna, če je delež družbenega kapitala iz drugega odstavka 
69. člena tega zakona večji od 85%. 

Obstoječa javna in druga podjetja ter organizacije, ki oprav- 
ljajo dejavnosti oziroma zadeve iz 65. člena tega zakona kot 
pretežno dejavnost, postanjo lastnina republike, občine ali 
mesta v obsegu, ki ustreza vrednosti deleža družbenega kapi- 
tala, ki je bil pridobljen v okviru financiranja preko sistema 
samoupravnih interesnih skupnosti oziroma sistema financi- 
ranja javne porabe. V ostalem delu se lastninijo po zakonu, ki 
Uieja lastninsko preoblikovanje podjetij. Dejavnost je pre- 
težna, če je delež družbenega kapitala iz drugega odstavka 
69. člena tega zakona večji od 50%. 

Podjetja ali organizacije, ki opravljajo dejavnosti oziroma 
zadeve iz 65. člena tega zakona kot eno od svojih dejavnosti 
ali kot del svoje dejavnosti z nepretežnim deležem družbe- 
nega kapitala, ki je bil pridobljen v okviru financiranja preko 
sistema samoupravnih interesnih skupnosti oziroma sistema 
financiranja javne porabe, se lastninijo po zakonu, ki ureja 
lastninsko preoblikovanje podjetij. Pred pričetkom lastninje- 
nja mora biti ugotovljen delež družbenega kapitala, ki 
postane lastnina republike, občine ali mesta. 

Če so bila v podjetja ali organizacije iz prejšnjih odstavkov za 
namen opravljanja dejavnosti oziroma zadev iz 65. člena tega 

zakona vložena sredstva drugih pravnih ali fizičnih oseb izven 
sistema financiranja dejavnosti posebnega družbenega 
pomena, se medsebojne pravice in obveznosti glede teh sred- 
stev uredijo s pogodbo med republiko, občino ali mestom in 
vlagateljem. 

67. člen 
(izločitev) 

Obstoječa javna in druga podjetja ter organizacije iz prejš- 
njega člena lahko izločijo tisti del svojega premoženja, ki ne 
predstavlja družbenega kapitala, katerega lastnik postane 
republika, občina oziroma mesto in na njegovi podlagi orga- 
nizirajo eno ali več podjetij v družbeni lastnini. 

Ob izločitvi premoženja po prejšnjem odstavku se izločijo in 
prenesejo na novo organizirana podjetja tudi dejavnosti, ki 
niso dejavnosti oziroma zadeve iz 65. člena tega zakona. 

Novo organizirana podjetja se lastninijo po zakonu, ki ureja 
lastninsko preoblikovanje podjetij. 

68. člen 
(lastninjenje v drugih primerih) 

Določbe tega poglavja se uporabljajo tudi za podjetja, ki so 
bila organizirana na podlagi 13. člena ustavnega zakona za 
izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k Ustavi Sociali- 
stične Republike Slovenije (Uradni list SRS, Št. 32/89), če je 
njihova dejavnost nujen pogoj za nemoteno in racionalno 
opravljanje dejavnosti podjetij ali organizacij iz prvega in 
drugega odstavka 66. člena ali če je nanje tehnološko vezana 
oziroma skupaj predstavljajo enoten tehnološki sistem. 

Podjetja iz prejšnjega odstavka določi Vlada oziroma izvršni 
svet skupščine občine, skupnosti občin ali mesta, v enem 
mesecu od uveljavitve tega zakona. 

69. člen 
(ugotavljanje in vrednost deležev) 

Družbeni kapital je po tem zakonu razlika med vrednostjo 
sredstev podjetja oziroma organizacije (celotne aktive) ter 
vrednostjo obveznosti podjetja, vključno z obveznostmi do 
pravnih in fizičnih oseb na podlagi trajnih vlog teh oseb 
v podjetje. Družbeni kapital so tudi trajne vloge, navadne in 
prednostne delnice ali deleži, ki ne pripadajo nobeni pravni ali 
fizični osebi. V celotno aktivo se ne všetavjo objekti in 
naprave oziroma omrežja iz 71. člena tega zakona ter kmetij- 
ska zemljišča in gozdovi. 

Deleži družbenega kapitala, ki po določbah tega zakona 
postanejo lastnina republike, občine ali mesta, se ugotavljajo 
glede na povprečni odstotek sredstev, pridobljenih v okviru 
financiranja preko sistema samoupravnih interesnih skupno- 
sti oziroma sistema financiranja javne porabe, v prihodku 
podjetja ali organizacije v zadnjih desetih letih oziroma od 
leta pričetka izvajanja dejavnosti oziroma zadev iz 65. člena 
tega zakona, če je ta doba krajša od desetih let. 

Deleži družbenega kapitala v podjetjih iz prejšnjega člena se 
ugotavljajo glede na povprečni delež prihodka, ki so ga ustva- 
rila v obdobju iz prejšnjega odstavka z opravljanjem storitev 
za podjetja oziroma organizacije iz 65. člena tega zakona. 

Javna in druga podjetja oziroma organizacije iz 66. IN 68. 
člena tega zakona ugotovijo vrednost deležev družbenega 
kapitala po tem členu v 4 mesecih od dneva uveljavitve tega 
zakona. Vrednost deležev, objektov in naprav oziroma omrežij 
lahko ocenjujejo samo posamezniki in organizacije, ki imajo 
licenco Agencije Republike Slovenije za pospeševanje pre- 
strukturiranja gospodarstva in spodbujanje prenove podjetij, 
ki v enem mesecu od dneva uveljavitve tega zakona določi 
metodologijo za določanje vrednosti deležev. 

Podjetja in organizacije iz prejšnjega odstavka morajo oceni- 
tev vrednosti deležev predložiti v soglasje pristojnemu mini- 
strstvu oziroma izvršnemu svetu občine ali mesta in Agenciji 
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Republike Slovenije za pospeševanje prestrukturiranja 
gospodarstva in spodbujanje prenove podjetij v roku iz prejš- 
njega odstavka, sicer preide celotno premoženje v lastnino 
republike, občine ali mesta. 

Ministrstvo oziroma izvršni svet in agencija iz prejšnjega 
odstavka morata v enem mesecu od dneva prejema dati 
soglasje k ocenitvi vrednosti deležev ali imenovati komisijo, ki 
bo opravila novo ocenitev in to sporočiti podjetju oziroma 
organizaciji, na katero se ocenitev nanaša, sicer se šteje, da je 
soglasje dano. 

70. člen 
(reorganizacija) 

Podjetja in organizacije iz prvega in drugega odstavka 66. 
člena tega zakona po ugotovitvi deleža družbenega kapitala 
nadaljujejo z delom kot javna podjetja v lastnini republike 
oziroma občine ali mesta. Njihova organizacija in upravljanje 
se uskladita z določbami tega zakona najkasneje v 9 mesecih 
od dneva njegove veljavnosti. 

Do uskladitve po prejšnjem odstavku se lahko opravi reorga- 
nizacija podjetij oziroma organizacij le z odlokom ali s soglas- 
jem Vlade oziroma z aktom ali s soglasjem izvršnega sveta 
občine ali mesta. 

71. člen 
(lastninjenje objektov in naprav) 

Z dnem uveljavitve tega zakona postanejo lastnina republike, 
občine ali mesta infrastrukturni objekti in naprave oziroma 
omrežja, ki so: 

- namenjena izvajanju dejavnosti oziroma zadev iz 65. člena 
tega zakona, ali 

- bila financirana iz sredstev prispevkov ali povračil, iz sred- 
stev samoprispevka ali iz sredstev, ki so se obvezno združe- 
vala na podlagi zakona, samoupravnega sporazuma ali dru- 
gega samoupravnega splošnega akta (sredstva solidarnosti in 
vzajemnosti), ali 

- bila neodplačno prenesena v podjetja oziroma organizacije 
za izvajanje dejavnosti iz 65. člena tega zakona. 

Na objektih in napravah iz prejšnega odstavka z dnem pre- 
nosa v javno lastnino, ugasnejo vse terjatve do republike, 
občine, skupnosti občin ali mesta. 

Določbe prejšnjih odstavkov se ne uporabljajo za objekte in 
naprave oziroma omrežja, ki so bila zgrajena s sredstvi prav- 
nih ali fizičnih oseb na način, ki ni vsebovan v prvem odstavku 
tega člena. 

Če so bila v objekte in naprave oziroma omrežja iz prejšnjega 
odstavka vložena tudi sredstva solidarnosti ali vzajemnosti 
oziroma sredstva iz sistema financiranja dejavnosti poseb- 
nega družbenega pomena, se razmerja glede teh sredstev 
uredijo s pogodbo med osebami iz prejšnjega odstavka in 
republiko, občino, skupnostjo občin ali mestom. 

72. člen 
(prenos premoženja) 

V premoženje republike se za namen opravljanja dejavnosti in 
zadev iz 65. člena tega zakona, ki so v pristojnosti republike, 
prenesejo: 

- deleži družbenega kapitala, ki po določbah tega zakona 
postanejo lastnina republike, 

- objekti in naprave oziroma omrežja iz 71. člena tega 
zakona, ki .0- postanejo lastnina republike, 

- delež družbenega kapitala, ki se po določbah tega zakona 

lastnini po zakonu, ki ureja lastninsko preoblikovanje podjetij, 
ki bi sicer pripadal skladu Republike Slovenije za razvoj, 

- delež družbenega kapitala, ki se v podjetjih oziroma organi- 
zacijah iz 66. člena tega zakona ne olastnini v roku, določe- 
nem z zakonom, ki ureja lastninsko preoblikovanje podjetij. 

V primeru, ko gre za podjetja oziroma organizacije in objekte 
in naprave oziroma omrežja lokalne narave, se sredstva iz 
prejšnjega odstavka prenesejo v premoženje občine oziroma 
mesta. 

Upravljanje in gospodarjenje s premoženjem iz tega člena 
zagotavlja vlada oziroma izvršni svet občine ali mesta. 

73. člen 
(uskladitev) 

Ureditev gospodarskih javnih služb se uskladi z določbami 
tega zakona najkasneje v enem letu od dneva njegove uvelja- 
vitve, če poseben zakon ne določa drugače. 

74. člen 
(delovna razmerja) 

Do ureditve vprašanj, ki se nanašajo na delovna razmerja, 
udeležbo pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic 
zaposlenih v javnih gospodarskih zavodih in javnih podjetjih, 
se ta vprašanja urejajo v skladu z zakonom in kolektivno 
pogodbo. 

75. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati: 

1..zakon o energetskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 33/ 
81 in 29/86), razen določb 2. do 10., 12., 13., 19., 21., 63. in 65. 
do 88. člena; 

2. določbe 1. odstavka 3. člena ter določbe 54., 55. in 56. člena 
zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87); 

3. zakon o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82), 
razen določb 3., 4., 5., 6., prvega odstavka 7., 11. in 14. člena; 

4. zakon o vodah (Uradni list SRS, 38/81 in 29/86 ter Uradni list 
RS, št. 15/91), razen določb 2., 3., 4., 7.. 10., 29., 33., 34., 35., 
45. do 80. in 86. člena. 

Predpisi, izdani za izvrševanje v prejšnjem odstavku navede- 
nih zakonov, se uporabljajo do izdaje novih. 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehata veljati: 

1. družbeni dogovor o natančnejših razčlenitvah meril za 
organiziranje komunalnih OZD (Uradni list SRS, št. 22/83); 

2. družbeni dogovor o natančnejši razčlenitvi meril za upo- 
rabo v zakonu o združenem delu določenih pogojev za orga- 
niziranje oziroma za spremembe v organiziranju organizacij 
združenega dela za vzdrževanje in varstvo cest in o nalogah 
za organiziranje drugih organizacij združenega dela v cest- 
nem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 31/82); 

3. družbeni dogovor o natančnejši razčlenitvi meril za upo- 
rabo v zakonu o združenem delu določenih pogojev za orga- 
niziranje oziroma za spremembe v organiziranju temeljnih 
organizacij združenega dela energetskih dejavnosti in o smer- 
nicah za organiziranje drugih organizacij združenega dela 
v energetskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 30/82). 

76. člen 
(veljavnost zakona) 

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

poročevalec 21 



OBRAZLOŽITEV 

1. Uvod 

Osnutek zakona o gospodarskih javnih službah je bil v Skupš- 
čini Republike Slovenije obravnavan in sprejet na 29. seji 
Zbora združenega dela dne 12. septembra 1991, na 25. seji 
Zbora občin dne 11. septembra 1991 in na 26. seji Družbeno- 
političnega zbora dne 7. oktobra 1991. Zbori Skupščine Repu- 
blike Slovenije so naložili predlagatelju, da pripravi predlog 
zakona in pri tem upošteva pripombe, predloge in mnenja 
delovnih teles Skupščine ter mnenja in pripombe iz razprav 
poslancev na sejah zborov. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona o gospodarskih 
javnih službah proučil vse pripombe delovnih teles, poslan- 
cev, in poslanskih klubov, kakor tudi pripombe in predloge 
posameznih organizacij, združenj in drugih subjektov ter jih 
v kar največji možni meri upošteval. 

2. Upoštevanje prava Evropskih skupnosti in Sveta Evrope 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona upošteval doku- 
mente, ki so bili v zvezi z izvajanjem javnih služb sprejeti ali pa 
so še v fazi predlogov v okviru Evropskih skupnosti, upošte- 
vane pa so bile tudi zahteve Evropske listine o lokalni samou- 
pravi, ki jo je leta 1985 sprejel Svet Evrope. 

V zvezi z oblikami izvajanja gospodarskih javnih služb predla- 
gatelj navaja štiri najpomembnejše direktive Sveta Evropskih 
skupnosti, katerih definicije, načela in zahteve so bile upošte- 
vane pri pripravi predloga zakona. To so: 

- direktiva št. 77/62/EEC z dne 21. 12. 1976 (dopolnjena v letih 
1980 in 1988), 

- direktiva št. 89/440/EEC z dne 18. 7. 1989, 

- direktiva št. 90/531/EEC z dne 17. 9. 1990 in 

- predlog direktive št. COM (91) 322 z dne 20. 8. 1991. 

Navedene direktive so pomembne zlasti zaradi poenotenja 
predloga zakona z definicijami in zahtevami Evropskih skup- 
nosti, ki se nanašajo na vprašanja, kot so: 

- kaj se šteje za javna telesa in kateri organi (državni organi, 
organi lokalnih skupnosti, idr.) nastopajo kot nosilci javnih 
služb? 

- kdaj in pod kakšnimi pogoji se določeno podjetje še šteje 
za javno podjetje? 

- kakšne so oblike in načini zagotavljanja prevladujočega 
vpliva države ali lokalnih skupnosti pri vodenju in poslovanju 
javnih podjetij? 

- kakšne so zahteve za postopek dajanja koncesij in kdo je 
lahko koncedent ? 

- kakšne so razlike med koncesijsko pogodbo in drugimi 
pogodbami javnega prava (npr. pogodbo za javne gradnje in 
s tem povezano koncesijo)? 

Evropska listina o lokalni samoupravi je bila upoštevana pri 
določanju vsebine predloga zakona zlasti z vidika vprašanja, 
ali lahko država glede na novo ustavo z zakonom ureja 
področje dela občin kot samoupravnih lokalnih skupnosti in 
ali jim lahko predpisuje oblike in načine urejanja določenih 
vprašanj. 

Predlagatelj se je glede tega vprašanja naslonil na rešitve, 
vsebovane v Evropski listini o lokalni samoupravi, ki v svojem 
3. členu določa, da -lokalna samouprava označuje pravico in 
sposobnost lokalnih oblasti, da v mejah zakona urejajo in 
opravljajo bistveni del javnih zadev v lastni pristojnosti in 
v korist lokalnega prebivalstva«, v 4. členu pa, da se >< temeljna 

pooblastila in pristojnosti lokalnih oblasti določijo v ustavi ali 
v zakonu.« Iz navedenih delov členov jasno izhaja, da niti po 
evropskih standardih s področja lokalne samouprave ni ovire 
za to, da bi se lokalnim skupnostim z zakonom predpisovale 
oblike in načine urejanja določenih vprašanj. Takšne rešitve 
najdemo tudi v tuji zakonodaji. Tako npr. italijanski zakon št. 
142/1990, ki je pričel veljati 13. 6. 1990 in ki ureja lokalno 
samoupravo vsebuje člene, ki točno določajo naloge oziroma 
pristojnosti lokalnih skupnosti, poleg tega pa tudi člene, ki se 
nanašajo na oblike izvajanja lokalnih javnih služb. Hkrati 
določa tudi, da se lokalne javne službe, torej javne službe 
v pristojnosti lokalne skupnosti, določijo z zakonom. 

3. Najpomembnejše oblike izvajanja javnih služb v Evropi 

V Evropi (Vir: C. VVood, G.F. Schuppert: Delivering Public 
Services in VVestern Europe, London 1988) so poznane tri 
temeljne oblike izvajanja javnih služb. 

Prvo obliko predstavlja izvajanje javnih služb v okviru klasič- 
nih upravnih služb države ali lokalne skupnosti oziroma z dru- 
gimi besedami izvajanje javnih služb v režiji. 

Izvajanje javnih služb v režiji pomeni, da nastopa kot izvajalec 
javnih služb klasična državna uprava oziroma službe lokalne 
skupnosti same (glej t. i. core public bureaucracy). Gre torej za 
popolno inkorporiranost izvajalcev javnih služb v sistem 
državne oziroma lokalnih služb. 

Drugo obliko izvajanja javnih služb v režiji predstavljajo orga- 
nizacijske oblike, ki so sicer še vedno javnopravni subjekti, 
vendar so izločeni iz sistema državne uprave oziroma lokalnih 
služb. Kot take so sicer pod nadzorom države oziroma lokalne 
skupnosti, vendar imajo svojo lastno subjektiviteto. Gre zlasti 
za javna podjetja in javne zavode. 

Seveda se v tem okviru pojavljajo tudi druge oblike javnih 
ustanov in organizmov, organiziranih izven državne strukture 
z namenom zagotavljanja javnih služb v smislu njihovega 
izvajanja, usklajevanja, financiranja, nadzora in tudi varstva 
uporabnikov javnih dobrin. Tudi ni nujno, da gre vedno za 
profesionalne ustanove. Z javnimi službami se lahko ukvarjajo 
tudi prostovoljna združenja. 

Zasebnopravni subjekti nastopajo kot izvajalci javnih služb, 
bodisi kot koncesionarji (na podlagi pogodbe z ustreznim 
državnim organom oziroma organom lokalne skupnosti) ali 
kot zasebnopravni subjekti, ki jih država nadzira preko kapi- 
talskih vložkov ali pa na drugačne načine. Navedena primera 
predstavljata drugo in tretjo od temeljnih oblik izvajanja jav- 
nih služb, torej koncesionirano javno službo in zagotavljanje 
javnih dobrin preko kapitalskih vlaganj države oziroma lokal- 
nih skupnosti. 

Že omenjeni italijanski zakon št. 142/1990 v 22. členu določa 
tudi oblike izvajanja javnih služb v občini in pokrajini. Občine 
in pokrajine lahko opravljajo javne službe neposredno 
v okviru svojih služb, s koncesijo tretjim osebam, s pomočjo 
posebnega podjetja ali ustanove za izvajanje družbenih služb 
in s pomočjo delniških družb s pretežno krajevnim javnim 
kapitalom. 

4. Splošne pripombe 

Splošne pripombe k osnutku zakona o gospodarskih javnih 
službah, se nanašajo na naslednja vprašanja. 

Kot temeljna vprašanja (npr. Zakonodajno-pravna komisija, 
Odbor za lokalno samoupravo, Gospodarska zbornica Slove- 
nije) so se zastavljala vprašanje ustavne podlage za izdajo 
zakona, vprašanje prejudiciranja nekaterih vprašanj oziroma 
institutov, ki jih vsebuje zakon in s tem povezanih pojmov, 
vsebovanih v zakonskem tekstu ter vprašanje obsega javnih 
služb in s tem povezane javne (državne) lastnine. 

S sprejetjem nove slovenske ustave navedena vprašanja niso 
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več relevantna. S pojmom gospodarske javne službe pa se 
nadomešča pojem gospodarskih dejavnosti posebnega druž- 
benega pomena, kar je razvidno iz 1. člena zakonskega pred- 
loga ter iz njegovih prehodnih določb (65. člen). 

Predlagatelj meni, da tudi zakonsko urejanje nekaterih vpra- 
šanj v zvezi z občinami oziroma drugimi lokalnimi skupnostmi 
ne posega niti v obstoječo prav tako pa tudi ne v bodočo 
ureditev zakonodaje, ki bo urejala lokalno samoupravo. S tem 
tudi ni bojazni, da bi prejudicirali pristojnosti bodočih lokal- 
nih skupnosti na področju gospodarskih javnih služb, še 
posebej ne zaradi tega, ker si je nemogoče zamisliti, da bi se 
gospodarske javne službe organizirale zgolj po teritorialnem 
načelu. Za sisteme, kakršni se pojavljajo npr. v okviru komu- 
nalnih dejavnosti (po predlagani novi zakonski ureditvi var- 
stva okolja so to gospodarske javne službe na področju var- 
stva okolja), namreč največkrat pride v poštev organiziranje 
na podlagi funkcionalnega načela, česar pa zakon v predlože- 
nem tekstu ne ovira. Prav tako tudi določanje pravil, ki jih 
morajo spoštovati občine oziroma druge lokalne skupnosti ob 
urejanju gospodarskih javnih služb, po predlagateljevem 
mnenju ne pomeni poseganja v njihovo samoupravo, temveč 
gre za uresničevanje interesa države po zagotovitvi določe- 
nega minimalnega standarda javnih dobrin vsem državljanom 
na območju celotnega državnega ozemlja. 

Zato zakonski predlog na mestih, kjer govori o lokalnih skup- 
nostih, po eni strani daje v mejah, ki jih določa zakon, vse 
pristojnosti njim samim, ker so javne službe tn njihovo zago- 
tavljanje bistvo lokalne samouprave in jih zato ne gre omeje- 
vati v večji meri, kot to zahteva javni interes države kot celote. 
Po drugi strani pa ne predstavlja nikakršne ovire za prenos 
pristojnosti občin na širše oblike lokalnih skupnosti. Kolikšen 
del bo tovrstne občinske oziroma lokalne samouprave na 
posameznih področjih, pa je odvisno tudi od zakonov, ki bodo 
določali vsebino in obseg gospodarskih javnih služb na posa- 
meznih področjih. 

Glede vrste in obsega gospodarskih javnih služb je potrebno 
poudariti, da zakon o gospodarskih javnih službah ne določa 
niti vrste niti obsega niti vsebine posameznih javnih služb, niti 
ne javnih dobrin, ki se bodo z njimi nudile. Zakon to prepušča 
zakonodaji na posameznih področjih in predpisom lokalnih 
skupnosti. Pri tem samo primeroma navaja, katere gospodar- 
ske dejavnosti se lahko, ne pa nujno, določijo kot gospodar- 
ske javne službe (promet in zveze, energetika, vodno gospo- 
darstvo in gospodarjenje z drugimi vrstami naravnega boga- 
stva, varstvo okolja). 

S predlogom zakona se dopolnjujejo oblike zagotavljanja 
javnih služb, ki jih republika bodisi lokalne skupnosti zagotav- 
ljajo preko režijskih obratov, javnih gospodarskih zavodov, 
javnih podjetij, z dajanjem koncesij in z vlaganjem javnega 
kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava. V režijskem 
obratu se zagotavljajo javne gospodarske službe takrat, kadar 
bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe ne 
ekonomično ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo; 
v javnem gospodarskem zavodu takrat, kadar gre za opravlja- 
nje ene ali več gospodarskih javnih služb, ki zaradi njihove 
narave ni mogoče zagotavljati kot profitne oz. to ni njihov cilj; 
v javnem podjetju kadar gre za opravljanje ene ali več gospo- 
darskih javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje 
narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospodar- 
ska javna služba in jo je mogoče opravljati kot profitno; 
z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava, kadar je to 
ekonomično oz. racionalno in z vlaganjem kapitala v dejav- 
nost oseb zasebnega prava, kadar ne pride v poštev ustanovi- 
tev režijskega obrata, javnega gospodarskega zavoda, jav- 
nega podjetja ali podelitev koncesije. 

Za urejanje statusnih vprašanj, ki se nanašajo na ustanovitev 
javnega gospodarskega zavoda se uporabljajo določbe 
zakona o zavodih za urejanje statusnih vprašanj javnih podje- 
tij pa se uporabljajo predpisi, ki urejajo položaj podjetij oz. 
gospodarskih družb. 

Javni holding je nov inštitut, ki ga uvaja predlog Zakona. 
Ustanovi ga Vlada Republike Slovenije pa tudi lokalna skup- 
nost. V niepovem okviru se na področju posamezne ali več 

gospodarskih javnih služb opravljajo strokovne tehnične 
organizacijske in razvojne naloge. 

Z vprašanjem obsega javnih služb je povezano tudi vprašanje 
lastnine. Ob določitvi obsega javne službe na posameznem 
področju, bo namreč določen tudi obseg objektov in drugih 
nepremičnih in premičnih stvari, ki bodo predstavljale javno 
lastnino. Njen obseg naj bi bil čimmanjši, odvisen tudi od 
tega, kolikšen del javnih služb se bo izvajal v režiji, kar je 
zopet odvisno od zakonodajalca, ko bo na novo urejal vse- 
bino današnjih dejavnosti posebnega družbenega pomena. 
Na tem mestu velja poudariti, da zakon o gospodarskih javnih 
službah sicer prenaša obstoječa javna in druga podjetja ali 
organizacije, ki opravljajo gospodarske dejavnosti posebnega 
družbenega pomena oziroma njihovo premoženje v lastnino 
Republike Slovenije, občine ali posebne družbenopolitične 
skupnosti, pri čemer pa omogoča: 

- izvzetje sredstev, vloženih s strani drugih pravnih in fizičnih 
oseb, ki so bila vložena izven sistema financiranja dejavnosti 
posebnega družbenega pomena, 

- izvzetje podjetij ali organizacij, ki opravljajo dejavnost 
posebnega družbenega pomena kot eno od svojih dejavnosti 
ali kot nepretežni del svoje dejavnosti, 

- lastninjenje podjetij ali organizacij, ki opravljajo dejavnost 
posebnega družbenega pomena, po pravilih, ki bodo veljala 
za ostala podjetja in organizacije. 

Poleg tega je omogočeno, da se za primere, kot so npr. vaški 
vodovodi določi posebna ureditev, ki še naprej prepušča 
upravljanje in izvajanje takšnih dejavnosti krajanom določe- 
nega območja ali ustrezni obliki povezovanja uporabnikov 
takšnega sistema. 

5. Spremembe in dopolnitve v predlogu zakona glede na 
njegov osnutek, ki so vsebinske narave 

V nadaljevanju so navedene spremembe in dopolnitve v pred- 
logu zakona glede na njegov osnutek, ki so vsebinske narave. 
Ob tem je potrebno opozoriti, da so navedene le tiste spre- 
membe in dopolnitve, ki se nanašajo na člene, ki so bili 
vsebovani v osnutku in so vsebovani tudi v predlogu, ne pa na 
tiste, ki so bili izpuščeni. Predlog ima namreč 16. členov manj 
od osnutka zakona. Izpuščeni so bili zlasti tisti členi, za katere 
je Zakonodajno-pravna komisija menila, da so pojasnjevalne 
narave oziroma da niso potrebne, ker so že vsebovane 
v obstoječi zakonodaji (npr. določbe o izvajanju upravnih 
nalog). Na predlog Zakonodajno-pravne komisije se tudi 
v celotnem tekstu predloga uporablja izraz »gospodarske 
javne službe«. 

Preoblikovane so določbe, (v predlogu 3. člen) ki urejajo vrste 
gospodarskih javnih služb, njihovo zagotavljanje, določanje 
in izvrševanje. S tem je bila upoštevana pripomba Zakonodaj- 
no-pravne komisije k 5., 7., 8. in 9. členu osnutka zakona, ki 
je opozorila na njihovo nejasnost in na to, da javna služba tisti 
hip, ko je določena s predpisom, postane obvezna. S tem je 
bila upoštevana tudi pripomba poslanskega kluba SDZ k 8. 
členu osnutka. Pojma »obvezne javne službe•< in »izbirne 
javne službe« pa sta ohranjena zaradi razmejitve med državno 
regulativo in lokalno samoupravo na področju gospodarskih 

'javnih služb. 

Zaradi pripomb Zakonodajno-pravne komisije in sindikata 
podjetja KOSTAK Krško k 2. odstavku 27. člena osnutka (v 
predlogu 24. člen) in gospodarske zbornice k 28. členu 
osnutka je 24. člen preoblikovan tako, da lahko vlada ali 
lokalna skupnost ustanovi javno podjetje za opravljanje tistih 
dejavnosti kateri proizvodi ali storitve (javne dobrine) so v jav- 
nem interesu. Izjemoma pa tudi kot podjetje z vložki zaseb- 
nega kapitala, če ustanovitev ni v nasprotju z izkazanim jav- 
nim interesom, zaradi katerega je ustanovljeno. 

Upoštevana je pripomba Zakonodajno-pravne komisije k 1. 
odstavku 36. člena osnutka (v predlogu 27. člen), ki določa 
subsidiarno uporabo predpisov o podjetjih in gospodarskih 
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družbah za statusna in druga vprašanja javnega podjetja. 
Pripomba se je nanašala na to, da ni mogoče teh vprašanj 
drugače urejati s predpisi lokalnih skupnosti, temveč samo 
z zakonom. 

Predlagatelj je upošteval tudi pripombe Zakonodajno-pravne 
komisije k 43. in 44. členu osnutka (v predlogu 30. in 31. člen). 
Glede prvega komisija meni, da je potrebno bolj podrobno 
opredeliti, kdo je lahko koncedent, razen republike in lokalne 
skupnosti. Glede drugega pa komisija meni, da njegov drugi 
in tretji odstavek vsebinsko spadata v okvir 41. člena (v pred- 
logu 27. člen). 

Poslanka gospa Anka Ostrman je v zvezi z 45. členom osnutka 
(v predlogu 31. člen) postavila vprašanje, ali je ustrezno, da je 
lahko tudi upravna odločba koncesijski akt. Predlagatelj je 
pripombo upošteval in upravno odločbo nadomestil s predpi- 
som vlade ali lokalne skupnosti, ki mora imeti podlago 
v zakonu ali predpisu lokalne skupnosti. Če se da koncesi- 
onarju javno pooblastilo potem mora to pooblastilo imeti 
podlago v zakonu ali predpisu lokalne skupnosti. 

Predlagatelj je upošteval tudi namen pripombe poslanca 
gospoda Danijela Starmana k 69. členu osnutka (v predlogu 
50. člen), ki je predlagal, naj se v tem členu črtajo besede »če 
s koncesijsko pogodbo ni določeno drugače«. Predlagatelj je 
sledil namenu te pripombe tako, da iz spremenjenega teksta 
jasno izhaja, da je koncedent v vsakem primeru odgovoren za 
škodo, ki jo povzroči koncesionar, in sicer po zakonu subsidi- 
arno, s koncesijsko pogodbo pa se lahko dogovori drugačna 
vrsta odgovornosti. 

Predlagatelj je upošteval pripombo Zakonodajno-pravne 
komisije k 76. členu osnutka (v predlogu 62. člen), da ni 
potrebno posebej navajati domačih in posebej tujih posojil. 

Predlagatelj je upošteval pripombo poslanskega kluba SDZ 
k 80. členu osnutka (v predlogu 61. člen) in preoblikoval 
njegovo besedilo tako, da se prihodek izvajalca gospodarske 
javne službe uredi z aktom o ustanovitvi javnega podjetja, 
s koncesijskim aktom ali s pogodbo o vlaganju kapitala. 
Upoštevana je tudi pripomba k 81. členu osnutka (v predlogu 
61. člen), da naj se iz sredstev posojil financirajo infrastruk- 
turni objekti in ne dejavnosti. 

Predlagatelj je upošteval pripombo Svobodnih sindikatov Slo- 
venije k 87. členu osnutka (v predlogu 74. člen) in ga dopolnil 
tako, da se do ureditve vprašanj, ki se nanašajo na delovna 
razmerja, udeležbo pri upravljanju in uresničevanju sindikal- 
nih pravic zaposlenih v javnih podjetjih, ta vprašanja urejajo 
v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo. 

6. Predlogi in pripombe k osnutku zakona, ki niso bile 
upoštevane 

Pripomba sindikata podjetja »KOSTAK« k 2. členu osnutka 
(nanašala se je tudi na 7. člen osnutka) ni bila upoštevana, ker 
namen zakona ni določanje vrste, vsebine in obsega posa- 
meznih gospodarskih javnih služb, temveč je to materija zako- 
nov (in ne izvršilnih predpisov), ki bodo urejali posamezne 
dejavnosti kot so npr. energetika, promet in zveze, dejavnosti 
varstva okolja (komunalne dejavnosti), rudarstvo idr. 

Predlagatelj ni upošteval pripomb Odbora za urejanje pro- 
stora ter stanovanjska in komunalna vprašanja, Svobodnih 
sindikatov Slovenije in sindikata podjetja »KOSTAK« k 18. in 
19. členu osnutka zakona, ki govorita o strokovnotehničnih, 
organizacijskih in pospeševalnih nalogah na področju gospo- 
darskih javnih služb in o upravni organizaciji ali njej ustrezni 
službi lokalne skupnosti, ki te naloge izvršujejo. Bistvo pri- 
pomb je v tem, da predlagatelju očitajo, da skuša zatreti vsako 
iniciativnost in strokovnost izvajalcev in da so te službe že 
organizirane v okviru podjetij, ki izvajajo javne službe ter zato 
ni potrebno, da se organizirajo v okviru uprave. 

Predlagatelj navedenih pripomb ni mogel upoštevati zaradi 
tega, ker sistem gospodarskih javnih služb, v katerem je za 
njihovo delovanje in nemoteno zagotavljanje proizvodov in 

storitev za zadovoljevanje javnih potreb na tem področju 
odgovorna Republika Slovenija ali lokalna skupnost, zahteva 
ustrezno strokovnost in organiziranost na strani države ozi- 
roma lokalne skupnosti. Država in lokalne skupnosti morajo 
biti enakopraven partner izvajalcem javnih služb, kar še zlasti 
velja za področja, kjer imajo ali pa bodo imeli izvajalci dejan- 
ski ali pravni monopol. V pogojih monopola pa ni mogoče 
prepustiti monopolistom, da npr. sami projektirajo, izvajajo in 
se nadzirajo. Ker se predlagatelj zaveda, da ne bo mogoče 
v vseh primerih organizirati posebnih upravnih organizacij 
oziroma njim ustreznih služb v lokalnih skupnostih, ker to ne 
bo racionalno. Zato predlog zakona daje možnost, da se 
obravnavane naloge opravljajo v okviru upravnega organa, 
direkcije ali pa se po tem predlogu poverijo javnemu hol- 
dingu. 

K 23. in 24. členu osnutka (v predlogu 13., 14. in 15. člen), ki 
govorita o varstvu uporabnikov je bila dana pripomba, da bi 
kazalo jasno in določno spregovoriti tudi o soupravljanju 
(npr. poslanka gospa Anka Osterman). V zvezi s to pripombo 
predlagatelj meni, da ni potrebe po soupravljanju uporabni- 
kov. V sistemu javnih služb, ki ne temelji na samoupravnih 
interesnih skupnostih in na z njimi povezanih skupščinah 
uporabnikov in izvajalcev, temveč na odgovornosti države 
oziroma lokalne skupnosti za zagotavljanje javnih dobrin, 
uporabniki ne potrebujejo soodločanja, temveč ustrezno 
obliko varstva pred monopolom, ki je velikokrat ena od značil- 
nosti gospodarskih javnih služb in se kaže kot dejanski ali pa 
kot pravni monopol. Zato bo zakon v vseh primerih, tudi ko se 
bo javna služba izvajala na podlagi koncesije ali kapitalskih 
vlaganj države, zagotavljal uporabnikom varstvo tako v raz- 
merju do države ali lokalne skupnosti, ki določa pogoje za 
izvajanje javnih služb kot tudi v razmerju do izvajalcev javnih 
služb. Svoje interese pa uporabniki preko poslancev uveljav- 
ljajo tudi v parlamentu in ustreznih organih lokalnih skupno- 
sti, ko se določajo razvojni programi posamezne ali večih 
gospodarskih javnih služb. 

Predlagatelj ni upošteval dveh pripomb k 27. členu osnutka. 
Prvo pripombo je posredoval sindikat podjetja »KOSTAK« in 
sicer v obliki vprašanja, zakaj javna podjetja ne morejo biti 
koncesionar. Javna podjetja ne morejo biti koncesionar 
zaradi tega, ker država ali lokalna skupnost ne moreta podeliti 
koncesije sami sebi. Javno podjetje je namreč podjetje, ki ga 
ustanovi država ali lokalna skupnost za izvrševanje ene ali več 
dejavnosti, ki so z zakonom ali predpisom lokalne skupnosti 
določene kot gospodarske javne službe. Če je torej podjetje 
ustanovljeno za izvajanje javne službe in je to njegova registri- 
rana dejavnost, ne potrebuje koncesije za njeno izvrševanje. 
Enako velja tudi za isto pripombo k 42. členu (v predlogu 29. 
člen). 

Drugo pripombo k 27. členu osnutka (v predlogu 24. člen) je 
posredoval poslanski klub SDZ in sicer, da naj se doda nov 
odstavek, ki bi določal, da javna podjetja niso lastniki naprav 
in objektov, ki jih Republika Slovenija ali lokalna skupnost 
vzdržujejo za javne potrebe. Predlagatelj namreč meni, da je 
takšno določilo nepotrebno, ker to že izhaja iz šeste alinee 7. 
člena predloga, za prehodno obdobje pa iz prehodnih določb 
predloga zakona (zlasti 66., 68. in 69. člen). 

Predlagatelj meni, da v primeru gospodarskih javnih služb, 
interes za vlaganje zasebnega (tudi tujega) kapitala v javna 
podjetja in na sploh v izvajanje javnih služb gotovo ni v težnji 
po maksimalnem dobičku, temveč v gotovosti doseganja 
sicer manjše stopnje dobička, ki ga določita država ali lokalna 
skupnost, ki pa zanj tudi garantirata. 

Glede drugega dela pripombe, ki se nanaša na poslovanje 
podjetij, ki opravlajajo dejavnosti posebnega družbenega 
pomena, po sprejetju zakona o gospodarskih službah, pa 
predlagatelj meni, da je to vprašanje rešeno v njegovih pre- 
hodnih določbah. 

Predlagatelj je upošteval pripombe k 31. členu osnutka (v 
predlogu 25. člen), ki jo je posredoval sindikat podjetja 
»KOSTAK« in sicer tako: 
- da določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zago- 
tavljanje in uporab/p javnih dobrin, 
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- da odloči o cenah oz. tarifah za uporabo javnih dobrin, 
- da sprejme poslovno poročilo, obračune in zaključni račun 
podjetja. 

Predlagatelj ni upošteval pripombe Zakonodajno-pravne 
komisije k 38.. 39. in 40. členu osnutka (v predlogu 16. člen), ki 
urejaja režijski obrat, ker meni, da ni v nasprotju z zakono- 
dajo, ki ureja sistem državne uprave. 

Sindikat podjetja »KOSTAK•< je v zvezi z 41. členom (v pred- 
logu 1. odst. 28. člena) dal pripombo, da naj bo koncesija 
konkretnejše opredeljena v samostojnem aktu ali odloku. 
Predlagatelj meni, da je to že upoštevano, saj je za vsako 
koncesijo potreben koncesijski akt kot samostojen akt (v 
predlogu 31. člen), na podlagi katerega bo izveden javni 
razpis in sklenjena koncesijska pogodba z izbranim koncesi- 
onarjem. 

Predlagatelj ni upošteval pripombe Zakonodajno-pravne 
komisije k 70. do 75. členu osnutka (v predlogu členi 53. do 
56.) in sicer ali ne bi urejanje nekaterih vprašanj v zvezi 
z vlaganjem javnega kapitala v osebe zasebnega prava sodilo 
v okvir financiranja javne porabe. Pripomba ni bila upošte- 
vana zaradi tega. ker gre v tem primeru za poseben način 
financiranja javnih potreb. Glede njih pa Zakon o financiranju 
javne porabe (Ur.t. RS, št. 48/90) v 15. členu določa, da se 
posebni načini financiranja posameznih javnih potreb, ki ter- 
jajo zagotavljanje finančnih sredstev za več kot eno leto, 
določijo z zakonom oziroma odlokom skupščine občine. To 
pomeni, da je potrebno to obliko financiranja urediti z zako- 
nom o gospodarskih javnih službah, kajti značilnost tega 
zakona je tudi ta, da zagotavlja osebam zasebnega prava 
enakost dostopa do javnega kapitala. 

V zvezi s pripombo Zakonodajno-pravne komisije k 78. členu 
(v predlogu 60. člen), da določba o možnosti predpisovanja 
komunalnega davka ne spada v ta zakon, predlagatelj meni. 
da zakon takšno možnost mora dajati lokalni skupnosti, če ji 
daje možnost določanja izbirnih gospodarskih javnih služb, ki 
jih mora v celoti sama financirati. 

Predlagatelj tudi ni upošteval pripombe poslanskega kluba 
SDZ k 88. členu osnutka (v predlogu 65. člen), da je potrebno 
izraz »dejavnosti posebnega družbenega pomena•< nadome- 
stiti s »proizvodi in storitve dejavnosti, ki so bile določene kot 
dejavnosti posebnega družbenega pomena«. Zakonodaja, ki 
ureja ta področja, namreč govori o dejavnostih posebnega 
družbenega pomena (npr. 4. člen Zakona o komunalnih dejav- 
nostih - Ur.l. SRS, št. 8/82 določa, da so komunalne dejavno- 
sti posebnega družbenega pomena), različna terminologija 
pa bi v postopku lastninjenja lahko privedla do nejasnosti. 

Prav tako ni upoštevana pripomba sindikata podjetja 
»KOSTAK« k 89. členu (v predlogu 66. člen), da celotnega 
premoženja ne gre enačiti z javno lastnino. Upoštevana ni bila 
zato, ker sam člen, na katerega se pripomba nanaša, daje 
možnost ugotavljanja lastninskih deležev drugih pravnih ali 
fizičnih oseb, če gre za sredstva izven sistema financiranja 
dejavnosti posebnega družbenega pomena. 
V prehodnih in končnih določbah predlog zakona natančneje 
ureja lastninjenje v primerjavni z osnutkom s tem, da določa 
kdaj je dejavnost podjetja oz. organizacije, ki opravlja izk- 
ljučna, pretežna ali nepretežna. Nadalje določa kateri kapital 
se šteje za družbeni kapital, da z dnem uveljavitve tega 
zakona postanejo lastnina republike, občine ali mesta vsi 
infrastrukturni objekti in naprave in nalaga prenos olastninje- 
nega premoženja na republiko, občino oz. mesto. 

SEZNAM JAVNIH IN DRUGIH PODJETIJ, ki se lastninijo po 65. in 66. členu zakona o gospodarskih javnih 
službah in opravljajo po sedaj veljavnih predpisih dejavnosti ali zadeve posebnega družbenega pomena 

Ta seznam dopolnjuje obrazložitev k predlogu zakona. Nje- 
gov glavni namen je, predstaviti slovenskemu parlamentu, 
organom in organizacijam Republike Slovenije in lokalnih 
skupnosti obseg, razvejanost in sedanjo organiziranost javnih 
služb v Sloveniji. V preteklosti jih sicer s tem terminom nikoli 
nismo označevali, vendar so se opravljale kot dejavnosti 
posebnega družbenega pomena v posebej za to usposoblje- 
nih podjetjih in organizacijah. 

Zaradi tega seznam podjetij ne pomeni, da se njihovo premo- 
ženje s podjetjem vred avtomatično preoblikuje v javno last- 
nino republike, občine ali druge lokalne skupnosti. Ta 
podjetja (in morda še katera, ki opravljajo dejavnosti poseb- 
nega družbenega pomena, zlasti v občini ali drugi lokalni 
skupnosti) morajo iti skozi proces lastninskega preoblikova- 
nja po določbah 66. člena tega zakona, ki je po svojem bistvu 
enkratno dejanje. 

Za vsako od navedenih podjetij bo v procesu lastninskega 
preoblikovanja potrebno ugotoviti njegovega ustanovitelja, 
višino sredstev, ki so bila potrebna za začetek njegovega 
delovanja, višino vloženih sredstev v njegov razvoj in njihove 
vire skupaj z vlagatelji. V skladu z njimi se bodo izdelale 
premoženjske bilance, ki bodo podlaga za ureditev vseh raz- 
merij med ustanoviteljem oziroma vlagatelji in podjetjem, ki je 
predmet lastninskega preoblikovanja po določbah tega za- 
kona. 

Šifre dejavnosti navedenih javnih in drugih podjetij so dolo- 
čene po zakonu o enotni klasifikaciji dejavnosti /UL SFRJ 6/ 
/b/ v skladu z odlokom o enotni klasifikaciji dejavnosti /UL 

on o 34/76' 62/7?. 72/80, 77,82, 71/83, 68/84, 76/85, 28/86, 6/ 89, 29/90 in 47/90/ in sicer v skladu z drugim odstavkom 
a.člena zakona o enotni klasifikaciji dejavnosti,ki pravi: »Če 
opravlja organizacija oz. skupnost več dejavnosti, se razvrsti 
Po dejavnosti, ki jo pretežno opravlja /pretežna dejavnost/«. 

Ne glede na šifro pretežne (glavne) dejavnosti pa se v okviru 

takega podjetja štejejo za gospodarske javne službe dejavno- 
sti, ki so z zakonom ali odlokom skupščine družbenopolitične 
skupnosti določene kot dejavnosti posebnega družbenega 
pomena; zadeve posebnega družbenega pomena s področij 
materialne infrastrukture, ki se opravljajo v okviru gospodar- 
skih dejavnosti in druge dejavnosti oz. zadeve, katerih financi- 
ranje je potekalo preko sistema samoupravnih interesnih 
skupnosti materialne proizvodnje oz. .04 sistema financiranja 
javne porabe. 

I. ENERGETSKO GOSPODARSTVO 

Po drugem členu zakona o energetskem gospodarstvu /v 
nadaljnjem besedilu ZEG /UL SRS 33/81/ energetsko gospo- 
darstvo vključuje: dejavnost premogovništva, jedrsko dejav- 
nost, naftno plinsko dejavnost, elektrogospodarske dejavno- 
sti in dejavnosti daljinskega oskrbovanja s toploto. 

1.1 Področje elektrogospodarstva ŠIFRA DEJAVNOSTI 
1. Savske elektrarne Ljubljana, Hajdrihova 2, 

Ljubljana 
010101 

2. Soške elektrarne Nova Gorica, Rjavčeva ul. 
20, Nova Gorica 010101 

3. Dravske elektrarne Maribor, Vetrinjska ul. 2, 
Maribor 010101 

4. Elektrarna Brestanica, Cesta prvih borcev 
18, Brestanica 010102 
5. Termoelektrarna Ljubljana, Toplarniška ul. 

19, Ljubljana 010102 
6. Termoelektrarna Trbovlje, Ob železnici 27, 

Trbovlje 010102 
7. Termoelektrarna Šoštanj, Cesta Lole Ribar- 

ja 18, Šoštanj 010102 
8. Nuklearna elektrarna Krško, Vrbina 12, Kr- 

5ko 010102 
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9. ELES, Hajdrihova 2, Ljubljana 010104 
10. Elektro Celje, Vrhunčeva ul. 2a, Celje 010105 
11. Elektro Gorenjska Kranj, Cesta JLA 6, Kranj 010105 
12. Elektro Ljubljana, Titova cesta 38, Ljubljana 010105 
13. Elektro Primorska Nova Gorica, Rjavčeva 
22, Nova Gorica 010105 
14. Elektro Maribor, Vetrinjska 2, Maribor 010105 
15. Elektrogospodarstvo Slovenije - Razvoj in 
inženiring, Vetrinjska 2, Maribor d.d. 110620 

Pojasnilo: 

Po 7. členu ZEG so v elektrogospodarstvu dejavnosti poseb- 
nega družbenega pomena: proizvodnja, prenos in distribucija 
električne energije. 

Proizvodnja električne energije vključuje proizvodnjo elek- 
trične energije v elektrarnah, ki so vezane na enoten elektro- 
gospodarski sistem. 

Prenos obsega prenos električne energije od elektraren, ki so 
vezane na prenosno omrežje, oz. prenos električne energije, 
proizvedene v drugih sistemih, do posameznih odjemnih ob- 
močij. 

Distribucija električne energije obsega razdeljevanje elek- 
trične energije uporabnikom na distribucijskem omrežju. 

I. 2. Področje premogovništva 

1. Rudniki rjavega premoga Slovenije Trbovlje, 
Trg revolucije 12, Trbovlje 010202 
2. REK RLV Titovo Velenje, Partizanska c. 78, 
Velenje 010203 
3. Rudnik urana Žirovski vrh, Todraž 1, Gorenja 
vas 010890 
4. Rudnik živega srebra Idrija Kapitana Mihevca 
15, Idrija 010992 
5. Rudnik svinca in cinka Mežica Glačnik 6, 
Mežica 010820 

II. VODNO GOSPODARSTVO 

1. Hidro Koper, Ob ogrlici, Koper - brez števil- 
ke 040002 
2. Vodnogospodarsko podjetje Kranj, Ul. Mirka 
Vadnova 5, Kranj 040002 
3. VGP Hidrotehnik Ljubljana, Slovenčeva ul. 
95 040002 
4. PUH Ljubljana, Hajdrihova 28 040002 
5. Vodnogospodarsko podjetje Mura, Ciril Me- 
todova ul. 34, Murska Sobota 040002 
6. Vodnogospodarstvo Soča, Nova Gorica, Tu- 
mova ul. 5, Nova Gorica 040002 
7. Vodnogospodarsko podjetje Novo mesto, Tr- 
dinova ul. 23, Novo mesto 040002 
8. Vodnogospodarsko podjetje Drava, Ptuj, Žni- 
daričevo nabrežje 11 040002 
9. NIVO Celje, Lava 11, Celje 040002 

Pojasnilo: 

Po 4. členu zakona o vodah /UL SRS 38/81, 29/86, in 15/91/ se 
štejejo za dejavnosti posebnega družbenega pomena: 

- urejanje vodnega režima, da se zagotovi obramba pred 
poplavami in erozijo, varstvo vodnih količin in zalog ter var- 
stvo kakovosti vode; 
- spremljanje stanja vodnega režima; 
- usmerjanje gradnje vodnogospodarskih objektov in na- 
prav; 
- usmerjanje regulacije in drugih ureditev vodotokov in 
naravnih zbiralnikov vode; 
- vzdrževanje naravnih vodotokov in drugih naravnih zbiral- 
nikov vode ter vodnogospodarskih objektov in naprav 
v splošni rabi; 
- zbiranje in obdelava za vodno gospodarstvo pomembnih 
podatkov; 
- urejanje medrepubliških in meddržavnih gospodarskih 
zadev. 

Pojasnilo: 

Po 3. členu ZEG so v premogovništvu zadeve posebnega 
družbenega pomena: raziskovanje, pridobivanje in distribu- 
cija premoga. 

Po 4. členu ZEG je jedrska dejavnost dejavnost posebnega 
družbenega pomena in obsega: raziskovanje, pridobivanje, 
nabavo in dodelavo uranovega koncentrata, izdelavo, distri- 
bucijo gorivnih elementov in njihovo ponovno predelavo ter 
skladiščenje radioaktivnih odpadkov. 

I. 3. Področje naftnega in plinskega gospodarstva 

1. Petrol Titova 66, Ljubljana 070150 
2. Istrabenz Koper Ob novem sodnem poslopju 
b.š., Koper 070150 
3. Petrol DO Zemeljski plin Cesta Ljubljanske 
brigade 11, Ljubljana 070240 
4. Nafta Lendava Rudarska 1, Lendava 010500 

Pojasnilo: 

Po 5 členu zakona ZEG so zadeve posebnega družbenega 
pomena v naftnoplinski dejavnosti: raziskovanje in pridobiva- 
nje nafte in zemeljskega plina, nabava nafte, zemeljskega 
plina in naftnih derivatov, predelava in oplemenitenje nafte, 
naftnih derivatov in zemeljskega plina, prenos naftnih deriva- 
tov, zemeljskega in drugih energetskih plinov po naftovodih 
in plinovodih in njihova distribucija. 

Petrol DO zemeljski plin ima šifro 070240 in opravlja naslednji 
glavni dejavnosti: 

- trgovino na debelo z zemeljskim plinom in 
- cevovodni transport zemeljskega plina. 

III. PROMET IN ZVEZE 

III. 1. Področje železniškega in luškega prometa 

1.1. Železniško gospodarsko Ljubljana, Moša 
Pijadejeva cesta 39, Ljubljana 060101 
2. Luka Koper, Vojkovo nabrežje 38, Koper 060202 

Pojasnilo: 

Po 1. členu zakona o samoupravni interesni skupnosti za 
železniški in luški promet /UL SRS 18/74/, se za zadeve poseb- 
nega družbenega pomena na področju dejavnosti železni- 

škega in luškega prometa štejejo: 

- trajnost, varnost in kakovost javnega železniškega in 
luškega prometa; 
- razvoj železniških in luških zmogljivosti; 
- cene in tarife železniških in luških storitev. 

III.2. Področje letališkega prometa 

1. Aerodrom Ljubljana, Letališko in turistično 
podjetje Brnik 060402 
2. Letališče Maribor, Orehova vas, Maribor 060402 
3. Aerodrom Portorož, Letališko podjetje, d.o.o., 
Sečovlje 19 060402 
Pojasnilo: 

Samoupravna interesna skupnost za letališko dejavnost Slo- 
venije je bila ustanovljena s samoupravnim sporazumom /UL 
SRS 14/81/. Podlaga za sprejem tega samoupravnega spora- 
zuma pa ni dana v specialnem zakonu kot je praksa za 
ustanovitev drugih samoupravnih interesnih skupnosti, 
ampak sta bila za njeno ustanovitev neposredno uporabljena 
53. in 66. člen ustave Republike Slovenije /UL SRS 6/74/. Tako 
so po tem samoupravnem sporazumu letališke dejavnosti 
tiste dejavnosti, ki zajemajo storitve pri: 
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- uporabi vzletno-pristajalne steze; 
- oskrbi letal, potnikov, prtljage in blaga; 
- parkiranju letal in i 
- izvajanju potniškega servisa. 

•11-3. Področje PTT prometa In storitev 

1. PTT podjetje Celje, Titov trg 9, Celje 060900 
2. PTT podjetje Koper, Kolodvorska, brez št. 060900 
3. PTT podjetje Kranj, Ul. Mirka Vadnova 13, 

Kranj 060900 
4. PTT podjetje Ljubljana, Cigaletova ul. 15, 

Ljubljana 060900 
5. PTT podjetje Murska Sobota, Trg zmage 6, 

Murska Sobota 060900 
6 PTT podjetje Nova Gorica, Kidričeva 19, No- 

va Gorica 060900 
7. PTT podjetje Novo mesto, Novi trg 7, Novo 

mesto 060900 
8. Podjetje za PTT promet Trbovlje, Trg revo- 

lucije 27, Trbovlje 060900 
9. PTT podjetje Maribor, Partizanska 54, Mari- 

bor 060900 
10. Sestavljeno podjetje PTT Slovenije, Cigale- 
tova 15, Ljubljana 060900 

Pojasnilo: 

Po 2. členu zakona o samoupravnih interesnih skupnostih za 
poštni, telegrafski in telefonski promet /UL SRS 24/75/ so 
v dejavnosti poštnega, telegrafskega in telefonskega prometa 
zadeve posebnega družbenega pomena: 

- programiranje razvoja poštnih, telegrafskih in telefonskih 
zmogljivosti; 
- financiranje gradnje, rekonstrukcije in vzdrževanja poštnih, 
telegrafskih in telefonskih zmogljivosti. 

III. 4. Področje cestnega gospodarstva 

1. Cestno podjetje Ljubljana, Stolpniška 10, 
Ljubljana 050201 
2. Cestno podjetje Celje. Lava 42, Celje 050201 
3. Cestno podjetje Kranj, Jezerska cesta 20, 

Kranj 050201 
4. Cestno podjetje Koper, Ul. 15. maja 1, Koper 050201 
5. Cestno podjetje Gorica, Prvomajska 5 Nova 

Gorica 050201 
6. Cestno podjetje Maribor, Istokovo 30, Mari- 

bor 050201 
7. Cestno podjetje Ptuj, Zagrebška 49 A, Ptuj 050201 
8. Cestno podjetje Murska Sobota, Lendavska 

64, Murska Sobota 050201 
9. Cestno podjetje Novo mesto, Ljubljanska c. 

47, Novo mesto 050201 
10. Podjetje za vzdrževanje avtocest Ljubljana, 
Linhartova 10, Ljubljana 050201 
11. Slovenska cestna podjetja, Linhartova 7, 
Ljubljana 050201 
12. Cestni inženiring, delovna organizacija, Ti- 
tova 64, Ljubljana 110404 

Pojasnilo: 

Po 4. členu zakona o cestah /UL SRS št.2/88/ je vzdrževanje in 
varstvo cest dejavnost posebnega družbenega pomena. 

Vzdrževanje cest obsega vzdrževalna dela za zagotavljanje 
prevoznosti cest in varstvo cest /to je redno vzdrževanje cest/ 
in vzdrževalna dela za ohranjanje oz. obnavljanje cest /to je 
obnavljanje cest/. 

Pri rekonstrukciji in graditvi cest so zadeve posebnega druž- 
benega pomena: zagotavljanje pretočnosti in varnosti pro- 
meta, usklajevanje planov samoupravnih interesnih skupnosti 
za ceste z drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi, 
določanje namena in uporabe sredstev, zagotavljanje enotno- 
sti cestne mreže, določanje smeri in poteka cest; povezovanje 

z mednarodnimi in medrepubliškimi prometnimi tokovi ter 
odločanje o opustitvi cest. 

IV. KOMUNALNO GOSPODARSTVO 

1. Ljubljanski potniški promet Ljubljana, Ce- 
lovška 160, Ljubljana 

2. Avtobusni promet Murska Sobota, Bakov- 
ska ul. 29 A, Murska Sobota 

3. Komunala, gradbeništvo in promet Ptuj, 
Osojnikova cesta 1, Ptuj 

4. CERTUS avtobusni promet Maribor, Linhar- 
tova 22, Maribor 

5. IZLETNIK Celje, Aškerčeva c. 20 (del), Celje 
6. Delovna organizacija Komunala Mozirje, 

Mozirje 307 A, Mozirje 
7. Komunala Kočevje, Tesarska ul. 10, Kočevje 
8. Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, 

Ponoviška c. 15, Litija 
9. Komunalno podjetje Ljubljana (z ekonom- 

skimi enotami), Povšetova 6, Ljubljana 
10. Komunala Nova Gorica, Cesta 25. junija 1, 
Nova Gorica 
11. Komunalno podjetje, Komunala Ribnica, 
Žlebič 2, Ribnica 
12. Javno podjetje Komunala Celje, Mariborska 
c. 2, Celje 
13. Komunala Cerknica, Notranjska c. 44, Cer- 
knica 
14. Komunalno stanovanjsko podjetje Domža- 
le, Ul. Ljube Šercerja 4, Domžale 
15. Komunalno podjetje Dravograd, Meža 143, 
Dravograd 
16. Delovna organizacija za komunalno dejav- 
nost Komunala Gornja Radgona, Trate 7, Gornja 
Radgona 
17. Komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Kr- 
ko 7, Grosuplje 
18. Komunalno podjetje Hrastnik, Novi log 4, 
Hrastnik 
19. Komunala Idrija, Carl Jakoba ul. 4, Idrija 
20. Komunalno stanovanjsko podjetje II. Bistri- 
ca, Prešernova 7, Ilirska Bistrica 
21. NIGRAD Komunalno podjetje Maribor, Str- 
ma ulica 8, Maribor 
22. Komunala Črnomelj, Belokranjska c. 4 
23. Vodovod Jesenice, C. Maršala Tita 49, Jese- 
nice 
24. Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva c. 
11 
25. Hydrovod Kočevje - Ribnica - Kočevje, 
Ljubljanska c. 38, Kočevje 
26. Rižanski vodovod, Ul. 15. maja 13, Koper 
27. Javno komunalno podjetje Komunala Kranj, 
Ul. Mirka Vadonva 1, Kranj 
28. KOSTAK Komunalno stavbno podjetje Kr- 
ško, C. krških žrtev 11, Krško 
29. DO Komunala Laško, Trubarjevo nabrežje 
11, Laško 
30. Komunala Radeče, Gledališka pot 2, Rade- 
če 
31. Komunala Lendava, Partizanska ul. 93, Len- 
dava 
32. Javno podjetje vodovod kanalizacija Ljub- 
ljana, Krekov trg 10, Ljubljana 
33. Komunala Metlika, C. XV. brigade št. 2, Met- 
lika 
34. Goriški vodovodi Nova Gorica, C. 25. junija 
1 B, Nova Gorica 
35. Komunala Novo mesto, C. komandanta Sta- 
neta 2, Novo mesto 
36. Komunalno podjetje Ormož, Kerenčičev trg 
11, Ormož 
37. Komunalno podjetje Postojna, Jeršice 3, 
Postojna 
38. Komunalno podjetje Ptuj, Žnidaričevo na- 
brežje 3, Ptuj 
39. Komunalno podjetje Radlje ob Dravi, Radlje 
ob Dravi 191, Radlie ob Dravi 
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40. Komunala Radovljica, Ljubljanska c. 27, Ra- 
dovljica 100310 
41. Komunalno podjetje Prevalje, Trg 36, Preva- 
Ije 100310 
42. Komunala Sevnica, Naselje heroja Maroka 
17, Sevnica 100310 
43. Kraški vodovod Sežana, Bazoviška c. 6, Se- 
žana 100310 
44. Komunalno stanovanjsko podjetje Slovenj 
Gradec, Partizanska pot 12, Slovenj Gradec 100310 
45. Komunalno podjetje Slovenska Bistrica, Ul. 
pohorskega bataljona 12, Slovenska Bistrica 100310 
46. Komunalno podjetje Slovenske Konjice, 
Celjska cesta 3, Slovenske Konjice 100310 
47. Javno komunalno podjetje Šentjur, Cesta 
Leona Dobrotinška 18, Šentjur pri Celju 100310 
48. Komunalno podjetje Škotja Loka, Kidričeva 
c. 43 a, Škofja Loka 100310 
49. Obrtno komunalno podjetje Rogaška Slati- 
na, Zdraviliški trg 13, Rogaška Slatina 100310 
50. Komunala Tolmin, Poljubinj 89 H, Tolmin 100310 
51. Komunala Trebnje, Golijev trg 9, Trebnje 100310 
52. Komunalno podjetje Tržič, Pristava 80, Tržič 100310 
53. VEKOS delovna organizacija za komunalno 
oskrbo Titovo Velenje, Koroška c. 37 B, Velenje 100310 
54. Komunalno podjetje Vrhnika, Opekarska c. 
55. Vrhnika 100310 
55. Komunalno podjetje Žalec, Ul. Nade Cilen- 
šek 5, Žalec 100310 
56. Mariborski vodovod, Jadranska c. 24, Mari- 
bor 100310 
57. Združena komunala Toplotna oskrba, Ja- 
dranska 28, Maribor 100310 
58. Centralna čistilna naprava Kamnik - Dom- 
žale, Študljanska c. 91, Kamnik 100320 
59. KSP Sežana, Partizanska c. 2, Sežana 100320 
60. Javno podjetje Energetika Ljubljana p.o, 
Verovškova 70, Ljubljana 100330 
61. Mariborska plinarna, Plinarniška 9, Maribor 100330 
62. DO Komunalno stanovanjskih in remontnih 
storitev KRES Jesenice, Industrijska ul. 1 A, Je- 
senice 100340 
63. Komunalna energetika Nova Gorica, Ul. tol- 
minskih puntarjev 5, Nova Gorica 100340 
64. Komunala Trbovlje, Savinjska c. 11 A, Tr- 
bovlje 100340 
65. Komunala Koper, Goriška ul. 6, Koper 100351 
66. Javno podjetje Snaga Ljubljana, Povšetova 
ul. 6, Ljubljana 100351 
67. Komunalno stanovanjsko podjetje Okolje 
Piran, Cesta JLA 61, Piran 100351 
68. KOP Zagorje ob Savi, Polje 4, Zagorje ob 
Savi 100351 
69. Komunalno stanovanjsko podjetje Ajdovšči- 
na, Goriška c. 25 B, Ajdovščina # 100352 
70. Komunala Izola, Verdijeva ul. 1, Izola * 100352 
71. Podjetje Komunala Murska Sobota, Kopali- 
ška ul. 2, Murska Sobota 100352 
72. Snaga Maribor, Ljubljanska ul. 4, Maribor 100352 
73. Dimnikarstvo Brežice, Prešernova c. 9 A, 
Brežice / 100391 
74. Dimnikarstvo Celje, Zidanškova ul. 3, Celje 100391 
75. Dimnikarsko podjetje Kranj, Župančičeva 
ul. 4, Kranj 100391 
76. Dimnikar Radeče, Titova ul. 10, Radeče 100391 
77. Dimnikarstvo Ljubljana, Linhartova c. 62 A, 
Ljubljana 100391 
78. Dimnikarsko podjetje Ptuj, Pletarska ul. 3, 
Ptuj 100391 
79. Dimnikar Beltinci, Panonska 17 100391 
80. Dimnikarsko podjetje Ravne na Koroškem, 
Prežihova ul. 17, Ravne na Koroškem 100391 
81. Dimnikarsko podjetje Maribor, Slomškov 
trg 8, Maribor 100391 
82. Žale Ljubljana, Tomačevska c. 2, Ljubljana 100392 
83. Pogrebno podjetje Maribor, Linhartova ul. 
6, Ljubljana 100392 
84. Parkirišča Ljubljana, Vodnikov trg 5, Ljub- 
ljana 100399 

85. Javna razsvetljava Ljubljana, Litijska c. 263, 
Ljubljana 100399 
86. Komunalno stanovanjsko podjetje Ljuto- 
mer, Ormoška c. 3, Ljutomer 100399 
87. FLORINA Maribor, Vita Kraigherja 8, Mari- 
bor 100399 
88. Ljubljanske tržnice, Pogačarjev trg 1, Ljub- 
ljana 110304 
89. Tržnica Maribor, Vodnikov trg 5, Maribor 110304 
90. Komunalna operativa Ljubljana, Povšetova 
8, Ljubljana 050502 
91. Gradnik Logatec, Tržaška 27, Logatec 050201 

Pojasnilo: 

Po 3. in 4. členu zakona o komunalnih dejavnostih se štejejo 
za komunalne dejavnosti posebnega družbenega pomena 
naslednje dejavnosti: 

- oskrba naselij z vodo, ki obsega zejemanje, čiščenje in 
dovajanje vode gospodinjstvom, industriji in drugim uporab- 
nikom; 
- odvajanje odpadnih in padavinskih voda, ki obsega: zbira- 
nje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda iz gospodinjstev, 
industrije in drugih uporabnikov v naselju in odvajanje pada- 
vinskih voda v naseljih; 
- vzdrževanje čistoče v naseljih, ki obsega čiščenje javnih 
površin, urejeno zbiranje, odvoz in odstranjevanje komunal- 
nih odpadkov iz gospodinjstev, industrije in drugih uporabni- 
kov teh storitev; 
- urejanje javnih parkov, nasadov, drevoredov, zelenic, otro- 
ških igrišč in drugih javnih površin s pripadajočimi napravami 
in opremo; 
- urejanje javnih parkirišč, dovoznih poti, pešpoti, hodnikov 
in drugih javnih poti v naselju; 
- javna razsvetljava v naselju, ki obsega: razsvetljavo promet- 
nih in drugih javnih površin v naselju; 
- opravljanje javnega mestnega prometa, ki obsega javni 
prevoz potnikov v mestih in naseljih mestnega značaja ter 
primestnih naselij z javnimi prevoznimi sredstvi; 
- urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost, 
ki obsega pogrebne storitve, storitve v zvezi z upepeljeva- 
njem, oddajanje prostorov za grobove v najem. 

Po 2. členu zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter 
o urejanju pokopališč /UL SRS 34/84/ je pokopališka in 
pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč komunalna dejav- 
nost posebnega družbenega pomena. 

Po 1. členu tega zakona pokopališka in pogrebna dejavnost 
obsega: pogrebne storitve, storitve v zvezi z upepeljevanjem 

■ in oddajanje prostorov za grobove v najem. 

Urejanje pokopališč obsega vzdrževanje, razdelitev na posa- 
mezne zvrsti grobov, prekop grobov in opustitev pokopališč. 

Po drugem odstavku 3. člena zakona o komunalnih dejavno- 
stih lahko občinska skupščina določi kot komunalno dejav- 
nost še posamezno drugo dejavnost, ki ima po svoji naravi 
komunalni značaj, če je taka dejavnost nenadomestljiv pogoj 
za življenje in delo občanov v občini oz. v krajevnih skupno- 
stih, pa take dejavnosti ni mogoče zadovoljivo zagotavljati in 
usklajevati samo na podlagi delovanja tržnih zakonitosti. 

Občinska skupščina lahko v skladu z zakonom o cestah oz. 
z zakonom o energetskem gospodarstvu določi kot komu- 
nalno dejavnosturejanje ulic, trgov in cest v mestih in naseljih 
mestnega - značaja, ki niso razvrščene med magistralne in 
regionalne ceste ter oskrbo naselij s toplotno energijo in 
plinom iz lokalnih omrežij. 

10. člen zakona o cestah glede na zgornjo določbo zakona 
o komunalnih dejavnostih pravi: 

»Kadar občinska skupščina določi s svojim odlokom, da je 
redno vzdrževanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med 
magistralne in regionalne ceste v ureditvenih območjih cest 
in naselij mestnega značaja komunalna dejavnost, gospoda- 
rijo z njimi komunalne organizacije združenega dela v skladu 
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z načeli tega zakona /cestnega/ in so njihovo osnovno sred- 
stvo. 

Glede graditve, rekonstrukcije, obnavljanja, rednega vzdrže- 
vanja varstva cest iz prejšnjega odstavka tega člena veljajo za 
komunalne organizacije združenega dela' določbe tega 
zakona /cestnega/, občinska skupščina pa lahko določi posa- 
mezne posebne oz. drugačne pravice in dolžnosti glede na 
naravo in namen teh cest oz. prometnih površin.« 

9. člen zakona o energetskem gospodarstvu glede na zgornjo 
določbo zakona o komunalnih dejavnostih pravi: 

»Zadeve posebnega družbenega pomena v dejavnosti daljin- 
skega ogrevanja s toploto so: proizvodnja toplotne energije 
samostojno in v povezavi s proizvodnjo električne energije, 
njen prenos in distribucija. 

Občinska skupščina lahko določi s svojim odlokom kot komu- 
nalno dejavnost oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom 
iz lokalnih omrežij.« 

Po 1. členu zakona o dimnikarski službi /UL SRS 16/74/ je 
dimnikarska služba dejavnost posebnega družbenega 
pomena, ki obsega pregledovanje in čiščenje kurilnih naprav, 
dimnih vodov in prezračevalnih naprav. 

LEGENDA DEJAVNOSTI 

010101 - Proizvodnja hidroelektrične energije 
010102 - Proizvodnja termoelektrične energije 
010103 - Proizvodnja jedrske električne energije 
010104 - Prenos električne energije 
010105 - Distribucija električne energije 
010890 - Proizvodnja rude in koncentrata urana 
070150 - Trgovina z naftnimi derivati na drobno 
070240 - Trgovina z naftnimi derivati na debelo 
010500 - Proizvodnja naftnih derivatov 
010202 - Pridobivanje rjavega premoga 
010203 - Pridobivanje in sušenje lignita 
010820 - Proizvodnja rud in koncentratov svinca in cinka 
010992 - Proizvodnja živega srebra 
040002 - Varstvo pred škodljivim delovanjem voda 

040002 - Varstvo pred poplavami in ledom 
050201 - Gradnja, rekonstrukcija in popravilo cest, predorov, 

ulic in trgov, železnih in cestnih mostov, nadvozov, 
podvozov, viaduktov, železniških in cestnoželezni- 
ških prog, operativne obale in neomejenih promet- 
nih objektov 

050502 - Gradnja hidrotehničnih objektov 
060101 - Prevoz potnikov in blaga po železnici v notranjem in 

mednarodnem prometu 
110404 - Inženiring, organizacija in posredovanje pri gradnji 

kompletnih gopspodarskih in drugih objektov 
060900 - Dejavnost javnega telefonskega, poštnega in tele- 

grafskega prometa 
060601 - Prevoz potnikov v mestnem in obmestnemu pro- 

metu in drugih krajih z avtobusi, tramvaji in trolej- 
busi, prevoz potnikov do letališča in drugih postaj 
in od letališča do drugih postaj 

060202 - Storitve v pomorskem prometu 
060402 - Letališke storitve 
100101 - Urejanje stavbnega zemljišča 
100102 - Urejanje in vzdrževanje ulic in prometnih poti 
100103 - Urejanje in vzdrževanje parkov, zelenic in rekreacij- 

skih površin 
100310 - Proizvodnja in distribucija vode 
100320 - Prečiščevanje in odvajanje odplak 
100330 - Proizvodnja in distribucija plina 
100340 - Proizvodnja in distribucija toplote 
100351 - Čiščenje javnih površin v naseljih 
100352 - Odnašanje, odlaganje in predelava odpadkov 
100391 - Dimnikarske storitve 
100392 - Pogrebna služba, urejanje in vzdrževanje pokopa- 

lišč 
100399 - Druge neomenjene komunalne dejavnosti, javne 

garaže, parkirni prostori, varovanje vozil, varova- 
nje premoženja, gasilska služba 

110304 - Storitve tržnic na drobno in debelo 
110620 - Ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve 

* Seznam javnih in družbenih podjetij je pripravljen po izpisku Zavoda 
Republike Slovenije za statistiko in po podatkih Ministrstva za energe- 
tiko, Ministrstva za promet in zveze in Ministrstva za varstvo okolja in 
urejanje prostora. 

* 
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Predlog zakona o OBRESTNI MERI - ESA 594 

j ~p hA. " " 
podlagi 266., 267. in 283. člena poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije, v zvezi z drugim odstavkom 1. člena 
začasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 

Predlagajo, da predlog zakona o obrestni meri zbori 
Skupščine Republike Slovenije čimprej obravnavajo. 

Obveščajo, da bomo pri delu delovnih teles in zborov 
Skupščine Republike Slovenije sodelovali predlagatelji za- 
kona. 

Predlog zakona o obrestni meri bosta obravnavala Odbor za 
kreditno monetarni sistem in politiko kot matično delovno 
telo in Zakonodajno-pravna komisija. 

Za obravnavo predloga zakona o obrestni meri so pristojni 
Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela. 

Dr. Ludvik TOPLAK - poslanec v Družbenopolitičnem 
zboru 
Franci FELTRIN - poslanec v Zboru občin 
Anton HORVAT - poslanec v Zboru združenega dela 

Poslanci dr. Ludvik Toplak, Franci Feltrin in Anton Horvat 
so vložili 

PREDLOG ZAKONA O OBRESTNI MERI 
Navedeni zakonski predlog so poslali v obravnavo na 

PREDLOG ZAKONA o obrestni meri 

1.člen 

Ta zakon ureja obrestno mero za vsa obligacijska razmerja in 
za javne obveznosti, kot so davki, prispevki, carine, takse ter 
kazni, pri čemer se v primeru denarnih obveznosti obresti 
obračunavajo od glavnice, revalorizirane na spremembo vred- 
nosti srednjega tečaja ECU Banke Slovenije od dneva 
nastanka obveznosti. 

2. člen 

Za pogodbene obveznosti je obrestna mera 6%, če se stranke 
ne dogovorijo drugače. 

Pogodbene stranke lahko svobodno dogovorijo obrestno 
mero, pri čemer obrestna mera med posamezniki in pravnimi 
osebami ne sme presegati 6% in za gospodarske pogodbe 8% 
na leto. 

3. člen 

Obrestna mera zamudnih obresti je 12% na leto, če se stranke 
ne sporazumejo za nižjo obrestno mero. 

4. člen 

Za vse nepogodbene obveznosti se obračunavajo obresti za 
denarne obveznosti po 6% letni obrestni meri, če z dogovo- 
rom med strankami ni drugače določeno, vendar ne nad 12% 
na leto. 

5. člen 

Za zapadle javne obveznosti iz 1. člena tega zakona je 
zamudna obrestna mera 12% na leto. 

6. člen 

Za zavarovanje rizika ter druge stroške povezane z dajanjem 
posojila, sme posojilodajalec zaračunati znesek v višini naj- 
več 1% glavnice za vsako začeto leto. 

7. člen 

Določbe tega zakona, ki določajo obrestno mero za denarne 
obveznosti, se smiselno uporabljajo tudi za obračunavanje 
nadomestila za nedenarne obveznosti iz posojilnih razmerij. 

8. člen 

Če je pogodbeno določilo glede obrestne mere v nasprotju 
z obveznimi določili tega zakona, veljajo zakonito določene 
^brestne mere. 

Obresti, plačane preko limitov, določenih s tem zakonom, se 
povrnejo dolžniku na njegovo zahtevo. 

9. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon 
o obrestni meri zamudnih obresti (Ur. I. RS, št. 14/92) in tretji 
odstavek 399. člena ter tretji odstavek 400. člena Zakona 
o obligacijskih razmerjih (Ur. I. SFRJ, št. 29/78, 39/85, 46/85 in 
57/89). 

10. člen 

Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina Republike Slovenije je na sejah zborov v mesecu 
juliju 1992 sprejela predlog za izdajo zakona o obrestni meri 
z osnutkom zakona in s sklepom predlagateljem naložila, da 
v sodelovanju z Vlado Republike Slovenije pripravijo predlog 
zakona. 

Predlagatelji so pri pripravi zakonskega predloga upoštevali 
tiste pripombe, ki po njihovem mnenju pripomorejo k ustrezni 
pravni regulaciji navedene problematike. 

Predlagatelji so nomotehnično spremenili besedilo 1. člena 
tako, da so za besedama »obligacijska razmerja« dodali bese- 
dilo "in za javne obveznosti, kot so davki, prispevki, carine, 
takse ter kazni- ter tako uskladili besedilo 1. in 5. člena 
zakona. 

Predlagatelji so upoštevali pripombo Zakonodajno-pravna 
komisije k 1. členu ter spremenili besedilo člena tako, da j0 
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jasno, da ne gre za splošno veljavno revalorizacijo glavnice, 
temveč revalorizacija velja le za izračun obresti. Ravno tako 
so upoštevali stališče komisije, da je iz besedila jasno raz- 
vidno, da veljajo obresti po tem zakonu za vse subjekte 
obligacijskih razmerij in so zato črtali besedilo »med fizičnimi 
in pravnimi osebami', ki je bilo v osnutku zakona. 

Predlagatelji so upoštevali pripombo Zakonodajno-pravne 
komisije k 2. členu glede jasnosti pravnega smisla izraza 
•gospodarski krediti«. Predlagatelji menijo, da besedilo 25. 
člena ZOR-a jasno opredeljuje pojem gospodarskih pogodb. 
Nekateri izvedbeni finančni predpisi so uporabljali pojem 
•gospodarski krediti«, ki so ožja kategorija, zato se ta pojem 
uporablja le v specifičnih predpisih za specifične situacije. 
Pojem »gospodarske pogodbe« je pravno definirana katego- 
rija in v zakonodaji sprejeta. 

Upoštevana je tudi pripomba Zakonodajno-pravne komisije 
k 2. členu osnutka, da revalorizacijo (za izračun obresti) ureja 
že 1. člen, zato je črtano besedilo -pri čemer je odstotek 
vezan na tekočo vrednost glavnice, ki se revalorizira skladno 
s 1. členom tega zakona«. 

Predlagatelji so v 3. členu določili izrecno obrestno mero 
zamudnih obresti, ki se ne nanaša na pogodbene obveznosti 
oziroma pravilno na pogodbene obresti. S tem je poudarjena 
razlika med različnimi vrstami obresti. 

Predlagatelji so upoštevali tudi pripombo* Zakonodajno- 
pravne komisije k 6. členu osnutka, kjer ni bilo jasno oprede- 
ljeno, kaj v tej določbi pomeni »odškodnina«. Predlagatelji so 
v sedanjem 7. členu predloga zakona navedeno besedo nado- 
mestili z besedo »nadomestila«, ker gre za posojilne pogodbe 
glede potrošnih ali nadomestnih dobrin, ki so predmet poso- 
jilne pogodbe. 

Predlagatelji so besedilo prvega odstavka 7. člena osnutka 
zakona spremenili tako, da so opredelili veljavnost zakonito 
določene obrestne mere v primeru, če je pogodbeno določilo 
glede obrestne mere v nasprotju z obveznimi določili tega 
zakona. Navedeno spremembo opredeljuje prvi odstavek 8. 
člena predloga zakona. 

Predlagatelji so upoštevali stališče Zakonodajno-pravne 
komisije k 7. členu osnutka, da vsaka prekoračitev z zakonom 
določene obrestne mere ne more veljati za oderuštvo, zato so 
črtali besedilo »so oderuške in« v sedanjem drugem odstavku 
8- člena. 

Tudi pripombo Zakonodajno-pravne komisije k drugemu delu 
določbe 8. člena osnutka, po kateri bi se določbe predlaga- 
nega zakona uporabljale tud za obligacijska razmerja, ki so 
nastala pred uveljavitvijo tega zakona, če so v nasprotju 
z drugimi določili zakona o obligacijskih razmerjih, so predla- 
gatelji upoštevali in zaradi pravne spornosti in nejasnosti 
navedeno besedilo črtali. 

Predlagatelji so upoštevali tudi pripombo Zakonodajno- 
Pravne komisije k 9. členu, da je potrebno proučiti, kaj 
pomeni prenehanje veljavnosti določbe 400. člena zakona 
o obligacijskih razmerjih oziroma, ali rešitve predlaganega 
zakona posegajo še v katero drugo določbo navedenega 
zakona. Predlagatelj meni, da je navedena pripomba upravi- 
čena, zato je črtal besedilo »in 400. člen« ter ga nadomsetl 
z besedilom »ter tretjega odstavka 400. člena«. S tem so 
Predlagatelji izenačili status veh subjektov, udeleženih 
v Pogojih tržnega gospodarstva. 

Predlagatelji ugotavljajo, da so spremembe ZOR-a v letih 
'985-1989 pod vploivom ekonomskega voluntarizma spre- 
menila klasična civilistična ekonomsko utemeljena določila 
<OR-a. s predlaganim zakonom se želi reafirmirati klasična 
civilistična in ekonomsko utemeljena določila, poznana 
v pogojih blagovno-denarnega gospodarstva. Sicer pa predla- 
gatelji posebej opozarjajo, da je v ZOR-u že v njegovi zadnji 
azi pred sprejemom bilo vrinjenih nekaj določil pod vplivom 

Političnega voluntarizma sedemdesetih let, ki jih bo treba 
istemsko popraviti. Podobno bo potrebno zakone s področja 

finančnega poslovanja ustrezno prilagoditi klasični termino- 
logiji in sistemu, ki velja za blagovno-denarno poslovanje. 

Predlagatelji so pri pripravi predloga zakona proučili tudi 
odklonilni mnenji Banke Slovenije z dne 27. 5. 1992 in Vlade 
Republike Slovenije z dne 5. 6. 1992, ki zakonu očitata, da je 
po svoji vsebini administrativen in protitržen. Proučili so tudi 
načelne razprave k osnutku zakona v matičnem delovnem 
telesu ter zborih Skupščine Republike Slovenije. 

Predlagatelji utemeljujejo svoj odgovor na navedene pri- 
pombe in stališča z 'naslednjim: 

Pisne ugovore je vložila Vlada Republike Slovenije in Banka 
Slovenije, ustno pa je podal pripombe minister za finance 
Mitja Gaspari in v zborih posamezni poslanci.: 

I. Napisani ugovori vlade ne vzdržijo strokovne niti politične 
kritike. Vlada v svojem mnenju o predlogu za izdajo zakona 
o obrestni meri z osnutkom zakona z dne 4. 6. 1992 navaja 
približno iste razloge, kot jih je minister za finance mg. Mitja 
Gaspari podal tudi• ustno: 

a) Očitek vlade, da »predlagani zakon pomeni grob poseg 
v svobodo odločanja pri sklepanju pogodbenih in drugih 
obligacijskih razmerij« ter »da takšna ureditev je v nasprotju 
s temeljnimi načeli tržnega gospodarstva« ne vzdrži, saj 
podobne omejitve zadnja stoletja obstojijo v vseh deželah 
tržne ekonomije. 

b) Navedba, da »primer, ko bi določena država z razvitim 
tržnim gospodarstvom neposredno zakonsko omejevala 
višino obrestnih mer ne poznamo«, kot dobesedno piše vlada, 
ni upravičena, ker od 120 pravnih sistemov samo ena država 
ni imela zakonskih določil glede obresti in to je bila bivša 
Jugoslavija. 

c) Navajanje »primerov«, »da država v okviru ekonomske 
politike preko mehanizma subvencioniranja oziroma regresi- 
ranja vplivajo na znižanje obrestnih mer« dokazuje, da vlada 
ureja ekonomsko politiko z državnim intervencionizmom. Cilj 
predlagateljev je nasproten, ker želijo politični voluntarizem 
omejiti in izključiti oziroma omejiti možnost in potrebo držav- 
nega poseganja, sprostiti pa ustvarjalno energijo gospodar- 
skih subjektov. Intervencije v kmetijstvu, izvozu, turizmu in 
podobno ostanejo izjeme. Vse države, ki želijo skladen naci- 
onalen razvoj, subvencionirajo zlasti gospodarske panoge 
z nižjo profitno stopnjo (npr. kmetijstvo) ali razvojno strateške 
dejavnosti (npr. izvoz, turizem in podobno). 

č) Vlada očita predlagateljem, da zakon pomeni »administra- 
tivne rešitve«, kar predlagatelji zavračajo z argumentom zav- 
zemanja za striktno normo na področju civilnega prava, zlasti 
za to, da se zavarujejo instrumenti resnične tržne ekonomije, 
enakopravnosti subjektov ter se izključi monopol in oderu- 
štvo. 

d) Vlada navaja, da »poseg v poslovno politiko bank ni 
v skladu s težnjo po uvajanju tržnega gospodarstva na finanč- 
nem trgu«. Predlagatelji navajajo dejstvo, da vse dežele to 
počnejo in prav je, da se tudi mi zavemo nujnosti omejevanja 
monopolov. 

fi) Navedba, da bi »zakonsko določanje aktivne obrestne mere 
vplivajo na višino obrestnih mer, ki bi se ustrezno zmanjšale 
in tako povzročile povečanje potrošnje prebivalstva«, po mne- 
nju predlagateljev ni pravilna. V svetu razlika med aktivnimi in 
pasivnimi obrestmi znaša približno 3% ali manj, to je takoime- 
novana bančna marža, ki vključuje bančne stroške in bančni 
zaslužek. Še vedno je za banke dovolj možnosti, da ustrezno 
zmanjšajo bančno maržo in so kljub temu konkurenčne z dru- 
gimi bankami v sosednjih deželah. 

f) Naslednja navedba, da bi »z enotno obrestno mero oškodo- 
vali kreditodajalce z manjšo stopnjo različnosti« ne drži, saj 
ne gre za enotno stopnjo temveč za enotne limite. Banke 
imajo še vedno dovolj možnosti, da diferencirajo posamezne 
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kreditojemalce in jim ustrezno zmanjšujejo obresti, oziroma 
jim dajo različne ugodnosti znotraj teh limitov. 

g) Bojazen vlade, da bi se »sredstva zaradi teh omejitev 
neracionalno uporabljala«, in da bi takšna uporaba »škodo- 
vala celotnemu gospodarstvu Slovenije«, je neosnovana, saj 
ni nobenega razloga, da bi koristniki sredstev oziroma lastniki 
denarnih sredstev drugače ravnali, kot ravnajo lastniki finanč- 
nih sredstev v drugih deželah. 

i 
h) Očitek vlade, da »predlagatelji niso podali analize vpliva 
omejevanja obrestne mere na poslovanje bank", je neuteme- 
ljen, ker predlagatelji ne razpolagajo s potrebnimi podatki. 
Lahko pa podajo analizo vpliva na realno ekonomijo. 

i) Kot argument proti limitiranju obrestne mere vlada navaja, 
da »poslovne banke obračunavajo visoko obvezno rezervo«. 
Ob takšni oceni vlade predlagatelji menijo, naj vlada sama 
predlaga spremembo ustrezne zakonodaje, ki ureja navedeno 
področje oziroma z drugimi finančnimi predpisi zniža tako 
zahtevano obvezno rezervo. 
j) Glede pomislekov Vlade na takoimenovano 'indeksacijo 
oziroma revalorizacijo- ter vezavo na ECU, predlagatelji 
poudarjajo, da se z vezavo na srednji tečaj ECU-ja indeksacija 
oziroma revalorizacija želi objektivizirati, izključiti možnosti 
političnega voluntarizma ter možnosti oderuških obresti, ki 
sta posledici monopolnega položaja na področju finančnega 
trga. Omejiti pa se želi tudi negativni vpliv indeksa drobnopro- 
dajnih cen kot pospeševalca inflacije. 

k) Očitek, da bi »vezava na ECU pomenila uvajanje tujih 
pogojev poslovanja v naše razmere«, ni resničen, saj gre za 
uvajanje objektivnega kriterija, da se, kot je že zgoraj nave- 
deno, izključi možnost vseh vrst političnega voluntarizma in 
monopolističnega vpliva. Res pa se s tem zakonom uvajajo 
splošni standardi na področju finančnega trga. 

I) Vlada predlaga, da pride v poštev kot kriterij za indeksacijo 
samo »rast maloprodajnih cen v Republiki Sloveniji«, kar 
pomeni, da predlaga vztrajanje pri dosedanjem načinu indek- 
sacije. Prav to pa je eden najmočnejših pospeševalcev infla- 
cije, ker omogoča prodajalcem, da vkalkulirajo pričakovano 
povišanje cene v svojo prodajno ceno. Tako se pospešuje 
inflacija in ustvarja podlaga za takoimenovano indeksacijo 
z velikim R. 

m) Navadba, da -določanje zgornje meje stroškov pri posre- 
dovanju kredita« oziroma pri zavarovanju rizika za druge 
stroške, povezane s posredovanjem kredita, pomeni admini- 
strativno določitev pogojev poslovanja, kar -mora biti vselej 
rezultat prostih pogodbenih odločitev«, kaže na več nevzdrž- 
nih izhodišč vlade. Vlada ne more dopustiti, da so pri finanč- 
nem posredništvu cene za 10, 100 ali celo 200 krat višje, kot 
cene podobnih storitev v drugih evropskih deželah. To je 
mogoče zaradi izkoriščanja monopolnega položaja določenih 
finančnih institucij. Prav te cene storitev so posledica mono- 
polnega položaja ter zlorabe stiske kreditojemalcev, ki jih 
civilizirana država mora zaščititi pred oderuštvom. Le-to ima 
vse elemente civilnega delikta, kazenskega delikta in moral- 
nega delikta v sodobni evropski civilizaciji in kulturi. 

II. Banka Slovenije v svojem mnenju ugotavlja, da je predla- 
gani zakon po svoji »vsebini izrazito administrativen in protitr- 
žen oziroma implicira situacijo iz obdobja dirigiranega soci- 
alističnega gospodarstva (z vsemi njegovimi posledicami)*. 
Zoper to predlagatelji odgovarjajo z naslednjimi navedbami: 
a) ne gre za »administrativno« ampak civilnopravno striktno 
normo, ko se z limitiranje obrestne mere prepoveduje oderu- 
štvo. Določila o oderuštvu so šolski primer prepoved ne norme 
s popolno civilno in kazensko sankcijo, tako imenovane lex 
plus quamperfecta. 

b) očitek, da gre za »protitržen zakon«, po mnenju predlaga- 
teljev pomeni nepoznavanje razmer v primerjalni ekonomiji in 
v primerjjlnem pravu, saj podobna določila o limitirani 
obrestni meri poznajo vse države evropskega civilizacijskega 
pravnega kroga od zgodnjega liberalnega kapitalizma do 
danes. Tako je npr. avstrijski ODZ iz 1811 leta določal 

obrestno mero 3, 4 in 5%, zakon zoper oderuštvo, ki je 
spremenil nekaj paragrafov ODZ leta 1868 ter 1885., pa je 
obrestno mero dvignil na 4, 6 do 8% do 10, medtem ko je 
danes obrestna mera limitirana na 6, 8, oziroma 12% limit. 
c) očitek, da se »implicira situacija iz obdobja administrativ- 
nega socialističnega gospodarstva«, kaže na popolno nepoz- 
navanje socialističnega in kapitalističnega oziroma tržnega 
gospodarstva ter njihovih pravnih ureditev, ker imajo 
podobne zakonske določbe prav vso evropske dežele. 

č) tudi pomislek, da bi »vsesplošna navezava na uradni tečaj 
ECU omejila avtonomnost Banke Slovenije pri vodenju stabili- 
zacijske politike« je bolj očitek in izraz strahu pred omejitvijo 
političnega voluntarizma in monopola. Razvidno je. da 
s takimi in podobnimi očitki brez argumentov operirajo tisti, ki. 
obvladajo samo'takoimenovano stabilizacijsko »politiko«. 

d) tudi navedba, da bi »limitiranje obresti neizbežno pripeljalo 
do ogromnega prestrukturiranja portfeljev finančnih naložb 
v devizne depozite v bankah v tujini« je očitek brez argu- 
menta, ker bo pri nas še vedno mogoče 3% bančna marža, 
kako je predpisana v sosednjih deželah. Zakon dopušča pri- 
bližno 1 do 2% višji limit kot v sosednjih deželah Strah, da bi 
se »ta denar prelival v tekočo potrošnjo« je odveč, ker je 
v tržni ekonomiji prisotna želja po investiranju in novem 
profitu. Kadar obrestna mera na kredit ne presega povprečne 
profitne stopnje v ekonomiji ali znosne profitne stopnje v eko- 
nomiji, so lastniki finančnega kapitala zainteresirani za inve- 
stiranje. 
e) pomislek, da »proces spremlja administrativna distribucija 
preostalih finančnih viškov«, je očitek brez argumentov, ker 
se v stvarnosti to vprašanje rešuje še z drugimi instrumenti 
Potreba po državnem interevencionizmu bi se v resnici zmanj- 
šala, ker bi se okrepila in gospodarsko utrdila zlasti realna 
ekonomija v primarnem in sekundarnem sektorju, ki sta 
danes prav zaradi visokih obresti najbolj izčrpana in obreme- 
njene z novimi krediti, kar generira nove obresti in zopet nove 
kredite. Nenormalno je. da je realna ekonomija, ki v resnici 
ustvarja novo vrednost, je v podrejenem položaju stalnega Pr0' 
silca za pomoč, kredite, bemficije, kompenzacije in podobno, 
v nadrejenem položaju pa državna administracija in banke 
Realno ekonomijo je treba osvoboditi. 

f) res pa je, da je »absolutna marža rezultanta neučinkovitosti 
finančnega sistema«, ki pa se mora oblikovati v mejah limitov. 
ki so značilni za vse sodobne pravne sisteme. 

III. Tudi v zborih izraženi ugovori in stališča ministra za 
finance mag. Mitja Gasparija, niso utemeljeni: 

a) trditev, da gre v Sloveniji za »mali denarni trg« empirično 
ne drži, ker imajo geografsko majhne države podobna dolo- 
čila kot velike. 

b) pomislek, da je vprašanje obresti »komplicirano vprašanje« 
ne drži, saj je pravna regulativa v vseh deželah jasna, prepro- 
sta in razumljiva. 

c) dvom pred alternativo. »ali tržna valuta ali limitirana 
obrestna mera«, je namišljen, ker je ravno striktno določena 
obrestna mera predpogoj za stabilno valuto in s tem tudi za 
nujno ekonomsko in tržno obnašanje finančnih institucij. 

IV. Iz analize razprav poslancev so predlagatelji ugotovili, da 
je bila razprava v zborih močno razširjena na splošno gospo- 
darsko problematiko, zlasti na sanacijo bank, sanacijo gospo- 
darstva, načelno kreditno monetarno politiko, vlogo monopo- 
lov, lastninjenje in podobno. Tako razširjeno diskusijo so 
izzvali zlasti predstavniki vlade in piosamezni poslanci iz vrst 
Liberalno demokratske stranke, ki so v principu ugovarjali 
predlaganemu zakonu. Večina poslancev pa je sprejela pred- 
lagano ureditev obresti, kar je bilo potrjeno z dejstvom, da sta 
dva zbora sprejela predlog za izdajo zakona z osnutkom, Zbo' 
združenega dela pa je sprejel predlog za izdajo zakona 
z dodatnim sklepom, da vlada pripravi program sanacije 
bank. 

Dodatno je bilo izrečenih še nekaj ločenih stališč: 
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1. Stališče, da »pri nas gospodarstvo posluje z izgubo« in bi 
torej morala tudi realna obrestna mera biti negativna (Kopač, 
Šetinc, Glavič, Preskar). 

Ta ugovor je neutemeljen, saj govorimo o profitni stopnji 
realne ekonomije, kjer subjekti poslujejo z lastnimi sredstvi. 
Prav visoka obrestna mera je povzročila, da proizvodna eko- 
nomija večinoma posluje z izgubo, medtem ko trgovina pravi- 
loma visoke obresti na kredite vkalkulira v prodajno ceno. 

2. Stališča, da »moramo prvo odpraviti vzroke inflacije«, kot 
so previsoke plače (Glavič), prevelike zaloge (Atelšek) in da 
bo limitirana obrestna mera uničila banke in industrijo Repu- 
blike Slovenije (Kopač, Šetinc). 

Tudi ta stališča ne vzdržijo kritike, saj se znani izračuni že 
izpred dveh let, da so prav visoke obresti povzročile: 

a) da slovenski kmet, obrtnik ali delavec ni primerljiv in 
konkurenčen avstrijskemu ali bavarskemu, 
b) da je predelovalna industrija pri nas dvakrat dražja, 
c) da je bila pred dvemi leti trgovina pri nas trikrat dražja 
i) da so bančne in finančne posredniške storitve pet do 
desetkrat dražje. 

3. Stališče, da je »tega kriv management v podjetjih, ki spre- 
jema take oderuške pogoje« (Urbančič). 

To drži le delno, ker je v večini primerov vodstvo tako ravnalo 
zaradi grožnje stavk, zlasti pred plačilnimi dnevi. 

4. Stališče, da se z utemeljitvijo predlaganega zakona 
o obrestni meri »daje lekcijo iz moralizma« (Spomenka 
Hribar). 

Ta navedba ni točna, ker so previsoke obresti praviloma 
Povezane z oderuštvom, ki ima elemente civilnopravnega, 
kazenskopravnega in moralnega delikta. Obrestno mero pra- 
viloma določa naravni ekonomski zakon profitne stopnje, 
Pravni zakon pa to povzame. Ta norma pa ima pravni ali 
moralni značaj ter prepoveduje oderuštvo kot obliko krimi- 
nala. 

5. Stališče, da se »s posojanjem denarja več zasluži, kot 
s proizvodnjo in prodajo industrijskih produktov« ter stališče, 
da »interna banka s posojanjem denarja več zasluži, kot cel 
agroživilski poslovni sistem.« 

Takšni stališči sta po mnenju predlagateljev z makroekonom- 
skega vidika nevzdržni. Zato je tudi slišati pripombe, da pše- 
nico žanje banka in ne kmetijsko gospodarstvo. 
6- Stališče, da je »Republika Slovenija izgubila velik del jugo- 
slovanskega in vzhodnoevropskega trga in zato ne moremo 
Pristati na sicer evropsko sprejete standarde glede obrestne 
mere v ekonomiji«. 

Ta argument ne nasprotuje, temveč podpira sprejem predla- 
ganega zakona, ker nas ravno izguba vzhodnih in jugoslovan- 
skih tržišč sili k sprejemu evropskih pravnih in ekonomskih 
standardov ter k ustrezni vključitvi v evropski gospodarski 
prostor. Zakonski predlog je še v mejah sporazuma iz Maa- 
strichta, kjer dovoljujejo odstopanja inflacije in obresti do 1,5 
in 2% v odnosu na tri najboljše stoječe države Evropske unije. 
To pa bo tudi pogoj za pridruženo članstvo. 
7- Stališče, da »razmere v Sloveniji niso primerljive z drugimi 
evropskimi razmerami in pravnimi sistemi in zato ne moremo 
sprejemati evropskih standardov« (Šetinc in drugi). 

Predlagatelji menijo, da nam ravno evropski civilizacijski in 
kulturni standardi omogočajo razvoj in s tem primerljivost in 
objektivnost. 
Predlagatelji niso upoštevali pripombe Zakonodajno-pravne 
komisije k 2. členu, glede jasnosti pravnega smisla izraza 
''gospodarski krediti«. Predlagatelji menijo, da besedilo 25. 
ciena ZOR-a jasno opredeljuje pojem gospodarskih pogodb, 
ki se sklepajo med gospodarskimi subjekti. 

Predlagatelji niso upoštevali pripombe Vlade Republike Slo- 
venije, da »predlagani zakon pomeni grob poseg v svobodo 
odločanja pri sklepanju pogodbenih in drugih obligacijskih 
razmerij« ter »da je takšna ureditev v nasprotju s temeljnimi 
načeli tržnega gospodarstva«, ker vztrajajo na stališču, da 
podobne omejitve obstojijo v vseh deželah s tržno ekonomijo. 

Dodatno pa predlagatelj zakona predlagajo Vladi: 

1. da predlaga sistem sprostitve denarne ponudbe na doma- 
čem trgu, 

2. da z davčnim sistemom uredi izvoz kapitala, ki bo primer- 
ljivo z drugimi deželami, 

3. da predlaga potrebne spremembe in dopolnitve tistih dolo- 
čil zakona o obligacijskih razmerjih, ki so pogojene s politič- 
nim voluntarizmom 20. let ali ekonomskim voluntarizmom 80. 
let. 

V. Predlagatelji dodatno predlog zakona utemeljujejo: 

Iz obrazložitve izhaja, da je stanje glede obresti pri nas nevz- 
držno tako s praktičnega, pravnega in ekonomskega kot 
teoretičnega in zakonodajnega gledišča. To so potrdile tudi 
strokovne razprave. 

V predlogu se utemeljuje zakonski predlog. Bistvo je na- 
slednje: 

1. S pravnega vidika: "V zvezi z obrestmi veljajo načela, ki 
temeljijo na zgodovinskih izkušnjah, da mora zakonodajalec 
varovati dolžnika pred visokimi obrestmi, spričo inflacije pa 
mora zakonodajalec varovati upnika in priznati valorizacijo, 
če se želi valorizacija doseči z obrestmi, to pa poganja 
obrestno mero navzgor« (Cigoj, Komentar ZOR Iv, str. 2823, 
Ljubljana, 1986). 

2. Iz ekonomskega vidika: Obrestna mera mora odgovarjati 
poprečni profitni stopnji realne ekonomije, točneje: gornji 
limit obrestne mere določa višina poprečne profitne stopnje 
(Ekonomska enciklopedija, Beograd, str. 464). 

3. Iz primerjalno pravnega vidika: Vse sodobne zakonodaje, 
zadnja stoletja razen Jugoslavija zadnjih nekaj let, imajo 
absolutno limitirano obrestno mero, ki praviloma predstavlja 
6 do 8% na leto, zamudna obrestna mera, ki vključuje tudi 
sankcijo za neizpolnitev obveznosti pa znaša praviloma 10 do 
12%, če je vključena inflacija ustrezno povečano (Martinthale 
law directory, od 120 pravnih sistemov samo Jugoslavija nima 
definiranih obresti z zakonom). 

Zamudne obresti, ki so praviloma fiksne, zlasti za javne obvez- 
nosti, so praviloma 50% višje od rednih obresti. Tudi civilno 
dogovorjene kazenske obresti se ne dovolijo več kot dodatna 
polovica rednih obresti, sicer pride v poštev določilo nadpolo- 
vičnega prikrajšanja oziroma čezmernega prikrajšanja in taka 
pogodba bi bila spodbojna. Če so podani še subjektivni ele- 
menti oderuštva, pa je pogodba nična, kar pomeni, da se 
upošteva po uradni dolžnosti ter ima kazensko pravno sank- 
cijo, denarno ali zaporno. Denarna sankcija npr. v nekaterih 
državah znaša desetkratni znesek oderuških obresti. Tudi 
Evropska skupnost kot pogoj za članstvo, ali pridružno član- 
stvo zahteva limitiranje obresti, 2% nad povprečnimi obrestmi 
treh članic z najnižjo obrestno stopnjo. 

4. Iz zakonodajno tehničnega vidika: Limiti so določeni 
z zakonom fiksno, izjemoma tudi fleksibilno, skladno 
z eskontno stopnjo, s sodno prakso Vrhovnega sodišča ali 
s sklepi centralne banke vendar v mejah limitov določenih 
z zakonom striktno ali s ključem npr. glede na eskontno 
stopnjo centralne banke. Ponekod je limit določen negativno, 
se pravi z definiranjem oderuštva, kot civilno in kazensko 
pravno prepovedanim dejanjem. Oderuštvo je dejanje, s kate- 
rim kdo sebi ali komu drugemu izgovori nesorazmerno pre- 
moženjsko korist, s tem da zlorabi gospodarsko stisko, 
nevednost, zmedenost dolžnika ali neodgovornost dolžniko- 
vega zastopnika. 
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Pogodba o oderuških obrestih je civilnopravno nična, kazen- 
sko pravno je kaznivo dejanje, korist v obliki preveč plačanih 
obresti se praviloma zapleni, kot s kaznivim dejanjem pridob- 
ljena premoženska korist in se na zahtevo vrne oškodova- 
nemu dolžniku. 

V nekaterih pravnih sistemih pa je oderuška pogodba šteta 
kot spodbojna pogodba s civilnem pravu, kar pomeni, da ni 
nična, ampak samo spodbojna, to je relativno neveljavna na 
zahtevo dolžnika. To je zlasti v tistih deželah, kjer ne ločijo 
instituta čezmernega prikrajšanja in oderuštva, kot to razliku- 
jemo v evropskih pravnih sistemih. Ponekod pa velja tudi 
pravilo, da so oderuške obresti preko limita neiztožljive. 

5. S praktično ekonomskega vidika: Previsoka obrestna 
mera, višja od profitne stopnje ekonomije, posledično desti- 
mulira delo, destimulira gospodarske naložbe in gospodarsko 
prestrukturiranje, onemogoča tržno ekonomijo na področju 
finančnega trga, onemogoča diferenciranje dobrih in slabih 
gospodarjev, zatolče samozavest proizvodnih in storitvenih 
gospodarskih subjektov, povečuje potrebo po najrazličnejših 
državnih intervencijskih ukrepih, kot so regresi, kompenza- 
cije, pomoči in stimulacije, povečuje izgube v gospodarstvu, 
povečuje pritisk na inflacijo, povzroča številne stečaje, pov- 
zroča socialne konflikte, povečuje možnost političnega volun- 
tarizma, izključuje možnost vključitve v pridruženo članstvo 
Evropske skupnosti. 

Predlog za izdajo zakona o USTANOVITVI VIŠJE ŠOLE ZA 

HOTELIRSTVO IN TURIZEM V IZOLI z osnutkom zakona - ESA 700 

Danijel Božič - poslanec Zbora občin 
mag. Janez Jug - poslanec Zbora občin 
Franco Juri - poslanec Družbenopolitičnega zbora 
Marino Domio - poslanec Zbora združenega dela 
Roman Jakič - poslanec Zbora združenega dela 

Poslanci Danijel Božič, mag. Janez Jug, Franco Juri, 
Marino Domio in Roman Jakič vlagajo: 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O USTANOVITVI VIŠJE 
ŠOLE ZA HOTELIRSTVO IN TURIZEM V IZOLI Z OSNUT- 
KOM ZAKONA. 

Skupščini Republike Slovenije predlagamo, da zakon 
sprejme po skrajšanem postopku iz naslednjih razlogov: 
- priprave na ustanovitev potekajo že več let; 

- izdelana je raziskovalna naloga »Oblikovanje profila 
strokovnjaka z višješolsko izobrazbo za področje tehnolo- 
gije gostinstva in turizma« (december 1990); 
- pripravljen je osnutek vzgojnoizobraževalnega pro- 
grama; 
- Slovenija je postala neodvisna država in tovrstnega 
višješolskega programa nimamo; 
- da bi začeli izvajati program v študijskem letu 1993/94 je 
potrebno sprejeti zakon v tem koledarskem letu; 
Obveščajo, da bodo kot predstavniki predlagateljev pri 
delu Skupščine Republike Slovenije sodelovali naslednji 
poslanci: 
- Danijel Božič, poslanec ZO 
- mag. Janez Jug, poslanec ZO 
- Franco Juri, poslanec DPZ 
- Marino Domio, poslanec ZZD 
- Roman Jakič, poslanec ZZD 

Predlog za izdajo zakona o ustanovitvi višje šole za hotelirstvo 
in turizem v Izoli z osnutkom zakona bosta obravnavala Odbor 
za visoko šolstvo kot matično delovno telo in Zakonodajno- 
pravna komisija. 

Za obravnavo predloga za izdajo zakona o ustanovitvi višje 
šole za hotelirstvo in turizem z osnutkom zakona so pristojni 
Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o ustanovitvi Višje šole za hotelirstvo in turizem 
v Izoli 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 
I. Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o ustanovitvi 
Višje šole za hotelirstvo in turizem v Izoli podajamo na podlagi 
več kot desetletnih prizadevanj Slovenskega gostinskega 
(hotelirskega) gospodarstva preko njihovega Splošnega zdru- 
ženja za gostinstvo in turizem Slovenije (sedaj Združenje za 
gostinstvo in turizem Gospodarske zbornice Slovenije) - (glej 
skupni dopis - pobudo za izvajanje višješolskega izobraževa- 
nja s predmetnikom splošnega združenja za gostinstvo in 
turizem ter PIS-a za gostinstvo in turizem pri Izobraževalni 
skupnosti Slovenije. Skupnosti srednjih gostinskih in turistič- 
nih šol Slovenije ter ob podpori pristojnih ministrstev (Ministr- 
stva za turizem in gostinstvo ter Ministrstva za šolstvo in 
šport). 

II. Po neuspešnih dogovarjanjih za izvajanje višješolskega 

programa z Ekonomsko fakulteto v Ljubjani, Fakulteto za 
živilsko tehnologijo v Ljubljani in z Visoko ekonomsko in 

komercialno šolo v Mariboru je na podlagi močneje izraže- 
nega interesa Obalnokraškega turističnega gospodarstva, k' 
predstavlja 40% slovenskega tujskega prometa. Izvršni svet 
Skupnosti Obalnih občin (na pobudo Splošnega združenja za 
gostinstvo in turizem Slovenije in Obalno-kraške turistične 
poslovne skupnosti) naročil in financiral raziskavo »Oblikova* 
nje profila strokovnjaka z višješolsko izobrazbo za področl® 
tehnologije gostinstva in turizma« (december 1990). Nosil®0 

raziskave mag. Iztok Ostan (Višja pomorska in prometna šola 
Piran) je pritegnil k sodelovanju strokovnjake (tudi iz tujin®' 
s področja gostinstva, turizma in izobraževanja za ti d*™ 
področji: 

Miro Pretnar, dipl. geog., Sekcija za gostinstvo in turize"1 

Gospodarske zbornice Slovenije: Mitja Logar, dipl. oec- 
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Obalno-kraška turistična poslovna skupnost Portorož; prof. 
dr. Gabriele Zanetto, Ekonomska fakulteta Univerze v Benet- 
kah: Marjan Tkalčič, prof. geog, in zgod., Skupnost srednjih 
gostinskih in turističnih šol Slovenije; Irena Brozovič-Poles, 
dipl. ped., Pedagoška akademija Univerze v Ljubljani; Milan 
Marušič, dipl. ped. Pedagoška akademija Univerze v Ljubljani; 
Aldo Černigoj, dipl. soc., Skupnost obalnih občin Koper in 
Bogdan Valendin, dipl. oec., LIZ-inženiring Ljubljana. 

a) Skupina ugotovavlja porazno izobrazbeno strukturo zapo- 
slenih v slovenskem gostinstvu in turizmu primerjalno s slo- 
venskim gospodarstvom ter s takratnim jugoslovanskim 
gostinstvom in turizmom. 

Kljub temu, da potrebuje dejavnost, gostinstva in turizma 
relativno več strokovnjakov z višjo in visoko izobrazbo kot 
v povprečju druge panoge gospodarstva Slovenije ima naše 
gostinstvo in turizem manj ustreznih strokovnjakov kot je 
povprečje gospodarstva Slovenije. Naslednja tabela prikazuje 
izobrazbeno sestavo zaposlenih v gostinstvu in turizmu v Slo- 
veniji v odnosu na povprečno izobrazbeno sestavo v gospo- 
darstvu v letu 1986 - v indeksih: 

izobrazba višja visoka VIS+VIŠ 
gostinstvo in turizem 63,7 35,1 49,9 
gospodarstvo 100,0 100,0 100,0 

Če bi pogledali podatke samo za gostinstvo bi bila slika še 
slabša 

Izobrazbeno sestavo zaposlenih v gostinstvu in turizmu v Slo- 
veniji v primerjavi z jugoslovanskim branžnim povprečjem 
v letu 1986 v indeksih (Jugoslavija 100) nam kaže naslednja 
tabela: 

izobrazba višja visoka VIS+VIŠ 
gost. in tur. v Sloveniji 64,7 52,4 60,0 
gost. in tur. v Jugoslaviji 100,0 100,0 100,0 

h) Analiza višješolskih predmetnikov, ki se izvajajo v Sloveniji 
in tujini (dežele Alpe-Jadran) je pokazala, da obstajata dva 
osnovna tipa učnih programov: 1. program s poudarkom na 
gostinsko-tehnoloških znanjih in praksi; 2. program s poudar- 
kom na družboslovnih oz. turistično-poslovnih znanjih. Slo- 
venski programi (Ekonomska fakulteta Ljubljana, Ekonomsko 
poslovna fakulteta Maribor in Hotelirska fakulteta Opatija 
- Bled - študij ob delu) imajo občutno manjši delež panožnih 
predmetov (gostinsko-turističnih vključno z jeziki in prakso in 
so družboslovno turistično-poslovno usmerjeni, povsem bosi 
Pa smo na področju izobraževanja po programih s poudar- 
kom na gostinsko-tehnoloških znanjih. 

'H Na podlagi velikega interesa gostinskega in turističnega 
gospodarstva ter na izhodiščih omenjene študije je delovna 
skupina pri Sekciji za gostinstvo in turizem Gospodarske 
zbornice Slovenije pripravila predlog višješolskega študij- 
skega programa izobraževanja kadrov za potrebe hotelirstva 
in turizma. 

IV. Z nosilci posameznih predmetnih področij so bili že oprav- 
ljeni prvi razgovori, ki so pokazali, da lahko pritegnemo 
k sodelovanju vse potrebne kadre. Poleg slovenskih strokov- 
njakov so nam pomoč ponudili tudi strokovnjaki Tržaške in 
Beneške Univerze (vključno s pomočjo za priznanje našega 
višješolskega programa v Italiji in državah Evropske skup- 
nosti). 

V. Višji šoli za hotelirstvo in turizem v Izoli bo zagotovljena 
souporaba prostorov in opreme Srednje gostinske in turi- 
stične šole v Izoli. Trenutno lahko zagotovimo v Izoli in na 
Obali (praksa-hoteli A kategorije) vse potrebne materialne 
pogoje za izvajanje izobraževalnega procesa. V roku dveh let 
bo potrebno zgraditi nove učilnice strežbe in kuharstva (v 
okviru novega domskega objekta - pritlični del) in večjo 
predavalnico. (60-80 oseb). Iz sredstev sklada za izgradnjo 
dijaških domov bo zgrajen samostojni domski objekt visoke 
kategorije (razliko nad domskim standardom bo pokrilo hote- 

lirsko gospodarstvo) z ustrezno hotelsko tehnologijo, ki se jo 
bo prilagodilo potrebam praktičnega usposabljanja štu- 
dentov. 

Lokacija šole je posrečena, ker bo v neposredni bližini šole 
zrasel (sicer tržno usmerjeni) petindvajsetmetrski bazen ter 
pristanišče za jahte z ustreznimi gostinsko-turističnimi lokali, 
ki bo pritegnilo petične (kvalitetne) goste iz sosednjih držav. 
VI. Finančne posledice za republiški proračun bodo vezane 
na plačilo predavateljev in ostalih sodelavcev višje šole ter na 
materialne stroške funkcioniranja višje šole. Za potrebe Sred- 
nje gostinske in turistične šole ter nove Višje šole (souporaba) 
bo potrebno zgraditi telovadnico (iz sredstev Ministrstva za 
šolstvo in šport - za investicije v športno vzgojo). 

VII. Dejstvo je, da potrebujemo višješolsko izobraževanje za 
področje hotelirstva in turizma že dolga leta. Samostojna 
Slovenija pa se bo morala nasloniti predvsem na domače 
znanje pri nadaljnjem razvoju našega turizma. Brez ekspan- 
zije visoko strokovnega znanja in kvalitete v turizmu ne bomo 
želi bogate turistične letine. 

VIII. Splošno združenje gostinstva in turizma Slovenije je 4. 2. 
1990 sprejelo naslednje stališče glede splošnih tendenc raz- 
voja turizma v Sloveniji (avtor: g. Miro Pretnar): 

Delež slovenskega turizma, kljub njegovemu hitremu razvoju 
v šestdesetih letih, v svetovnem turizmu pada. Slovenija zao- 
staja za razvojem turizma v konkurenčnih področjih tako po 
količini kot tudi kakovosti. To lahko ugotovimo po strukturi 
potrošnje, saj pri nas še vedno pretežni del turisti potrošijo za 
penzionske storitve in le manjši del v zunajpenzionski 
ponudbi, medtem ko je v razvitem evropskem delu obratno. 
Temu primeren je tudi iztržek od turizma na število turistov, 
ležišč ali na zaposlenega v turizmu. Edino, kar lahko primer- 
jamo z razvitim svetom, je zasedenost hotelskih zmogljivosti. 
Ta je v Sloveniji celo boljša kot v sosednjih državah in dosega 
preko 50%, nekje celo 70%. 

Zanimiva je primerjava tudi v deležu turizma v družbenem 
proizvodu. Le-ta je v Sloveniji 2,8%, v svetovnem merilu 
dosega 5,5%, v Španiji 8,6%, v Italiji 6,4% na Koroškem pa 
celo 10%. Tudi po številu zaposlenih v turizmu Slovenija 
s svojimi 3,1% zaostaja za konkurenčnimi področji, kjer je ta 
delež med 5 in 10%. 

Raziskave Evropske turistične komisije ocenjujejo, da bo turi- 
zem pred začetkom 21. stoletja največja industrijska veja 
v Evropi in v svetu, tako po ponudbi kot po povpraševanju. 
Rezultati raziskav in študij o nadaljnjih gibanjih v mednarod- 
nem turizmu podajajo ugotovitve, da bo rast potovanj in 
potrošnje v obdobju do leta 1995 hitrejša kot je bila v pred- 
hodnem obdobju in da bo trend rasti potrošnje višji od rasti 
števila nočitev oziroma potovanj. Predvidene rasti so: nočitve 
s 4 - 4,5% letno rastjo, potovanja s 3 - 3,5% letno rastjo ter 
turistična potrošnja s 6 - 7% letno rastjo. 

Vsi ti podatki nam narekujejo, da se mora Slovenija turistično 
razvijati na kvantitativnem in kvalitativnem področju. Če 
želimo v Evropo, se bomo morali proti njej odpreti. To pa bo 
prineslo tudi pospešitev kvantitativnega razvoja na področju 
turizma, še posebno glede na to, da ima tu Slovenija zelo 
ugodne potencialne možnosti. Samo na sebi se postavlja 
vprašanje, kako bomo to zmogli kvalitativno. Nesporno je, da 
zaostajamo za razvito Evropo, po različnih ocenah od 10 do 
15 let. Hiter razmah turizma v Evropi pa nas bo na tem 
področju od nje še odaljil. Tudi če bomo gradili nove kapaci- 
tete, ne bomo imeli ustreznega kadra, ki bi znal, ne samo 
turista zadovoljiti glede namestitve in prehrane, pač pa tudi 
v izven-penzionskih zahtevah, na področju rekreacije, anima- 
cije, trženja ter druge ponudbe. 

V zadnjem času smo zelo zanemarili kadrovsko politiko na 
področju gostinstva. Izobrazba tovrstnega kadra se konča na 
srednji šoli. Turizem, ki v svetu že postaja vodilna gospodar- 
ska panoga, je pri nas kar naenkrat zaostal za zunanjim 
svetom. V vseh sosednjih državah razširjajo šolanje kadra na 
višjem nivoju za potrebe gospodarstva in to v smeri razvoja 

poročevalec 35 



stroke. Pri nas pa nastaja vedno večji prepad med srednješol- 
sko izobrazbo in univerzo kot znanstveno raziskovalno insti- 
tucijo. 
V bodočnosti nam ne bodo kaj dosti pomagale ne turistične 
kapacitete ne znanstvene študije, če ne bomo imeli ustrez- 
nega strokovnega kadra, ki bo znal tržiti in zadovoljiti turiste 
na zahtevani kakovostni ravni. 

Na osnovi predvidenih trendov razvoja in ugodnih možnosti, 
ki jih Slovenija ima, se bo gostinstvo, kot tudi turizem, razvi- 
jalo hitreje kot v povprečju gospodarstvo. Odprto pa ostaja 
vprašanje, kako se bo razvijalo: ali le kvantitativno ali tudi 
kvalitativno. Ker določen način razvoja prinaša tudi posledice, 
pa mislimo, da nam ne sme biti vseeno, kako se bo razvijal. K 

OSNUTEK ZAKONA o ustanovitvi Višje šole za hotelirstvo in turizem v Izoli 

Na podlagi 1. odstavka 5. člena in 57. člena ustave 
republike Slovenije in Resolucije o pomorski 
usmeritvi Slovenije (Ur. I. 10/91) vlagajo poslanci: 

Predlog za izdajo zakona o Ustanovitvi Višje šole 
za hotelirstvo in turizem v Izoli z osnutkom zako- 
na, ki ga pošiljajo v obravnavo in sprejem na 
podlagi prve alinee 215. člena, drugega odstavka 
265., 266. in 267. člena poslovnika Skupščine Re- 
publike Slovenije. Vlada Republike Slovenije 
predlaga Skupščini Republike Slovenije, da hkrati 
obravnava in sprejme predlog za izdajo zakona 
z osnutkom zakona, da bi bili dani pogoji za pravo- 
časno izvedbo priprav za pričetek izvajanja viso- 
košolskega programa. 

1. člen 

Ustanovi se Višja šola za hotelirstvo in turizem v Izoli. 

2. člen 

Višja šola za hotelirstvo in turizem v Izoli izvaja kot višja 
strokovna šola programe v višjem izobraževanju hotelirske in 
turistične usmeritve za pridobitev in izpopolnjevanje izo- 
brazbe ter izvaja raziskovalno delo na področju hotelirstva in 
turizma. 

3. člen 

Višja hotelirska in turistična šola v Izoli začne izvajati program 
za pridobitev višje strokovne izobrazbe v študijskem letu 
1993/94. 

4. člen 

Višja hotelirska in turistična šola v Izoli deluje v prostorih 
Srednje gostinske in turistične šole v Izoli in se ji zagotovi 
souporabo prostorov in opreme Srednje gostinske in turi- 
stične šole v Izoli. 

5. člen 

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

1. Slovenija je postala neodvisna država in se ne more več 
posluževati uslug Opatijske hotelirske fakultete pod pogoji, ki 
so veljali prej. Prav tako bo usahnil študij ob delu, ki ga je ta 
šola izvajala v Sloveniji. Poleg tega pa velja navesti, da so 
v Opatiji dajali poudarek ekonomiji in znanstvenemu pristopu 
in ne ožji strokovnosti in specializaciji za potrebe zaposlenih 
v gostinstvu - hotelirstvu in izvenpenzionski ponudbi. 
Podobno velja za obstoječe izobraževanje za potrebe turizma 
v okviru obeh slovenskih Univerz. 

2. Že desetletja potekajo v Sloveniji priprave na uvedbo nižje- 
šolskega programa hotelirstva. Izhajajo iz iniciativ in zahtev 
slovenskega gostinstva, ki čuti hudo pomanjkanje strokovnih 
kadrov. 

3. Zato je v okviru Združenja za gostinstvo in turizem Gospo- 
daske zbornice Slovenije dalj časa delovala skupina strokov- 

njakov, ki je pripravila osnutka vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov za višješolski študij hotelirstva in turizma. Tako so dani 
temeljni pogoji za njegov sprejem na pedagoško-znanstve- 
nem svetu. 

4. Pritisk kadrov, ki so dokončali programe srednješolskega 
izobraževanja s področja gostinstva in turizma je iz leta v leto 
večji, saj si želijo izpopolnjevanja v stroki in ne na katerikoli 
usmeritvi. Poleg tega pa je tu še problem prehodnosti, saj 
morajo za nadaljevanje študija na drugih višjih in visokošol- 
skih institucijah opravljati diferencialne izpite, ker gre pravza- 
prav za vsiljeno poklicno preusmerjanje. 

5. Z vzpostavitvijo izobraževalnega programa hotelirstvo /" 
turizem si vsaj nekoliko ublažili pritisk mladih za obstoječe 
visokošolske institucije in zagotoviti boljše možnosti za 
nadaljnji razvoj turizma v Sloveniji. 



VPRAŠANJA POSLANCEV 

družbenopolitični zbor 

Vprašanja o problematiki slovenske kinemato- 
grafije 

VANE GOŠNIK, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 17. 
Junija letos, Vlado Republike Slovenije vprašal: 
1. Ali so resnične Informacije, da se namerava tehnična 
baza »Viba filma v likvidaciji« predati v brezplačni najem TV 
Slovenija za proizvodnjo nacionalnega FIlma v koprodukcij- 
skem razmerju? 

2. Kakšna je vizija nove organiziranosti slovenske kinema- 
tografije? 

3. Kakino je stališče vlade do Ideje o ustanovitvi tim. slo- 
venskega filmskega inštituta 

4. Kakšno je stališče vlade do predloga Društva slovenskih 
filmskih delavcev, da se ustanovi slovenski filmski dlspozi- 
cijski fond, ki bi ustvarjal pogoje za proizvodnjo In promocijo 
slovenskega nacionalnega filma? 

5. Kaj namerava vlada storiti s filmskima ateljejema v Ljub- 
ljani in Piranu ter obnovo zastarele slovenske filmske teh- 
nične baze? 

Vlada Republike Slovenije je pripravila naslednji odgovor: 

1 Vprašanja sicer v celoti ne razumemo, saj je zastavljeno 
'ako, kot da se nanaša na nek konkreten primer; na katerega, 
pa iz samega besedila vprašanja ni razvidno. Sicer pa so 
informacije o kakršni koli predaji (ali prodaji) tehnične baze 
podjetja Viba film (v likvidaciji), Ljubljana, komur koli popol- 
noma neresnične, niti nismo seznanjeni z morebitnimi takš- 
nimi nameni za to pooblaščenih. Z vidika postopka, v katerem 
je Viba film - torej z vidika postopka redne likvidacije - je kaj 
takšnega tudi nemogoče, dokler sam postopek ne bo končan 
ali ne bo predlagana in izpeljana kakšna druga pravno-for- 
malno ustrezna rešitev. 

Ministrstvo za kulturo si bo v skladu s svojimi pristojnostmi in 
zakonskimi možnostmi še naprej prizadevalo, da se redno 
likvidacijo Viba filma, Ljubljana, ki ga je sicer treba čim prej 
končati, razrešijo vsa odprta vprašanja iz preteklega poslova- 
nja tega podjetja in poravnajo vse njegove sodno priznane 
obveznosti. Da napak iz preteklosti ne bi plačevala prihodnost 
slovenske kinematografije, je ministrstvo tudi materialno 
zavarovalo obstoječo filmsko tehnično bazo pred morebitno 
razprodajo ali uničenjem. Na podlagi ustreznega sodnega 
sklepa pa likvidacijski upravitaelj v dogovoru z ministrstvom 
z njo ves čas dosedanjega poteka omenjenega postopka tudi 
zagotavlja neprekinjeno uresničevanje programa filmske pro- 
izvodnje v Republiki Sloveniji. Del tega programa nastaja po 
odločitvi prejšnjega ministra tudi v koprodukciji s TV - Slove- 
nija. 

Prepričani smo, da sta ohranjanje in nadalnje angažiranje 
obstoječe, sicer dotrajane filmske baze kot materialne osnove 
bodočega nacionalnega filmskega studia v sedanjem materi- 
alnem položaju edina realna možnost, ki obeta postopno 
zboljšanje položaja filmske proizvodnje v državi. 

Ministrstvo za kulturo ima pripravljen celovit model rekon- 
strukcije obstoječega stanja in organiziranosti kinematogra- 

v Republiki Sloveniji. Osnovni obrisi tega modela so 
Poznani že dalj časa in so bili fragmentarno ob različnih 
Priložnostih tudi predstavljani javnosti. Model se v svojih 
temeljnih rešitvah zgleduje po organiziranosti različnih delov 
kinematografije v primerljivih evropskih državah, t. j. tam, kjer 

imajo prav tako opraviti z majhno nacionalno kinematogra- 
fijo, ki zahteva posebno skrb in zaščito države. Celotni model 
pa še ni bil verificiran po predvidenih postopkih. Vzroke za to 
gre iskati v vrsti upravičenih, pa tudi povsem arbitrarnih 
ravnanj, med katere vsekakor sodita tudi določena nezainte- 
resiranost in podcenjevanje akutnosti nakopičenih težav na 
tem področju Ministrstva za kulturo v mandatu prejšnje Vlade. 
Zaradi obveznosti, povezanimi s problematiko priprave in 
same tekoče realizacije programa filmske in videoproizvodnje 
v letu 1992 ter s kadrovskimi spremembami v ministrstvu, 
povezanimi najprej s kinematografijo (odhod prejšnjega in 
prihod novega svetovalca za to področje), s spremembo 
Vlade pa tudi širše v sestavi ministrstva, so dejavnosti v zvezi 
z omenjeno verifikacijo v letošnjem prvem polletju popol- 
noma zastale. 

V Ministrstvu za kulturo bodo oblikovana začasna strokovna 
delovna telesa za posamezna področja kulturnih dejavnosti 
- med njimi tudi za kinematografijo. Ena prednostnih nalog 
tega strokovnega telesa bo dokončanje elaboracije celovitega 
modela in čimprejšnja verifikacija zamisli v strokovni javnosti. 
Edino na ta način je mogoče pripraviti strokovno pomembne 
in z vidika celovite ureditve trajne podlage, na katerih bodo 
temeljile nadaljnje praktične rešitve. Do teh pa se bomo 
v nadaljevanju dokopali postopoma, pač odvisno od material- 
nih možnosti njihove realizacije in objektivnega potrebnega 
časa za vzpostavitev novih institucionalnih mehanizmov. 
V elementih za oblikovanje programa dela Ministrstva za 
kulturo za obdobje julij - december 1992 predvidevamo izpe- 
ljavo potrebnih postopkov za vzpostavitev nosilnih instanc 
nove organiziranosti tega področja. 

3. Model organizacijske rekonstrukcije kinematografije 
v Republiki Sloveniji predvideva ustanovitev Filmskega centra 
Republike Slovenije po analogiji s podobnimi institucijami 
v prej omenjenih državah malih evropskih kinematografij. 
Ministrstvo za kulturo ni pobudnik ustanovitve filmskega 
inštituta kot znanstvenoraziskovalne ustanove, čeprav ne 
zanika, da bi bila takšna nadgradnja kakšne izmed obstoječih 
institucij v prihodnje v tem smislu več kot dobrodošla..Za to že 
obstajajo zametki na oddelku za sociologijo kulture na Filo- 
zofski fakulteti v Ljubljani ter v delu Slovenskega gledališkega 
in filmskega muzeja. 

Zamisel Filmskega centra Republike Slovenije je v zasnovi 
funkcionirala in jo je mogoče primerjati z že obstoječimi 
republiškimi matičnimi zavodi na drugih kulturnih področjih. 
Nanj se bo prenesla pristojnost za opravljanje vrste nalog, ki 
jih je v preteklosti opravljala Viba film - razen producentskih, 
ki niso v domeni tega centra! - ali pa so jih nesistematično 
opravljali drugi subjekti s tega področja; predvsem v zadnjem 
času po nuji razmer tudi ministrstvo samo. Vrste nalog pa na 
tem področju sploh ni opravljal nihče, del nalog je bil prepuš- 
čen volonterski in neusklajeni pobudi posameznikov, del pa 
so jih opravljali subjekti na zvezni ravni nekdanje Jugoslavije 
in jih je Republika Slovenija z osamosvojitvijo prevzela ozi- 
roma jih bo slej ko prej kot država, organizirana po evropskih 
standardih, morala. S takšnim prenosom, organizacijskim 
sistematiziranjem in osrediščenjem na enem kraju bomo v pri- 
merjavi s sedanjim stanjem in stanjem iz preteklosti dosegli 
materialno in kadrovsko racionalizacijo, transparentnost in 
enoten nadzor, pa tudi neprimerno večjo učinkovitost in stro- 
kovno pristojnost. Gre za naloge programiranja, servisiranja 
in spremljanja ter nadzora same izvedbe subvencioniranega 
dela filmske in videoproizvodnje v Republiki Sloveniji, za 
naloge predstavitve in prodaje slovenskega filma in videa 
(agencijske naloge), za eksekutivno zastopanje Republike 
Slovenije pri mednarodnih stikih vseh vrst in v raznovrstnih 
mednarodnih združenjih s tega področja in podobno. Torej: 
nič več in nič manj od tistega, kar počnejo podobne ustanove 
v kulturno razvitih evropskih okoljih. Izkušnje teh ustanov so 
strokovni sodelavci ministrstva v zadnjem letu in pol detajlno » 
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proučili. Pred tem v Republiki Sloveniji žal nismo razpolagali 
s sistematiziranim, ministrstvu dostopnim poznavanjem te 

■ problematike. 

4. Noben sklad v kulturi sam po sebi še ne bo razrešil kom- 
pleksne problematike in zagotovil nujnih pogojev za uresniče- 
vanje dejavnosti. Skladi so lahko koristno sredstvo širjenja 
materialne podlage neke dejavnosti in smotrnega intenzivira- 
nja njenega izkoriščanja, če so funkcionalno vpeti v konsen- 
zualno sprejet splošen organizacijski model uresničevanja 
kulturnih dejavnosti. Sama ustanovitev sklada je po naši pre- 
soji za to premalo. Za njihovo vzpostavitev je treba zagotoviti 
tudi ustrezno stimulativno zakonsko podlago. Ob pomislekih, 
da za ustanovitev takšnega sklada za proizvodnjo in promo- 
cijo slovenskega filma še niso izpolnjeni vsi pogoji, predlog 
Društva slovenskih filmskih delavcev, kot nam je bil predstav- 
ljen, pozdravljamo kot eno izmed delovnih hipotez, ki bo 
doživela svojo preverbo v prej napovedanih postopkih. 

5. Model organizacijske rekonstrukcije kinematografije 
v Republiki Sloveniji, ki ga dokončuje Ministrstvo za kulturo, 
predvideva ustanovitev nacionalnega filmskega studia, v pri- 
hodnosti lociranega v Ljubljani ali njegovi bližnji okolici, 
začasno, v fazi ustanavljanja, pa na lokaciji sedanjega film- 
skega ateljeja Viba filma, Ljubljana, Zrinskega 9. Ta lokacija je 
lahko zaradi svoje arhitektonske in lokacijske fiziognomije. 
samo začasna, saj onemogoča prilagoditev sodobnim tehno- 
loškim in preostalim produkcijskim potrebam. Izhodiščno 
materialno podlago za ustanovitev takšnega studia vidimo 
v obstoječi tehnični bazi Viba filma (v likvidaciji). Le-to je 
treba v najkrajšem možnem času izločiti iz likvidacijske mase, 
jo prenesti v nov pravni subjekt - nacionalni filmski studio 
v ustanavljanju! - v nadaljevanju pa jo na novi lokaciji tehno- 
loško posodobiti in dograditi do tiste stopnje funkcionalnosti, 
ki jo je nujno zagotovljati trajno in vsem zainteresiranim 
subjektom enakopravno dostopno na ozemlju Republike Slo- 
venije. Posebne tehnične potrebe filmske in videoproizvodnje 
pa bo tudi v prihodnje potrebno, mogoče in smotrneje zado- 
voljevati pri za to specializiranih ponudnikih v domačem 
zasebnem sektorju ali pa v tujini. 

Nacionalni filmski studio bo zagotavljal nujne tehnične, pro- 
storske, organizacijske in kadrovske razmere za realizacijo 
programa filmske proizvodnje v Republiki Sloveniji ter bo 
postal prostor tehnološke posodobitve teh razmer. Nanj ne 
bodo vezane nobene producentske, ampak zgolj tehnično- 
servisne funkcije. 
Ustanovitev nacionalnega filmskega studia in s tem povezana 
obnova zastarele filmske tehnične baze bosta potekali posto- 
poma, po materialnih možnostih, ki jih bo mogoče zagotoviti 
iz proračunskih sredstev, namenjenih kulturi, in morebitnih 
drugih dostopnih virih. Eden od morebitnih virov je tudi 
vnovčenje ateljejskih zmogljivosti v Piranu, saj je z vidika 
materialnih možnosti te države in njenih proizvodnih potreb 
nerealno pričakovati obnovo in vzdrževanje dveh filmskih 
študijev. Ob tem je atelje v Piranu že nekaj let praktično 
neizkoriščen, zanemarjen in neusposobljen za normalno film- 
sko proizvodnjo, njegova lokacija pa je degradirana z gradnjo 
osrednjih čistilnih naprav v njegovi neposredni soseščini; ta 
tudi fizično posega v njegov stavbni in funkcionalni ustroj. 

Res je, da v določenih krogih obstaja prepričanje, da ima 
filmski atelje v Piranu določeno tržno vrednost pri prodaji 
njegovih prostorsko-proizvodnih zmogljivosti tujim poslov- 
nim interesentom. Ministrstvo za kulturo o tem dvomi in svoj 
dvom opira na v polpreteklem obdobju zbrane podatke in 
izračune o nujnih vlaganjih v obnovitev omenjenega studia, 
da bi bil sploh zanimiv za tuje partnerje; ne nazadnje pa tudi 
zato, ker zagovorniki takšne možnosti do danes niso izdelali 
in predložili pričakovanih ekonomskih elaboratov o upraviče- 
nosti in smotrnosti podpore tej možnosti s strani države. 

Menimo, da je še bolj nerealna ideja, ki se prav tako pojavlja 
v določenih krogih filmskih ustvarjalcev; ideja v gradnji 
novega drugega filmskega studia na nadomestni lokaciji, ki bi 
jo bilo hipotetično možno pridobiti na slovenski Obali name- 
sto sedanje degradirane in perspektivno omejujoče. Mnenje 
ministrstva je, da je realna prednostna naloga vzpostavitev in 

zagon osrednjega nacionalnega filmskega studia v smislu 
prvega odstavka te točke; v ta namen pa bo treba angažirati 
vsa dostopna sredstva. 

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

Kdaj bo področje turizma tudi zakonsko urejeno? 

BRANKO GRIMS, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
na pristojne naslovil naslednje vprašanje: 

Glede na dolgotrajno urejanje področja turizma, ki je kot 
kaže po zakonodajni plati s prihodom novega ministra 
zastalo, postavljam naslednje delegatsko vprašanje: 

— Kdaj in v kakšnem času namerava ministrstvo urediti 
zakonodajo s tega področja in kdaj lahko pričakujemo 
ustrezne podzakonske akte (kategorizacija ipd.)? 

— Po katerih principih bo ministrstvo uredilo področje 
turizma in v katerih poudarkih bodo predlogi novega mini- 
stra bistveno odstopali od politike prejšnjega ministra? 

Ministrstvo za gostinstvo in turizem mu odgovarja: 

Branko Grims je ustno ter nato še pisno na 41. seji zbora 
zastavil naslednji vprašanji: 

- Kdaj in v kakšnem času namerava ministrstvo urediti zako- 
nodajo s tega področja in kdaj lahko pričakujemo ustrezne 
podzakonske akte (kategorizacija ipd.)? 

- Po katerih principih bo ministrstvo uredilo področje 
turizma in v katerih poudarkih bodo predlogi novega ministra 
bistveno odstopali od politike prejšnjega ministra? 

V tej zvezi podajamo naslednji odgovor: 

1. Vlada Republike Slovenije je z dopisom št. 332-01/91-8/2-8 
z dne 27. 3. 1992 poslala v obravnavo Skupščini Republike 
Slovenije predlog zakona o gostinski dejavnosti. Po obravnavi 
v pristojnih delovnih telesih Skupščine Republike Slovenije je 
Vlada na njihovo priporočilo umaknila predlog zakona iz 
zakonodajnega postopka (umik predloga zakona je bil objav- 
ljen v Poročevalcu Skupščine Republike Slovenije št. 12- 
z dne 22. 6. 1992). 

V skladu z delovnim načrtom za III. trimesečje 1992 je predvi; 
deno, da bo obravnava novega predloga zakona o gostinski 
dejavnosti na seji vlade Republike Slovenije dne 6. 8. 1992. 

Predlog zakona o gostinski dejavnosti določa, da minister za 
turizem in gostinstvo najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi 
zakona predpiše minimalno izobrazbo oseb, ki opravljajo delo 
v gostinski dejavnosti, minimalne tehnične pogoje glede ure- 
ditve prostorov in opreme ter minimalni obseg storitev za 
posamezne vrste gostinskih obratov, merila za kategorizacijo 
gostinskih obratov ter okvirni poslovni čas gostinskih obra; 
tov. V enakem roku pa je dolžan minister za zdravstvo izdati 
predpis o sanitarno-higienskih pogojih za opravljanje gostin- 
ske dejavnosti. 

Delo na pripravi novih pravilnikov z navedeno vsebino poteka 
v obeh ministrstvih vzporedno s pripravo predloga zakona 
o gostinski dejavnosti. 

2. Med temeljnimi in prednostnimi usmeritvami v delu mini' 
strstva za turizem je priprava strategije razvoja turizma 
v Republiki Sloveniji ter priprava, koordinacija in usmerjanj® 
promotivnih akcij za pospeševanje turizma. 

Pri strokovnem delu na področju nove sistemske zakonodaje 
oz. dopolnjevanju obstoječe zakonodaje na področju turizm3 

sledi ministrstvo zlasti zahtevam po dvigu kvalitativnih stan- 
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dardov ponudbe, večji in učinkovitejši zaščiti potrošnikov ter 
upoštevanju sodobnih načel varovanja okolja ter naše kul- 
turne in naravne dediščine. 

Kakšen je vladin odnos do graditeljev malih elek- 
trarn? 

BRANKO GRIMS, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
na vlado naslovil naslednje vprašanje: 

Prizadeti graditelji malih elektrarn so me informirali, da jim 
je vlada ustavila že odobrena sredstva za izgradnjo malih 
elektrarn. Zato postavljam naslednje delegatsko vprašanje: 

- Ali bo In na kakšen način bo vlada podprla izgradnjo 
•koloiko nedvomno upravičenih malih elektrarn? 

- Ali bodo graditelji, ki trdijo, da jim je bil denar že odobren 
ta sredstva tudi prejeli In kdaj? 

Vlada mu odgovarja: 

Ministrstvo za energetiko podpira gradnjo malih hidro elek- 
trarn in ima za to dejavnost predvideno v proračunu 
170,000.000 SIT. V prvih štirih mesecih letošnjega leta je 
Vlada Republike Slovenije namenila za gradnjo malih hidro 
elektrarn 93,000.000 SIT, kar znaša 55% celotnega zneska in 
je s tem presegla za 64% predvideno mesečno dinamiko. 
V mesecu maju je bil proračun Ministrstva za energetiko 
blokiran. V maju in juniju je bila izjema subvencioniranje 
rudnikov rjavega premoga - za izplačilo plač zaposlenim 
v rudnikih. Vseh ostalih računov Ministrstvo za energetiko ni 
moglo poravnati. 

V ponedeljek dne 3. 8. 1992 je bila izvršena začasna deblo- 
kada računa Ministrstva za energetiko in so bili poravnani vsi 
doslej prispeli računi za male hidro elektrarne v višini 
27,000.000 SIT. 

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

Imenovanju Nevena Borka ob rob 

BRANKO GRIMS, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
na pristojne naslovil naslednje vprašanje: 

Pred kratkim je vlada predstavila svoj ekonomski program, 
kot njegov pisec In razlagalec se v javnosti pogosto pojavlja 
novi svetovalec predsednika vlade g. Neven Borak. Ker je 
njegovo Imenovanje povzročilo veliko vznemirjenje med 
ljudmi postavljam naslednja delegatska vprašanja: 

— Sprašujem predsednika vlade g. Drnovška ali ste pri Izbiri 
g. Boraka za svetovalca In razlagalca gospodarskega pro- 
grama upoštevali njegove teze, ki jih lahko razberemo iz 
njegovega publiciranja, torej zavzemanje za enotno Jugo- 
slavijo, Markovlćev ekonomski program, opravičevanje srb- 
skega vdora v monetarni sistem ter nasprotovanje ekonom- 
ski in politični osamosvojitvi Slovenije? 

— Ali je s tem v zvezi vaše Javno pojasnilo, da ste z g. 
Borakom sodelovali že prej? 

~ Ali lahko domnevam, da bo g. Neven Borak tudi v naprej 
zagovarjal enaka stališča in torej storil vse, da bo ekonom- 
ski program vlade zastavljen v smeri jugoslovanske 
denarne unije in eno|nega gospodarskega sistema? 

~ Ali je s tovrstnimi opredelitvami g. Boraka povezana 
prevelika popustljivost Slovenije proti Hrvaški In če ne, kdaj 
bo zunanje ministrstvo ukrepalo sorazmerno težavam, ki 
nam jih povzroča naša soseda Hrvaška? 

Predsednik vlade mu pojasnjuje: 

V zvezi s poslanskim vprašanjem g. Branka Grimsa, naslovlje- 
nega name, glede imenovanja g. Nevena Boraka za svetovalca 
vlade, vem sporočam, da je pri njegovem imenovanju, tako 
kot pri imenovanju drugih vladnih svetovalcev, odločilna stro- 
kovna usposobljenost. V skladu s svojimi strokovnimi kvalifi- 
kacijami je sodeloval tudi pri pripravi zasnove ekonomske 
politike vlade, ki jo je na posameznih skupin v okviru svojih 
zadolžitev tudi razlagal. Zasnovo ekonomske politike je vlada 
sprejela kot svoj programski dokument na 6. seji dne 11.6. 
1992. Kot se lahko z branjem tega dokumenta in predlaganih 
ukrepov ekonomske politike, ki iz njega sledijo, prepričate 
tudi sami, vladna ekonomska politika nima nikakršne zveze 
z idejami o »jugoslovanski denarni uniji« in o »enotnem 
gospodarskem sistemu«. 

Kar zadeva odnose z Republiko Hrvaško pa bodite prepričani, 
da jih bomo urejali skladno z dolgoročnimi in strateškimi 
interesi Republike Slovenije in dobrososedskimi odnosi. 

Kako se troši proračunski denar? 

JANKO HALB, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
postavil vprašanji, ki se nanašata na pošiljanje informacij > 
o izvajanju zakona o proračunu za leto 1992 ter o izvajanju 
zakona o dohodnini. 
Vlada mu je pripravila naslednje odgovore: 

1. 
Ministrstvo za finance obvešča odbor za proračun in javne 
finance Skupščine Republike Sloveije o izvajanju proračuna 
za leto 1992. Zadnje poročilo je bilo Skupščini predloženo za 
obodbje do 15. maja 1992. 

Vlada Republike Slovenije je v skladu z 2. članom zakona 
o proračunu 1992 obvestila Skupščino Republike Slovenije 
o uskladitvi skupnega obsega odhodkov proračuna Repu- 
blike Slovenije za leto 1992. V tem okviru je iz posebnega dela 
proračuna razviden tudi podroben prikaz realizacije prora- 
čuna za prvo polletje leta 1992. 

2. 

O predlogu, da se pripravijo strokovna izhodišča za spre- 
membo zakona o dohodnini tako, da bi zavezanec po preteku 
leta uveljavljal samo davčno olajšavo, ne bi bil pa dolžan 
plačati razlike med odmerjeno dohodnino in med letom 
odmerjenimi oziroma obrčaunanimi davki, menimo na- 
slednje: 

Dohodnina, s katero se v Republiki Sloveniji obdavčujejo 
dohodki fizičnih oseb, je sintetični davek, kar pomeni, da se 
v osnovno za dohodnino vštejejo vsi enoletni prejemki ozi- 
roma dohodki zavezanca, ki so v zakonu opredeljeni kot viri 
dohodnine. Ugotovljena letna osnova za dohodnino se 
zmanjša za sredstva, porabljena za namene, opredeljene v 7. 
členu zakona in za posebne olajšave za vrdrževane družinske 
člane. Dohodnina se odmeri po progresivnih stopnjah. Nave- 
dena ureditev zagotavlja, da so enako visoki prejemki oziroma 
dohodki fizičnih oseb enako obdavčeni kakor tudi, da se od 
višjega letnega zneska dohodkov oziroma prejemkov plača 
višji davek. Med letom se dohodki oziroma prejemki obdavču- 
jejo z davki, ki so podvrste dohodnine in se od odmerjene 
dohodnine odštejejo, torej predstavljajo akontativno med- 
letno obdavčevanje posameznega vira dohodnine. Temeljno 
vprašanje pri navedenem sistemu obdavčevanja, ki predstav- 
lja tudi izhodišče predloga poslanca Janka Halba, je približati 
med letom obračunane in plačane davke od dohodkov iz 
posameznih virov dohodnine odmerjeni dohodnini tako, da 
ne prihaja do večjih preplačil oziroma do večjih doplačil po 
odmerni odločbi. Uskladitev višine med letom obračunanih in 
plačanih davkov z odmerjeno dohodnino se ureja z ustrezno 
določitvijo stopenj pri davkih, ki predstavljajo akonotacijo 
dohodnine s stopnjami, po katerih se odmerja dohodnina, 
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z določitvijo kriterija za ugotavljanje višine posebnih olajšav 
za vzdrževane družinske člane in medletnim upoštevanjem 
teh olajšav pri obračunavanju in plačevanju davka od osebnih 
prejemkov. Pri izvajanju zakona o dohodnini v letu 1991 je 
bilo ugotovljeno, da so vzroki, zaradi katerih bi lahko prišlo do 
odmernih razlik pri dohodnini za leto 1991 prav v kriteriju 
priznavanja posebnih olajšav za vzdrževane družinske člane 
pri izplačilu plač, zato je bil z zakonom o spremembah in 
dopolnitvah zakona o dohodnini, ki ga je Skupščina Repu- 
blike Slovenije sprejela v decembru 1991 leta kot kriterij za 
ugoditev zmanjšanja plače oziroma pokojnine, določena 
poprečna plača zaposlenih v Republiki Sloveniji iz predprete- 
klega meseca, namesto do takrat veljavnega kriterija, ki je 
predstavljal plačo oziroma pokojnino zavezanca. Po navede- 
nih spremembah se pri izplačilu plače oziroma pokojnine le- 
ta zmanjša za enake odstotke poprečne letne plače zaposle- 
nih v Repubiki Sloveniji za ugotovitev višine olajšave za vzdr- 
ževane družinske člane pri odmeri dohodnine. Iz istih razlo- 
gov so bile korigirane ob spremembah in dopolnitvah zakona 
o dohodnini tudi stopnje davka od dobička iz kapitala in 
davka od dohodkov iz premoženjskjih pravic. Glede na nave- 
dene spremembe zakona ocenjujemo, da v letu 1992 ne bo 
prihajalo do večjih razlik v višini med letom obračunanih in 
plačanih davkov od dohodkov iz posameznih virov dohodnine 
in med odmerjeno dohodnino. 

Predloga poslanca ni možno vgraditi v obrazložitvi sistem 
obdavčevanja fizičnih oseb, ne samo zato ker bi vzpostavil 
sistem, ki je bil uzakonjen pred uveljavitvijo dohodnine, to je 
sistem posameznih davkov, temveč bi bila zaradi dokončne 
ugotovitve višine posebnih olajšav za vzdrževane družinske 
člane kljub vsemu potrebna letni obračun in poračun že 
plačanega davka. Pri predlaganem načinu bi se med letom 
plačani davki zaradi upoštevanja posebnih olajšav za vzdrže- 
vane družinske člane samo vračali, medtem ko zavezanec, ki 
bi med letom plačal nižji davke, kot bi ga po poračunu moral 
plačati, ne bi bil dolžan plačati razlike. 

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

Bodo pomurske kmete doletele sankcije? 

JANKO HALB, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 22. 
7. 1992, postavil poslansko vprašanje o tem ali bodo vse 
udeležence cestnih zapor v protestu pomurskih kmetov, ki 
je bil 15. 7.1992, prijavili kot kršilca zakona. 

Ministrstvo za notranje zadeve odgovorja naslednje: 

Predstavnika organizatorja, g. Evgen Sapač - predstavnik 
Slovenske kmečke zveze - ljudske stranke, podružnice 
v Murski Sotjoti, in g. Slavko Horvat, sekretar Sekretariata za 
kmetijstvo in gozdarstvo občine Murska Sobota, sta bila pred 
protestnim shodom na razgovoru v Upravi za notranje zadeve. 
G. Sapač je razložil, da je protestno zaporo cest organizirala 
Slovenska kmečka zveza - ljudska stranka, podružnica 
v Murski Soboti; pomeni, da dejansko ni šlo za samoorganizi- 
ranje kmetov, temveč je bila pobudnica in tudi vodja protesta 
omenjena stranka. V razgovoru je načelnik Inšpektorata poli- 
cije UNZ Murska Sobota seznanil predstavnika protestnega 
shoda s stališčem policije, da bo proti organizatorjem protest- 
nega shoda podala poročilo Republiškemu prometnemu 
inšpektoratu pri Ministrstvu za promet in zveze, saj organiza- 
torji niso imeli dovoljenja za zaporo cest. Protestni shod, ki se 
je odvijal 15. 7.1992, je policija spremljala, predvsem glede na 
stanje v prometu. Pri tem je ugotovila lokacije blokad na 
magistralni in regionalnih cestah. 

Ker - kot je navedeno - organizator ni imel ustreznega 
dovoljenja za zaporo cest, označenih obvozov in ustrezne 
prometnfc signalizacije, je Postaja prometne policije v Murski 
Soboti podala poročilo o kršitvi 3. točke 114. člena Zakona 
o ocestah navedenemu organu, ki je pristojen za izvrševanje 
predpisa. 

Bo Slovenija ustrezno čuvala svoje ozemlje? 

CIRIL KOLEŠNIK, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
na 42. seji tega zbora, 22. julija 1992, postavil republiški 
vladi naslednje vprašanje: 

»Nikakor ne morem razumeti, da lahko tuja država v sosed- 
nji državi, navkljub opozorilom državljanov prizadete 
države, v osmih mesecih zgradi nasip 400 metrov v dolžino, 
3 metre v višino in 8 metrov širino, ne da bi pri tem to 
prizadeto državo vprašala ali kakorkoli naredila za soglasje 
za ta dela. To se je zgodilo v državi Sloveniji na njeni južni 
meji. Hrvaška je grobo posegla na ozemlje Slovenije in to 
posega že 8 mesecev do pred kratkim, ko je ta država 
nekako uspela reagirati in to s svojim republiškim inšpektor- 
jem za urbanizem In z odločbo tega inšpektorja za ustavitev 
del. To je ta država edino storila. Njena reakcija je vseskozi 
v tem primeru bila mlačna in nikakršna. Zato postavljam tej 
vladi nekaj vprašanj In sicer: 

1. Zakaj je v tem primeru, torej akcije hrvaške države na 
ozemlju Slovenije, tako mlačna In da je komaj po osmih 
mesecih uspela reagirati z eno mlačno odločbo in menda 
s protestom našega odpravnika poslov v Zagrebu? 

2. Kaj misli še storiti, da bo preprečila grobo poseganje in 
odpravila poseg, ki ga je storila država Hrvaška na našem 
ozeml|u? 

3. Kdo je odgovoren za te dogodke In za nepravočasno 
reagiranje? 

4. Ali bo kdo v tem primeru odgovarjal in če bo, kdo in kako 
bo odgovarjal? 

5. Ali se Vlada Republike Slovenije zaveda vsaj dveh nevar- 
nosti: prvič, prostega poseganja neke tuje države na naše 
ozemlje in drugič, povečanja potencialne nevarnosti poplav 
v tem primeru. 

6. Ali Vlada Republike Slovenije še šteje občino Brežice In 
Posavje k Sloveniji? 

7. Ali se Vlada Republike Slovenije namerava kaj naučiti na 
primeru hrvaške reakcije do slovenskih ribičev pred 
dnevi?« 

O postavljenih vprašanjih menimo naslednje: 

Vlada in pristojna ministrstva Republike Slovenije v zvezi 
z omenjenimi vprašanji zavračajo domnevno mlačnost svojih 
reakcij ob enostranskih posegih oz. gradnji nasipa na Sotli- 
Pristojni republiški organi so se v vseh incidentnih primerih 
doslej takoj odzvali skladno s sprotnim obveščanjem pristoj- 
nih organov vseh obmejnih občin z Republiko Hrvaško. 

V zvezi z grobim posegom, ki ga je Republika Hrvaška storila 
na slovenskem ozemlju, bodo pristojna ministrstva zahtevala 
takojšnjo izvršitev odločbe, ki jo je izdal Republiški urbani- 
stični inšpektor. 

Republiški urbanistični inšpektorat je bil o zadevi nedovo- 
ljene gradnje protipoplavnega nasipa na levem bregu reke 
Sotle na zemljiščih s par. št. 85/1, 85/2, 86/1, 88, 89, 96, 101/1. 
101/2,102,103,104 in 273/4 k.o. Rigonce telefonsko obveščen 
šele 2. 7. 1992 s strani Občinske urbanistične inšpekcije' 
Medobčinskega inšpektorata občine Brežice, Krško in Sev- 
nica ter občana Rogale Zlatka iz Rigonc. Dne 4. 7. 1992 je na 
kraju samem opravil inšpekcijski ogled ter ugotovil, da se 
nasip gradi brez lokacijskega dovoljenja, zato je na podlagi 
74. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v pro- 
stor (Ur. I. SRS 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90) 6. 7. 1992 izdal 
odločbo št. 356-11-89/92-MO, s katero je investitorju Repu- 
bliki Hrvaški, Hrvatski vodoprivredi Zagreb ustavil nadaljnje 
izvajanje del ter mu naložil, da mora v enem mesecu P° 
prejemu odločbe zaprositi za lokacijsko dovoljenje pri Mini- 
strstvu za varstvo okolja in urejanje prostora Reptiblike Slove- 
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nije. Odločbo je na kraju samem 9. 7.1992 vročil predstavniku 
izvajalca del - vodji gradbišča g. Deščak Darku, samemu 
investitorju pa jo je vročai po pravilih vročanja v tujino po 
Ministrstvu za pravosodje in upravo Republike Slovenije 
(povratnice do danes ni prejel). 

Republiški urbanistični inšpektorat bo v skladu z določili 
Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor nadalje- 
val z inšpekcijskim postopkom, kot to določa tretji odstavek 
74. člena navedenega zakona, in sicer: »Če investitor nada- 
ljuje delo kljub izdanemu ukrepu iz prvega odstavka tega 
člena ali če se za urejanje prostora pristojni upravni organ 
lokacijsko dovoljenje oziroma izdajo potrdila zavrne ali če 
investitor v roku iz drugega odstavka tega člena ne zaprosi za 
lokacijsko dovoljenje oziroma ne priglasi nameravane grad- 
nje, odredi organ urbanistične inšpekcije, da se objekt ozi- 
roma del objekta odstrani na investitorjeve stroške in vzpo- 
stavi prejšnje stanje.« 

V skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku 
pričneta teči rok o ustavitvi del in rok za vložitev zahteve za 
izdajo lokacijskega dovoljenja z dnem vročitve odločbe po 
prvem in drugem odstavku 74. člena Zakona o urejanju naselij 
in drugih posegov v prostor investitorju. 

Za omenjene dogodke je odgovorno hrvaško podjetje Hrvat- 
ska vodoprivreda - javnovodoprivredno preduzeče iz Za- 
greba. 

Kar zadeva nepravočasnost reagiranja, pa govori sosledje 
poteka dogodkov. Čeprav so občinski upravni organi s strani 
vlade obveščeni, da morajo o dogodkih na meji pošiljati 
sporočila pravočasno, je prišlo obvestilo z občine Brežice 
o spornem posegu šele 2. 7. 1992. Ministrstvo za zunanje 
zadeve je preko Veleposlaništva Republike Slovenije 
v Zagrebu 9. 7. 1992 ukrepalo pri hrvaški vladi. Zato očitek 
o mlačnem reagiranju Vladi ni na mestu. Intervencija je bila 
dana tudi tokrat, kot je bila dana ob zajetju slovenskih ribiških 
ladij. Vlada nikoli in v nobenem primeru ni dovoljevala pose- 
Sanja na slovensko ozemlje. 

Slovensko-hrvaška meja še ni označena, vsa odprta vprašanja 
Pa se lahko rešujejo le s soglasjem obeh držav. Kljub temu 
smo žal ugotovili več enostranskih posegov hrvaških organov 
'n organizacij, ki niso upoštevali sklenjenih dogovorov. 
pogoj za dokončno ureditev obmejne problematike pa je 
podpis sporazuma o meji, ki je bil že poslan hrvaški strani, 
vendar odgovora še ni. 

Slovenija je dala tudi pobudo Republiki Hrvaški za izdelavo 
tehnične dokumentacije za dokončno ureditev vodnega 
režima na tem odseku Sotle. Slovenska stran je že začela 
z izdelavo tega projekta. 

Komisija za mejno problematiko občine Brežice je 21. 5.1992 
Ministrstvo za zunanje zadeve obvestila, da je ob meji z Repu- 
bliko Hrvaško opravila ogled in ni ugotovila nobenih poseb- 
nosti. 

Dne 9.6.1992 je bil skupni sestanek ministrstev obeh republik 
za vodno gospodarstvo. Ob tej priliki so lokalne vodnogospo- 
darske službe Republike Slovenije postavile vprašanje 
0 posegu na tej lokaciji. Hrvaška stran je zatrdila, da gre 
v danem primeru zgolj za obnovo obstoječega levoobrežnega 
"asipa. Kljub temu je slovenska stran vztrajala, da na mestu 
Posega ugotovijo odprta vprašanja. Komisija strokovnjakov 
obeh držav si je 17. 6. 1992 ogledala objekt in pripravila 
Poročilo, iz katerega izhaja naslednje: 

"Rekonstrukcija in gradnja omenjenega nasipa poteka 
v pogledu trase po idejni zasnovi Regulacija Sotla od ustja do 
ključa - žel. proge (VGI Ljubljana, 1988). Ta osnova pa ne 
aaje v vseh pogledih dokončne rešitve zaradi novih večjih 
,'sokovodnih količin, ki niso do kraja definirane. Tako ostaja se vedno odprto vprašanje končne višine nasipa oziroma 
ariante z razširjanjem korita. 

Gradnja poteka brez upravnih soglasij s strani Republike 
Slovenije in vpliva na spremembo zatečenih poplavnih razmer 
na tem območju. Velikostni razred teh sprememb in more- 
bitne potrebne dodatne ukrepe lahko ugotovi le posebna 
analiza. 

Predstavniki Republike Hrvaške so nas obvestili, da bodo ' 
nadaljnja dela prekinili ter zgrajeni novi nasip na gorvodnem 
zaključku začasno priključili na obstoječi stari nasip«. 

Pristojni organi ugotavljajo, da se je Republika Slovenija 
odzvala pravočasno in sprejela potrebne ukrepe za prepreči- 
tev škodljivih posledic posega. 

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

Kaj določa 27. člen zakona o delavcih v državnih 
organih? 

CIRIL KOLEŠNIK, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
na 42. seji tega zbora, 29. 7. 1992, vprašal: 

'27. člen zakona o delavcih v državnih organih (Ur. I. RS, št. 
15/90) določa, da »višji upravni delavci ter strokovno-teh- 
nlčni delavci, ki jih določi Izvršni svet, ne morejo biti člani 
vodstev političnih organizacij«. 15 člen istega zakona 
določa, da so višji upravni delavci v republiških organih: 
podsekretar, pomočnik predstojnika, svetovalec predstoj- 
nika, vli|l svetovalec in svetovalec Izvršnega sveta Skupš- 
čine Republike Slovenije. 

Obveščen sem, da so v Vladi zaposleni ljudje, ki ne izpolnju- 
jejo pogoja iz 27. člena cit. zakona (npr. g. Šetinc). Zato 
Vlado sprašujem, ali namerava še nadalje podpirati takšno 
stanje. V primeru, da bo odgovor nikalen, prosim za obve- 
stilo kako in kdaj bo Vlada odpravila očitne kršitve 27. člena 
zakona o delavcih v državnih organih.' 

V zvezi s postavljenim vprašanjem vlada pojasnjuje, da je imel 
g. Šetinc sklenjeno delovno razmerje kot svetovalec vlade za 
eno tretjino delovnega časa. Gbspodu Miletu Šetincu je pre- 
nehalo delovno razmerje, ki ga je imel sklenjenega za eno 
tretjino delovnega časa v državnem organu - sekretariatu 
vlade. 

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

Koliko nas stanejo prometne nezgode? 

JANEZ LAMPRET, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
1. julija letos, na Vlado Republike Slovenije naslovil nasled- 
nje poslansko vprašanje: 
Slovenske ceste so v Izredno slabem stanju. Posledica tega 
je majhna prometna varnost. Število prometnih nesreč 
s smrtnimi žrtvami, težkimi invalidi in ogromno materialno 
škodo, presegajo povprečne tovrstne posledice na zapad- 
noevropskih cestah. 

Do danes nismo še nikoli imeli točnih podatkov o višini 
škode po prometnih nesrečah v slovenskem prostoru. 
Posebno zanimiv bi bil podatek o tem, koliko sredstev bi 
dobili, če bi sredstva preračunana na povprečne škode na 
zahodnih cestah, In koliko km sodobnih cest bi lahko Iz te 
razlike zgradili? 

Kolikšna je letna materialna in nematerialna škoda zaradi 
prometnih nezgod? Kolikšna bi bila ta škoda, če bi se število 
nezgod znižalo na zapadnoevropsko raven? 

Prejel je naslednji odgovor: 
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Vlada RS nima kompleksnih podatkov o letni materialni in 
nematerialni škodi zaradi prometnih nezgod v Republiki Slo- 
veniji. Po naših približnih ocenah je v letu 1991 znašala 
skupna materialna škoda pri prometnih nezgodah 
5.323,656.650 SIT. V tem znesku je prikazana zgolj materialna 
škoda na vozilih, tovoru, opremi in cestnih objektih, ki jo 
policisti zabeležijo pri obravnavi prometnih nezgod po svoji 
nestrokovni in približni oceni. Ni nam pa znano, koliko znaša 
nematerialna škoda pri zdravljenju, izgubi delovne zmožnosti, 
odškodninah, stroških sodnih postopkov itd. Morda bi lahko 
kompletnejšo oceno o povzročeni škodi dale zavarovalniške 
firme, ki obravnavajo odškodninske zadeve na podlagi raču- 
nov za škodo na vozilih in odškodninskih zahtevkov zavarova- 
cev za nepremoženjsko škodo. Vendar pa tudi zavarovalnice 
nimajo popolnega pregleda na tem področju, saj zavarovanci 
uveljavljajo svoje zahtevke tudi na sodiščih predvsem v tistih 
primerih, ko vozila, ki so bila udeležena v prometni nesreči, 
niso zavarovana pri zavarovalnici. 

Vlada Republike Slovenije si že vrsto let prizadeva, da bi 
z zakonskimi predpisi, poleg tega pa tudi v sodelovanju s Sve- 
tom za preventivo v cestnem prometu z akcijami, kot so Minus 
10%, brezplačni tehnični pregledi, akcije policistov, ko voz- 
nike na cesti samo opominjajo, pripomoglo k izboljšanju 
prometne varnosti v Republiki Sloveniji. Prometna varnost pa 
je kompleksno vprašanje, povezano tudi s finančnimi sredstvi, 
ki se vlagajo v gradnjo in vzdrževanje cest, v cestno signaliza- 
cijo, osveščanje voznikov in drugih udeležencev v prometu 
itd. 

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

OPOMBA: Rriioga »Ceste in prometna varnost«, ki so jo 
pripravili v Republiški upravi za ceste, je na voljo v stro- 
kovni službi zbora 

Zakaj se na Savinji gradi drugi mehki jez?* 

JANEZ LAMPRET, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
30. 10. 1991, na nadaljevanju 27. seje tega zbora, postavil 
nekaj vprašanj v zvezi z gradnjo mehkega jezu na reki 
Savinji v Celju in sicer: 

1. Zakaj se je pristopilo k izgradnji drugega mehkega jezu 
na reki Savinji v Celju, če že prvo zgrajeni mehki jez ne 
opravlja funkcije, za katero je bil zgrajen? Ali ni bil ta 
nefunkcionalno zgrajen če ne opravlja svoje funkcije in so 
bila tako uporabljena sredstva nenamensko porabljena? 

2. Skupaj z odgovorom želi točno analizo, koliko dni je bil 
prvo zgrajeni mehki jez v funkciji, obrazložitev zakaj je vreča 
že daljše obdobje spuščena in zakaj jo je bilo potrebno pred 
leti zamenjati! 

3. Kdo |e odgovoren za drago investicijo, ki sploh ne služi 
svojemu namenu? 

Vlada Republike Slovenije mu je posredovala odgovor: 

V prvem odgovoru na zastavljena vprašanja gospoda Lam- 
preta o gradnji zlasti drugega mehkega jezu na reki Savinji 
v Celju je bilo sicer navedeno, da je bila gradnja obeh navede- 
nih jezov neposredno pogojena in vezana na gradnjo glav- 
nega kanalizacijskega zbiralnika (GZ-1) mesta Celje po spre- 
jeti varianti, vendar pa vsaj iz postavljenih vprašanj ni videti, 
da bi bilo njihovo bistvo dvom o upravičenosti izbire samega 
koncepta takšne rešitve, ampak v dejstvu, da načrtovani 
sistem že od samega začetka, to je od gradnje pravega gor- 
vodno ležečega jezu, ni deloval v skladu z v projektu predvi- 
deno in potrjeno zasnovo. To nedvomno potrjuje že samo 
dejstvo, da tudi gospod Lampret kot primer navaja podobna 
v Sloveniji še pred obravnavanim zgrajena jezova na Hudinji 
v Celju in na Savi v Kranju, ki že od dograditve delujeta 
povsem normalno, to je v skladu z ob njunem načrtovanju 

upoštevanimi izhodišči. Še natančnejša pa bi bila za nave- 
dena jezova ugotovitev, da so bile tudi vse opažene pomanjk- 
ljivosti in nastale poškodbe zelo hitro odpravljene in na pred- 
videni režim njihovega obratovanja niso imele večjega vpliva 
V bistvu gre torej za to, da imata jezova svojega neposred- 
nega uporabnika, ki je za njuno dobro delovanje neposredno 
zainteresiran, in najbrž je že tu glavni razlog za njuno dobro 
delovanje. Ker v obravnavanem primeru obeh jezov na Savinji 
tega neposrednega uporabnika ni bilo, je bil očitno veliko 
manjši tudi interes upravljavca Nivo Celje, da bi zagotovil 
dobro delovanje zgrajenega jezu, k čemur je nedvomno veliko 
pripomogel tudi sam dosedanji sistem, ki je temu upravljavcu 
zagotavljal izredno široka pooblastila in precej megleno opre- 
deljeval njegovo odgovornost. Na takšno razmišljanje namrei 
napeljuje že dejstvo, da obravnavana jezova v tem pogledu 
nista nikakršna izjema, saj je popolnoma propadel tudi enak 
in za podobne namene zgrajen jez na Selški Sori v Škofji Loki 
podobno usodo pa so doživljali tudi mnogi drugi v teh časil1 

zgrajeni objekti, in to ne samo v vodnem gospodarstvu. 

Ob navedenem pa je le treba dodati, da se je upravljavec 
srečeval z vrsto težav, ki so nedvomno vplivale tudi na predvi- 
deni in potrjeni režim obratovanja jezu. Gre pa deloma za 
pomanjkljivosti pri sami projektni rešitvi, kot so opažena 
nihanja vreče ob določenih pretokih in s tem povečana obre- 
menitev, zaradi katere je odpovedala tudi pritrditev jezu, zs 
zanašanje proda pod vrečo, zaradi česar je, zlasti če je bila ta 
spuščena, prihajalo do večjih poškodb, na kar je proizvajalec 
vreče Sava Kranj upravljavca večkrat tudi opozarjal. V dani" 
razmerah se je tudi način polnjenja in pritrditve vreče izkaza1 

kot neugoden. 
Drugi velik problem, ki je ob gradnji jezu ostal odprt, pa j* 
povezan z zagotovitvijo prehoda ribam, saj zahteva za to 
v izdanem lokacijskem dovoljenju ni bila dana, zato v projekt 
ni bila vključena in jo je bilo treba reševati kasneje. 

Nedvomno je šlo v naštetih problemih za objektivne težave, k 
jih ne bi kazalo pripisati zgolj projektantu. Upoštevati j' 
namreč treba, da so bili takšni jezovi v tem času tudi z< 
Evropo še vedno precejšnja novost, zato za njihovo obratova- 
nje še ni bilo zbranih dovolj različnih izkušenj, ki so prav p' 
posegih v vodotoke tako rekoč obvezne, saj se pri vsakerf 
problematika vsaj nekoliko razlikuje in je specifična ter jo \l 
treba tudi reševati. Tudi v zvezi z zagotavljanjem prehoda ril 
je treba dodati, da ta problematika takrat v našem prostoru & 
ni imela mesta in pomena, kot ga ima danes. Ob vsem našte^ 
tem pa bi bilo le treba dodati, da so bili podobni problemi vsal 
v določeni meri tudi pri drugih zgrajenih jezovih, za katere j' 
bilo ugotovljeno, da so dobro obratovali, zato je tako počasni 
reševanje opaženih pomanjkljivosti v danem primeru kiju" 
temu verjetno precej težko zadovoljivo opravičiti. 

V povezavi z vprašanjem, koliko časa je zgrajeni gornji j*! 

sploh opravljal svojo funkcijo, pa je bilo možno ugotoviti, d< 
je bilo njegovo obratovanje do poplave v novembru 1990, ki 
so bile vreče toliko poškodovane, da ta od takrat in še vedn" 
ne obratuje, vezano in pogojevano predvsem z zahtevo ribi' 
štva, da se omogoči prehod rib ob njihovi drsti. To pa v obraV' 
navanem primeru pomeni, da je bil jez vsako leto štiri mesece 
torej eno tretjino vsega časa, popolnoma spuščen, v preosM 
lem času pa naj bi po danih zagotovilih bolj ali manj stain' 
obratoval, vendar deloma zaradi znatnih izgub vode in s te^ 
povezanimi stroški s precej znižano koto predvidene stain' 
zajezitve. Da je med takšnim načinom obratovanja in pog0" 
stimi poškodbami vreče neposredna povezava, najbrž ni treb} 

ponovno ugotavljati. Ob tem pa bi bilo treba dodati še, naj 
tudi s predvideno obnovo jezu, vezano na odstranitev opaž* 
nih pomanjkljivosti, problem prehoda rib na gornjem jezu 
naprej reševali z njegovim zniževanjem, kar pa se gotovo ne" 
smelo več dogajati, saj bo na ta način, če nič drugega, znatn° 
razvrednotena njegova osnovna funkcija, zaradi katere sta s* 
jezova na tem prostoru sploh zgradila, to pa je zagotovi^ 
večje globine vode in stalne vodne površine v koritu Savini 
na mestu, katerega videz in ekološka funkcija sta bila *. 
s samo regulacijo, dodatno pa še z gradnjo kolektorja G Z' 
močno prizadeta. 

Na koncu bi verjetno kazalo še dodati, da so k dani situaciji'10 
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je tako počasnemu odpravljanju pomanjkljivosti v obravnava- 
nem primeru, svoje verjetno prispevala tudi različna gledanja 
na mesto in pomen tega posega za celjsko območje. Da se je 
to dogajalo med pripravo posega in samim postopkom, je 
normalno in tudi zaželeno, saj to lahko samo prispeva h kako- 
vosti rešitve, nikakor pa se to ne bi smelo več nadaljevati, ko 
je bila na koncu postopka nedvomno dokazana primernost 
posega in bi si od takrat naprej vsi, ki so na te posega lahko 
vplivali, morali prizadevati, da bi objekt čim bolje deloval, 
morebitne nujne prekinitve pa časovno zmanjšati na naj- 
manjšo možno mero. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije ]e mnenje pripra- 
vilo Ministrstvo za varstvo okolja In urejanja prostora. 

OPOMBA: Vprašanje z odgovoroma je bilo prvič objavljeno 
v Poročevalcu štev. 11,16. junija 1992 

0 depolitizaciji slovenske policije 

Dr. JOŽE MAGDIČ, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, je 
2- julija 1992 postavit naslednje vprašanje: 

''Slovenska policija, njeni posamezniki so sestavni del poli- 
tičnega življenja . Človek je politično bitje, torej tudi policaj. 
Po volitvah smo govorili o depolitizaciji policije. Terminus 
depolitizacije je širok, nedorečen, po svoje dinamičen, saj 
*• ga v različnih političnih okolicah različno determinira. 
Sprašujem, ali je izraz depolitizacija policije v sedanjosti 
*ktualen? Ali so policaji člani političnih strank — katerih 
•trank? Ali smejo manifestirati svojo politično pripadnost? 

^osim tudi za okvirno informacl|o, kako je s politično aktiv- 
nostjo policije v državah stabilne demokracije?« 

navedeno poslansko vprašanje Ministrstvo za notranje 
zadeve odgovarja: 

Slovenski policisti niso člani političnih strank, kajti to bi bilo 
y nasprotju z 42. členom Ustave Republike Slovenije, ki to 
Prečno prepoveduje. Seveda so tudi policisti politična bitja, 
n?bena druga (politična ) svoboščina kot npr. pravica do 
S|ndikalnega združevanja, pravica do strokovnega združeva- 
la, itd. ni omejena, svojo politično voljo lahko svobodno 
IZražajo na volitvah. 42. člen Ustave Republike Slovenije je v skladu z Mednarodnim paktom o državljanskih in političnih 
Pravicah, ki dopušča možost, da nacionalne zakonodaje ome- 
J'J° Pravico do svobodnega združevanja za pripadnike oboro- 
ženih sil in policije. V nekaterih evropskih državah zato npr. ni 
dovoljeno policijsko sindikalno združevanje. Kot je sicer zna- 
tno za postindustrijsko družbo, se tudi vprašanja policistov 
^se bolj celovito rešujejo v okviru strokovnih združenj in 

razmerjih med njimi. 

P"i ustavne omejitve je prav sistemsko varovanje demokracije 
Z1 delitve oblasti kot ene izmed temeljnih prvin demokratične 
Plasti. Policija in policisti v takšni ureditvi niso in ne morejo 

'Zato po slovenski ustavi ne smejo) biti del političnega podsi- 
'ema, ampak so le del izvajalnega. Ustava z 42. členom 
nemogoča enačenje policije in politike na individualni ravni 

va
s<em zamenjavo politike in stroke med policisti. Izvajanje in 

arovanje zakona je zato središčna vrednota policijske kul- 
Do8 ?0"c'st' so I® uslužbenci države in ne država sama. To pozicijo najbolj ilustrira dejstvo, da imajo svoj sindikat, ki 

eia odnose z delodajalcem (državo). 

p i'P1 depolitizacije policije je delovnega značaja, različna 
raJv in c'ru9a okc,lia na različnih stopnjah družbenega 
ODr 93 opredeljujejo glede na konkretne razmere. Smer edelitev pa je vedno ista: stran od (politične) politike, ki naj 
ne v8 vmežava v policijsko strokovno delo, policija pa naj se 
0_ "^aSava v politiko. Druga stran tega procesa je pozitivno 
na 5 fl'ena; gre za nadaljnji razvoj stranke, ki vse bolj temelji 
vekn>!mat''nem znanju različnih disciplin, spoštovanju člo- ovih pravic in temeljnih svoboščin ter drugih civilizacijskih 

vrednot in na zakonitem ukrepanju. V tem kontekstu moramo 
razumeti tudi razvoj prava kot sestavino depolitizacije poli- 
cije. 

Aktualnost pojma depolitizacije je odvisna od konkretnih 
dejavnosti za uresničevanje tega koncepta. Vsebina pojma se 
ni izčrpala s temeljno sistemsko ločitvijo politike in policije, 
čeprav je s tem opravljenega največ dela. Kljub radikalni 
spremembi se z razvojem demokracije odpirajo nova vpraša- 
nja, na katera skuša ministrstvo za notranje zadeve odgovoriti 
s stalnim organizacijskim razvojem, na sistemski ravni pa 
s pripravo strokovnih podlag za oblikovanje novih zakonov in 
pravilnikov, ki urejajo delovanje policije. Izkušnje pričajo tudi 
o tem, da poskušajo različne politične skupine za dosego 
svojih ciljev politizirati povsem strokovna vprašanja policij- 
skega sistema. Tudi v takšnih razpravah se potrjuje aktualnost 
pojma depolitizacija policije. 

Obseg in intenzivnost vprašanj v zvezi z depolitizacijo policije 
je seveda v tem obdobju manjši kot v začetnem obdobju 
prehoda v demokratično družbeno ureditev. Vendar se tudi 
v državah stabilne demokracije nobena demokratično narav- 
nana stranka ne sprašuje o smiselnosti stalnih naporov za 
depolitizacijo policije oziroma naporov za preprečevanje 
repolitizacije. Depolitizirana policija je sestavni del demokra- 
tične politične kulture in prav to zagotavlja stabilnost sistema. 

O kršenju politične svobode 

JOŽE MAGDIČ, poslanec Družbenopolitičnega zbora, je 19. 
junija letos, postavil naslednje vprašanje: 
,Po vladni spremembi Republike Slovenije je prišlo do, 
upam le, prehodnih negativnih pojavov omejevanja poli- 
tične svobode. Navajam primer, ko direktor prepoveduje 
občinskemu poslancu (odborniku) hoditi na seje skupščine. 
Opozorarja ga, da ne bo več vodja obrata, če bo še politično 
aktiven. Seveda gre za občinsko skupščino, kjer je še vse 
»po starem«, torej »po DEMOS-ovem«. Pod pritiskom nede- 
mokratičnega direktorja je odbornik nehal sodelovati na 
skupščinskih sejah. Sprašujem, l(am naj se odbornik obrne, 
saj gre za kršitev politične svobode, volje volivcev In člove- 
kovih pravic.' 

Vlada Republike Slovenije odgovarja na postavljeno vpraša- 
nje naslednje: 

Po 42. členu Ustave Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 33/91-1), 
ki sodi v poglavje o človekovih pravicah in svoboščinah, ima 
vsakdo pravico, da se svobodno združuje z drugimi. Zakonska 
omejitev te pravice je dopustna, če to zahteva varnost države 
ali javna varnost ter varstvo pred širjenjem nalezljivih bolezni. 
Ta ustavna določba daje torej temelj za politično združevanje 
in članstvo državljanov v političnih strankah in drugih politič- 
nih organizacijah. Po 43. členu ustave pa ima vsakdo, ki je 
dopolnil 18 let, pravico voliti in biti voljen. 
Za kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin s posa- 
mičnimi akti je predpisan poseben institut ustavna pritožba. 
O tem, ali ustavno sodišče ustavno pritožbo sprejme v obrav- 
navo, odloči na podlagi meril in postopka, določenih z zako- 
nom (160. člen navedene ustave). 
Po tretjem odstavku poslovnika Skupščine Republike Slove- 
nije (Ur. I. SRS, št. 34/85, RS št. 19/90) skrbi predsednik 
skupščine med drugim tudi za javnost dela skupščine in za 
uveljavljanje pravic delegatov v zvezi z opravljanjem njihove 
funkcije v skupščini. Podobne določbe imajo ali bi vsaj morali 
imeti statuti občin oz. poslovniki občinskih skupščin. 

Delegat, ki so mu kršene njegove pravice, naj sproži pri 
ustavnem sodišču ustavno pritožbo, hkrati pa naj pri predsed- 
niku pristojne občinske skupščine uveljavlja svojo pravico do 
opravljanje funkcije v občinski skupščini, saj se je kot izvo- 
ljeni delegat dolžan udeleževati dela občinske skupščine. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za pravosodje in upravo. 
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Je slovensko zdravstvo (ne)racionalno? 

Dr. DRAGO PLEšlVČNIK, poslanec v Družbenopolitičnem 
zboru, Je Janeza Kopača, tudi poslanca Istega zbora, zapro- 
sil, da javno dogovori oziroma z dokazi utemelji svoje 
navedbe v časopisju, da sta zdravstveno in pokojninsko 
zavarovna|e najbolj neracionalno organizirana. 

Poslanec Janez Kopač je pripravil naslednji odgovor: 

NERACIONALNOST V ORGANIZACIJI 
ZDRAVSTVA 

Bistvo moje kritične razprave o oraganizaciji zdravstva v Slo- 
veniji je v tem, da moramo preveč plačevati kapacitete 
kakršne so, ne glede na učinkovitost njihove izrabe in ne 
glede na potrebe in zmožnosti prebivalstva. Zdravstvo je pač 
ena od dejavnosti storitvenega sektorja, v Sloveniji izključno, 
javnega, ki ima posebne značilnosti, kot jih ima vsaka druga 
storitvena ali proizvodna dejavnost, splošne značilnosti eko- 
nomike, ki za vse veljajo enako, pa veljajo tudi za zdravstvo. 

Vikina cene 

Prvi dokaz za začetno trditev je velikost prispevka za zdrav- 
stveno varstvo. V Sloveniji je bil ta lani 6,60% BOD s strani 
delojemalca in prav toliko s strani delodajalca, skupaj torej 
13,20%. K temu je treba prišteti še povprečno 0,60 odstotno 
stopnjo občinskih prispevkov, ki jih letos ni več. Letos znaša 
skupni prispevek za vse pravice 18,15% BOD, poleg tega pa 
so povsem na novo s 7,30% bruto pokojnine obdavčeni še vsi 
upokojenci. 

V Nemčiji je prispevek 12,82% BOD s strani delodajalca in 
delojemalca skupaj, na Finskem znaša prispevek delojemalca 
1,70% BOD, vsi socialni prispevki delodajalca (vključno 
s pokojninskim zavarovanjem in zavarovanjem za primer 
brezposelnosti) pa znašajo 6,02% BOD. Kanada sploh nima 
obveznega prispevka za zdravstveno varstvo, v Avstriji je 
skupni prispevek delodajalca in delojemalca 6,30% BOD. Na 
Nizozemskem je najvišji obvezni prispevek delodajalca in 
delojemalca skupaj 14,80% BOD. Primerjavo lahko iščemo še 
naprej, vendar katerokoli državo pogledamo, vidimo, da Slo- 
venija v svetu vodi z višini svojega obveznega prispevka, (vsi 
podatki so vzeti iz The Tax/Benefit Position of Production 
Workers, OECD, Pariz, 1991) 

Zaradi ogromnega prispevka za zdravstveno varstvo in za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje (kjer je Slovenija podo- 
ben fenomen, vendar zaradi povsem drugih vzrokov) je obre- 
menjenost dohodkov zaposlenih v Sloveniji (ob kombinaciji 
z Evropi povsem primerljivo dohodnino) izjemno izstopajoča, 
kar še posebej velja za nižje dohodkovne razrede (pod enim 
povprečnim BOD - to je okrog 60% vseh zaposlenih državlja- 
nov Slovenije). Tovrstni slovenski dohodki so sploh najbolj 
obremenjeni v vsej Evropi. Letos je razmerje med neto in 
bruto osebnim dohodkom v Sloveniji 100:109, medtem ko 
v vsej Zahodni Evropi to razmerje seže do največ 100:80. 

Tako visoka cena zdravstvenega varstva je signal, da je sistem 
hudo predrag. Vsekakor pa je trditev Slovenskega zdravni- 
škega društva iz maja letos, ki govori o slovenski stopnji za 
zdravstveno varstvo kot eni nižjih v Evropi, povsem netočna. 

Enako sliko nam daje primerjava deleža bruto domačega 
proizvoda, namenjenega zdravstvu v različnih državah. 
V letošnjem letu novi, višji prispevek za zdravstveno varstvo 
predstavlja okrog 7,5% BDP, k temu je treba prišteti še okrog 
1% BDP za nove investicije in za odplačilo anuitet za stare ter 

OPOMBA: Vprašanja o tej problematiki so postavili dr. 
Janez Remškar, prim. dr. Jože Arzenšek in prim. dr. Drago 
Plešivčnik, poslanci Družbenopolitičnega zbora in Zbora 
združenega dela 

participacijo v zdravstvu, kar skupaj znese okrog 8,5% BDP. 
To je delež, ki je približno enak deležu, ki ga v svojem BDP 
namenjajo za zdravstvo najbogatejše države: Švedska, Dan- 
ska, Avstralija, Francija, Nemčija, Nizozemska. 

Način organiziranja — pri nas In drugje 

V svetu tudi zdravstvo deluje v pogojih konkurenčnosti, ki sili 
v učinkovitejši proizvodni proces z vidika kakovosti in zniža- 
nja stroškov. Konkurenčnosti je v slovenskem zdravstvu malo 
ali nič. Še vedno ni privatnih zdravnikov in bolnic (instituci- 
onalne možnosti sedaj že so), ni privatnih lekarn, ni konku; 
renčnih zdravstvenih zavarovalnic (nazadnje smo jih imeli 
pred drugo svetovno vojno, ko je bila Slovenija teritorialno & 
manjša kot je danes). Mreža bolnic je racionalnejša (in ni 
diktirana s strani občinskih oblasti). Evropa je tudi proces 
proizvodnje zdravstvenih storitev standardizirala s stadnar- 
dom ISO 9004-2, pri nas pa ni niti normirane porabe zdravil za 
najbolj rutinsko operacijo (npr. slepiča). 

Standardi 

V Sloveniji se še vedno uporablja Enotni seznam zdravstveni 
storitev in samoupravni sporazum o njegovi uporabi v svo- 
bodni menjavi dela iz daljnega leta 1983 (t. im. Zelena knjiga), 
ki temelji na točkovanju posameznih dogodkov v proizvod- 
nem procesu zdravstva in pavšalno zajema delo in zdravil« 
(razen posebnih zdravil). Zato ne obstaja najbolj enostaven 
predračun npr. za potrebna zdravila za običajne, standardizi' 
rane posege. 

Recepti v Sloveniji so označeni s številko zdravnika, kar j* 
praktično si tuacija obrnjena na glavo. Recept bi moral imeti 
številko zdravstvenega zavarovanca in ko bi nadzorna služba 
(ki je ni) ugotovila pri posamezniku neobičajno veliko porabo 
zdravil, bi bil zavarovanec, kot drugod, povabljen na razgovo' 
k zaupnemu zdravniku zdravstvene blagajne. 

Standarda za število zdravnikov na število postelj ni. Tudi 
preveliko število zdravnikov na posteljo je morda eden od 
pomembnejših vzrokov za nizke plače zdravnikov. 

Zanimivi so podatki o zasedenosti postelj. Univerzitetni Kli' 
nični center, ki ima 3.890 postelj, je imel v letu 1991 dnevno 
povprečno prazne 1.004 postelje. 

V letu 1991 se je število postelj v slovenskih bolnicah zmanj' 
šalo za 4% (mnogo premalo, saj prej številnih pacientov i2 
bivše Jugoslavije ni bilo več in jih tudi ne bo več), števil" 
zaposlenih pa se je znižalo le za 2%. 

Standarda oz. pravil igre ni niti pri dokumentih o financiranj11 

zdravstva, kar je dodaten argument za trditev, da v Slovenij1 

financiramo bolj kapacitete kot programe. Proračun zdra^ 
stva je sprejet praktično sredi koledarskega leta namesto pr^ 
začetkom fiskalnega leta. 

Slovenija ne pozna nobene standardizacije nabave v zdra^ 
stvu, kar rezultira v različnih cenah nabavljenih materialov f 
v neprestanem plačevanju zamudnih obresti. Iz lanskega 1*1* 
je (po pregledu poslovanja uvoznega podjetja Adit s stran1 

devizne inšpekcije) znano zapravljanje ob prelahkotnem P,a' 
čevanju faktur, kjer je uvoznik zaračunaval občutno visi1 

devizni tečaj od tržnega, pa dolgo tega ni nihče niti opaf'^ 
Zdravstvene organizacije vsaka zase neprestano plačujer 
velike zneske zamudnih obresti. Cene dobaviteljev ^ 
različne. Kot majhen sistem bi lahko imeli eno ali nek*1 

nabavnih služb za celotno slovensko javno zdravstvo. 

Tudi zavarovanec bi moral imeti svoj standard, kot je to drugi® 
po svetu (npr. Rote Liste v Nemčiji) ali kot je to sedaj pri nas l 
zdravili) z omejitvijo npr. števila brezplačnih pregledov na I0' 
ipd. 

V ta okvir sodi tudi organizacija dežurne službe v Sloveniji.^ 
je preveč ekstenzivna in zato zelo predraga. Vsak zavarov ,j 
nec je upravičen do nujne medicinske pomoči ob kateremk®| 
času dneva, vendar je bilo to v Sloveniji razumljeno k 
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potreba po organizaciji dežurstva celih ekip specialistov, celo 
dermatologov. Resnica je tudi na strani dejstva, da je dežura- 
nje ob odsotnosti privatne prakse in mehanizmov za stimula- 
cijo zdravnikov način, kako si povečati plačo. Tako pridemo 
do absurdnih situacij (Peter Požun, Sobotna priloga Dela 2. 5. 
1992), ko je povprečna mesečna prisotnost vseh članov 
nekega oddelka na UKC trajala 227 ur. Zdravnik, ki je še 
z večjim številom ur prispeval k takemu povprečju je vsekakor 
nevaren zdravnik, ki se morda opoteka od utrujenosti, ko 
operira pacienta. 

Toda kljub taki ekstenzivni dežurni službi se draga operacij- 
ska oprema za nenujne operacije izkorišča le v enem delov- 
niku na dan. 

Uradni dokumenti Iz zdravstva o zdravstvu 

Neracionalnosti v organizaciji zdravstva pravzaprav nihče ne 
zanika. Samo za ilustracijo je lahko nakup dragih in nedelujo- 
čih računalnikov na oddelku patologije v Ljubljani, o čemer 
smo bili obveščeni iz dnevnega tiska (z dodatkom, da je en 
računalnik celo eksplodiral, čeprav to težko verjamem). Osnu- 
tek strokovnih podlag za pripravo plana varovanja zdravja 
prebivalcev Slovenije do leta 2000 iz Univerzitetnega zavoda 
za zdravstveno in socialno varstvo vsebujejo vrsto ugotovitev 
o neracionalnostih. Ta dokument vsebuje trditev, da zdrav- 
stveni sistem ni imel osnove v ekonomiji, da nima učinkovi- 
tega informacijskega sistema niti kvalitetnih sprotnih analiz. 
Osnutek strokovnih podlag nadalje trdi, da sedanji sistem 
obračunavanja stroškov v zdravstvu uporabnike sili v admini- 
strativno prikazovanje lažnih podatkov in v neracionalen 
način dela. Tu je trditev, da imajo zaposleni v zdravstvu 
nezadosten občutek za strokovni samonadzor in da so neza- 
dovoljivo stroškovno osveščeni. 

Zanimiva je trditev iz omenjenega osnutka strokovnih podlag, 
da bi samo s spremembo zakonskega določila, da delavcu za 
bolniško odsotnost do 7 dni v letu ne bi bilo treba predložiti 
bolniškega lista, v zdravstvu prihranili 7 milijonov mark. 

Upam, da bo novoustanovljena zdravniška zbornica pospešila 
potreben proces racionalizacije. Na tem mestu sem to zbor- 
nico prvič javno omenil in to namenoma, saj mi Slovensko 
zdravniško društvo v pismu iz maja letos očita, da »po 
gospodu Kopaču verjetno ne rabimo zdravniške zbornice.« 
Moje pripombe na organizacijo zdravstva so bile razumljene 
kot kritika zdravnikov. O njih nisem rekel ničesar. Toda del 
zdravstva smo tudi državljani kot uporabniki zdravstvenih 
storitev ter država. Slovensko zdravniško društvo in nekatere 
stranke pa so ob ignoranci ustavne pravice do svobode 
9ovora širom po slovenskih zdravstvenih domovih razposlale 
pamflet v katerem stoji: »slovenski zdravniki mu (Janezu 
Kopaču) odrekamo vsako podporo«. Opomniti velja, da sem 
prav v tistem času kandidiral za finančnega ministra. Menim, 
da je to zloraba stroke za politične cilje in ne predstavlja 
strokovnih argumentov, na katere se društvo v svojem pismu 
sicer poziva. 

Naj na koncu poudarim, da sem seznanjen z nameravanimi 
racionalizacijskimi ukrepi v zdravstvu, vendar to moje kritike 
obstoječega stanja ne more spremeniti. 

še enkrat o kreditih za demografsko ogrožena 
območja 

FRANCE POTOČNIK, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, 
!• 29. 7. 1992, vprašal naslednje: »Ministrstvo za plan je 
zavrnilo vse vloge, razen ene, za kredite za demografsko 
ogrožena območja, ki so jih vložili kmet|e Iz občine Šmarje 
Pri Jelšah. Vloge so bile zavrnjene z obrazložitvijo, da je 
'■ko odločila strokovna komisija ministrstva za plan. Spra- 
šujem ministrstvo in vlado kakšne kriterije je uporabila 
trokovna komisija In kakšen je sploh odnos vlade do demo- 

9rafsko ogroženih območij?« 

Ministrstvo za planiranje je pripravilo naslednji odgovor: 

Vloge, ki so jih vložili kmetje za kmetijsko dejavnost oz. 
dopolnilne dejavnosti na kmetijah v občini Šmarje pri Jelšah, 
predstavljajo vrednostno 21,4% vseh zahtev, vloge obrtnikov 
in podjetij pa 78,6% zahtevkov. Odobreni zahtevki znašajo 
16,6% za dopolnilne dejavnosti na kmetijah, 83,4% pa za 
naložbe v obrti in podjetjih. 

Ministrstvo za planiranje je prejelo 136 vlog iz občine Šmarje 
pri Jelšah z zahtevkom 736 milijonov SIT, medtem ko znaša 
kvota občine, določena na principu površine demografsko 
ogroženega območja in števila prebivalstva, 20.391.000 SIT. 

Pri izboru je ministrstvo skušalo upoštevati tudi dejstvo, da se 
veča število nezaposlenih v občini in da predvsem obrt nudi 
možnost za odpiranje novih delovnih mest. 

Ministrstvo za planiranje zavrača očitke, da je »državna sveto- 
valna služba« ... dobre tri mesece delala te projekte in se 
s svojo osnovno nalogo zaradi tega ni ukvarjala... zaradi 
pomanjkljivih navodil.« Natečaj je uradno trajal le en mesec, 
100 kmetijskih prijav z zahtevkom do proračuna v višini skoraj 
158 milijonov iz občine Šmarje pri Jelšah pa kaže na popolno 
neselektivnost sestavljalcev dokumentacije, ki so praktično 
vse želje obdelali in s podpisi podprli. Ob objavi natečaja 31. 
3. 1992 je bilo točno navedeno, da je na razpolago v prora- 
čunu za ta namen le 409 milijonov. 

Ponovno o pomurskih cestah 

MARIJA POZSONEC, poslanka v Družbenopolitičnem zboru, 
je na nadaljevanju 43. seje Družbenopolitičnega zbora dne 
30. 7.1992 postavila dodatno vprašanje v zvezi z rekonstruk- 
cijo ceste M 10 in M 12, in sicer: 

1. Kdaj se bodo pričela dela na cesti M 12 (konkretno mejni 
prehod Dolga vas)? 

2. K0o je odobril oziroma kdo je odgovoren za to, da je 
v celoti izpuščena rekonstrukcija ceste na odseku Lendava- 
-Jula Marof?« 

V zvezi s prvim poslanskim vprašanjem Ministrstvo za promet 
in zveze daje naslednje informacije: 

Širitev mejnega prehoda Dolga vas z ureditvijo potrebnih 
parkirišč, postavitvijo kontejnerjev in zahtevane nadstrešnice 
je vezano na izdelavo projekta in ureditev zemljiškolastniških 
razmerij. Rok za dokončanje projekta širitve mejnega pre- 
hoda je 28. 9.1992. V tem času bodo rešene tudi ostale zadeve 
tako, da načrtujemo skupaj z Ministrstvom za notranje zadeve 
pričetek urejanja širitve mejnega prehoda v oktobru 1992. 

V zvezi s samo cesto M 12 skozi naselje Dolga vas, vas 
obveščamo, da bodo projekti za rekonstrukcijo ceste M 12 
s soglasji oziroma celotni postopek za pridobitev gradbenega 
dovoljenja končani predvidoma do sredine oktobra 1992. 
Takrat je možno računati na pričetek gradnje obravnavanega 
odseka. V nadaljevanju navajamo trenutne aktivnosti: 

- projekt kanalizacije izdeluje Vodnogospodarski biro Mari- 
bor (po naročilu Skupščine občine Lendava) - rok za dokon- 
čanje je 18. 9. 1992. 

- Projekt rekonstrukcije ceste in ureditve hodnikov izdeluje 
PTB Maribor - rok za dokončanje je vezan na izdelavo pro- 
jektov kanalizacije. 

Posamezni deli projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja 
in projekta za izvedbo del za cesto se bodo oddajali že prej: 

- popis del, ki bo osnova za razpis za oddajo del: rok 10. 9. 
1992, 

- katastrski elaborat, ki bo osnova za pridobitev odstopnih 
izjav prizadetih lastnikov: rok 10. 9. 1992. 
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Glede na zgoraj navedeno računamo, da bi razpis za oddajo 
del lahko izvedli do konca septembra 1992. 

V zvezi z drugim poslanskim vprašanjem pojasnjujemo: 

Na osnovi sprejetega amandmaja je bilo z zakonom o pora- 
čunu za leto 1992 za rekonstrukcije pomurskega programa 
zagotovljenih 409,5 mio SIT pod proračunsko šifro 5609 471- 
M 10-1, Gornja Radgona-Lendava. Z amandmajem so bile 
sprejete rekonstrukcije naslednjih odsekov: 

- Gornja Radgona, odsek 316 in 366 v dolžini 1 km, 
- Gornja Radgona - državna meja, M 10-2, odsek 327 v dol- 
žini 0,5 km, 
- Radenci — most Mura, odsek 317 v dolžini 0,5 km, 
- Bratonci-Murska Sobota, odsek 319 v dolžini 5,5 km, 
- Bratonci-Beltinci, odsek 320 v dolžini 2,5 km, 
- Beltinci-Črenšovci, odsek 321 v dolžini 5,5 km, 
- Črenšovci, odsek 369 v dolžini 0,5 km, 
- Črenšovci-Lendava, odsek 322 v doilni 5 km. 

Dne 3. 4.1992 je bila organizirana koordinacija predstavnikov 
Izvršnih svetov občin Gornja Radgona, Murska Sobota, Len- 
dava in Ljutomer ter Gospodarske zbornice Pomurja, Repu- 
bliške uprave za ceste in Ministrstva za promet in zveze, kjer 
se je pregledalo stanje dokumentacije in določila prioriteta 
aktivnosti za realizacijo pomurskega programa. Glede na fazo 
izdelanosti investicijsko-tehnične dokumentacije je bilo 
dogovorjeno, da se na odseku 322 Črenšovci-Lendava priori- 
tetno rekonstruira pododsek Črenšovci - Jula Marof, za kate- 
rega je bilo že izdano lokacijsko dovoljenje. 

Ugotavljamo, da je za celoten dogovorjeni odsek Rakičan 
- Jula Marof opravljen predhodni postopek za oceno sposob- 
nosti izvajalcev in da so izbrani izvajalci posameznih podod- 
sekov. Za vse odseke je izdelan projekt za izvedbo del, dne 20. 
8. 1992 pa je bila vložena vloga za izdajo gradbenega dovo- 
ljenja. 

Republiška uprava za ceste pa je odgovorila: * 

Glede na ponovno vprašanje gospe Marije Pozsonec, ki se 
nanaša na rekonstrukcijo ceste M 12-1 na odseku 325 skozi 
dolgo vas, podajamo naslednjo dodatno informacijo v zvezi 
s projektiranjem in rokovnimi termini: 

- projekt kanalizacije izdeluje Vodnogospodarski biro Mari- 
bor (po naročilu SO Lendava) - rok za dokončanje je 18. 09. 
1992, 

- projekt rekonstrukcije ceste in ureditve hodnikov izdeluje 
PTB Maribor. Rok za dokončanje je vezan na izdelavo projek- 
tov kanalizacije. 

Posamezni deli PGD, PZI za cesto se bodo oddajali že prej: 

- popis del (ki bo osnova za razpis za oddajo del): rok 10. 09. 
1992 in 

- katastrski elaborat (ki bo osnova za pridobitev odstopnih 
izjav prizadetih lastnikov): rok 10. 09. 1992. 

Glede na zgoraj navedeno računamo, da bi razpis za oddajo 
del lahko izvedli do konca septembra 1992. 

Projekti za rekonstrukcijo ceste s soglasji oziroma celoten 
postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja bo končan 
predvidoma do sredine oktobra 1992. Takrat je možno raču- 
nati na pričetek gradnje obravnavanega odseka. 

Hkrati se izdeluje tudi idejni projekt preureditve mejnega 
prehoda Dolga vas, ki ga izdeluje SCT-PZN. Rok za dokonča- 
nje projekta je 28. 09. 1992. 

Koliko nas stanejo vladne seje in ministrske 
plače? 

IVAN TOMŠE, poslanec v Družbenopolitičnem zboru, )• na 
seji tega zbora, 28. julija letos, vlado vprašal, če |e priprav- 
ljena razgrniti svo|e stroške In |avno objaviti podrobna 
podatke o delu vlade ter še posebej ob|avltl dejanske plaće 
ministrov, ki so pred nastopom te funkcije prejemali 
»devizne« plače. 

V zvezi z navedenim vprašanjem vlada poudarja, da je njeno 
delovanje javno, saj deluje na osnovi veljavne sistemske zako- 
nodaje ter na podlagi materialnih okvirov, ki ji jih daje 
v Skupščini Republike Slovenije sprejeti proračun. Skozi izva- 
janje proračuna pa je tudi zagotovljen stalni parlamentarni 
nadzor nad delom vlade in trošenjem sredstev v ta namen. 

Zato seveda ni nobenega razloga, da vlada ne bi tudi podrob- 
neje prikazala svojih stroškov in znotraj tega tudi dejanskih 
plač njenih članov, kolikor seveda pri tem ni omejena s pred- 
pisi s področja varstva osebnih podatkov. 

I. 

Glede direktnih stroškov seje vlade smo pri pripravi tega 
odgovora kot primer vzeli sejo vlade z dne 5. 8.1992, ki je bila 
po svojem obsegu ena najzahtevnejših sej vlade v letošnjem 
letu, vsekakor pa najobsežnejša v mandatu te vlade. Spodaj 
navedeni podatki zajemajo vse direktne stroške, ki se nana- 
šajo na samo sejo vlade ter na seje njenih delovnih, teles, ki se 
obvezno sestanejo pred sejo vlade. To pomeni, da so v te 
stroške zajeti storški sej treh odborov in koordinacijske komi- 
sije vlade ter vlade same. Celotni stroški te seje so znašali 
okoli 170.000 SIT, v kar so vračunani naslednji stroški: 
1. gradivo: 
- 71.493 kopij 150.850,00 SIT 
-175 map 2.870,00 SIT 
- 619 ovitkov 2.346,00 SIT 
skupaj 156.066,00 SIT 
2. postrežba med sejami: . 6.093,00 SIT 
skupaj 1+2 162.159,00 SIT 
Ostali znesek do 170.000 SIT računamo, da odpade na stro- 
ške, ki jih ni mogoče natančno opredeliti, kot so elektrika, 
gorivo za kurirsko službo ipd. Dnevnic, kilometrin, nočnin ter 
stroškov najema dvoran vlada nima. 

II. 

Plače članov vlade se določajo na podlagi istih predpisov kot 
plače poslancev v Skupščini Republike Slovenije. To sta 
zakon o funkcionarjih v državnih organih (Ur. I. RS št. 30/90, 
18/91, 22/91 in 2/91) in sklep o razvrstitvi funkcij v Skupščini 
Republike Slovenije, Izvršnem svetu Skupščine Republike 
Slovenije in Ustavnem sodišču Republike Slovenije ter določi- 
tvi koeficientov za določanje osebnega dohodka za te funk- 
cije (Ur. I, RS št. 42/90 in 3/91). Tudi osnova za izračun plače je 
enaka za vse funkcionarje in delavce v državnih organih ter je 
znašala od meseca aprila do 1. avgusta 19.618 SIT bruto, od 1 • 
avgusta dalje pa znaša 20.138 SIT bruto. 

Z navedenimi predpisi so ovrednotene vse funkcije, za posa- 
mezne funkcije v vladi pa so določeni naslednji koeficienti: 
- predsednik vlade 6.50 (enako kot predsednik skupščine) 
- podpredsednik vlade 6,00 (enako kot podpredsednik 
skupščine) 
- ministri od 5,80 do 6,00 (dejansko ima 6 ministrov koefici- 
ent 5,90, ostali pa 5,80) 
Vsem funkconarjem, torej tudi članom vlade, pripada p o 
navedenih predpisih za delovne izkušnje za vsako začeto leto 
delovne dobe 0,50 od zneska ugotovljenega na podlagi koefi- 
cienta in osnove. Ta znesek se lahko poveča glede na delovno 
upešnost, upoštevajoč obseg in kvaliteto dela. 
Upoštevajoč navedene koeficiente, osnovo za izračun plače, 
delovno dobo, uspešnost in obremenitve (različne pri posa- 
meznih članih vlade) akontacije dohodnine, so znašale kon- 
kretne neto plače za mesec avgust 1992: 
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predsednik vlade 
- podpredsedniki 
- ministri 

115.663,00 SIT 
od 105.199 do 107.820,00 SIT 
od 91.093 do 102.447,00 SIT 

Poudarjamo, da navedeni zneski pomenijo dejansko izpla- 
čane plače brez kakršnih koli odstopanj in da jih prejemajo 
tudi ministri, ki so pred nastopom funkcije prejemali, po 
besedah poslanca, »devizne« plače. 

Kolikor se pojem »devizne plače« veže na g. Rigelnika in g. 
Gasparija, lahko posebej poudarimo, da je znašala plača 
prvega za mesec avgust 105.199 SIT, plača drugega pa 
100.536 SIT. 
Plače v institucijah, ki delajo za vlado in jih vlada dejansko 
financira, se ravnajo po plačah, ki veljajo za delavce in funkci- 
onarje v državnih organih in seveda ne presegajo zgoraj 
navedenih zneskov. 
Za obravnavo v vladi sta odgovor pripravila Sekretariat 
vlade in Ministrstvo za pravosodje in upravo. 

Evropske skupnosti pri reševanju begunskega vprašanja 
v Republiki Sloveniji. Slovenija je Evropsko skupnost zapro- 
sila predvsem za finančno pomoč pri urejanju begunskih 
centrov in zagotavljanju prehrane. 

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

Kaj je s sredstvi za financiranje izvenšolskih 
rekreativnih dejavnosti mladine? 

VILIJEM SEKEREš, poslanec v Zboru združenega dela, je 
na seji tega zbora 1. julija letos, vprašal: 

»Ob sprejetju letošnjega proračuna je bilo namenjeno 12 
mio SLT za financiranje rekreativnih (izvenšolskih) dejavno- 
sti mladine. Sprašujem Ministrstvo za šolstvo in šport kako 
so ta sredstva razdeljena in zakaj ni sprejet predlog razdeli- 
tve Športne zveze Slovenije?« 

Ministrstvo za šolstvo in šport mu je odgovorilo: 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

Kakšna je vladna politika do vprašanja beguncev 

ANDREJ MUREN, poslanec v Zboru združenega dela, je 14. 
julija letos vprašal, kdaj bo vlada pripravila program, ki bo 
razreševal kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne aktiv- 
nosti ter ukrepe in ga poslala v razpravo zborom Skupščine 
Republike Slovenije. Vprašal tudi je, s katerimi državami je 
Slovenija že navezala stike za reševanje vprašanja be- 
guncev. 

Vlada Republike Slovenije mu je poslala naslednji odgovor: 
Vlada Republike Slovenije je z odlokom ustanovila Urad za 
Priseljevanje in begunce, ki je formalno pričel z delom 1/7- 
1992. V prvi fazi ima urad nalogo, da se ustrezno organizira 
v reševanje problematike na področju priseljevanja in begun- 
stva. V ta namen je bil določen tudi dvomesečni rok za 
Prevzem begunske problematike od Republiške uprave za 
zaščito in reševanje. 

Urad za priseljevanje in begunce že pripravlja predlog dolgo- 
ročnega programa reševanja begunskega vprašanja, ki naj bi 
9a v avgustu sprejela Vlada Republike Slovenije. Smernice za 
delo na tem področju že zdaj obstajajo, na njihovi podlagi 
delujeta tudi Republiški štab za civilno zaščito in medresor- 
ska delovna skupina za begunce. » 

Vlada Republike Slovenije je v zadnjih mesecih načrtno delo- 
vala, da bi internacionalizirala problem beguncev iz Repu- 
blike Hrvaške in Republike Bosne in Hercegovine. S tem 
Problemom in načinom njegovega razreševanja je sproti sez- 
nanjala sosednje in druge tuje države ter mednarodne organi- 
zacije, zlasti pristojne organe Združenih narodov. V internaci- 
onalizaciji tega problema so veliko prispevale tudi konference 0 beguncih na punaju, v Zagrebu in v Ljubljani, na katerih so 
Predstavniki Republike Slovenije aktivno sodelovali. 

Vlada Republike Slovenije je v zvezi z reševanjem begunske 
Problematike navezala tudi neposredne stike s številnimi 
'ujimi državami in se z njimi dogovarja o raznih oblikah 
Pomoči. Tako je z Republiko Italijo že sklenjena pogodba 
o financiranju prehrane prek 2.000 oseb v obdobju treh mese- 
cev v zbirnih centrih v Postojni, Škofji Loki, Kočevju in Radov- 
1'ci. S švedsko vlado je dogovorjeno, da bo financirala adap- 
acijo begunskega centra v Ilirski Bistrici in da bo kasneje ta 
enter prevzela tudi v popolno oskrbo. Razgovori o prevzemu 
egunskih centrov v oskrbo oziroma o drugih oblikah pomoči 

gotekajo tudi s Turčijo, Veliko Britanijo, Avstrijo, Nemčijo in 
vico. Ob nedavnem obisku delegacije Evropske skupnosti 
Ljubljani so potekali tudi razgovori o konkretni pomoči 

Na 46. seji Zbora združenega dela Skupščine Republike Slo- 
venije, dne 1. julija 1992 je poslanec Vilijem Sekereš postavil 
vprašanje v zvezi z razdelitvijo 12 mio SIT, ki jih je Skupščina 
ob sprejetju letošnjega proračuna namenila za financiranje 
rekreativnih dejavnosti mladine. 

Omenjena sredstva v višini 12 mio SIT so razdeljena za 
naslednje programe: 

1. Sofinanciranje regionalnih in zaključnih 
tekmovanj šolske mladine 2.700.000 SIT 

2. Sofinanciranje organizacije izobraževal- 
nih programov za otroke in mladino, ki jih 
izvajajo Planinska zveza Slovenije, Parti- 
zan Slovenije in Zveza tabornikov Slove- 
nije in skavtov 1.000.000 SIT 

3. Sofinanciranje dodatnih športnih aktiv- 
nosti za učence osnovnih šol s prilagoje- 
nim poukom 1.000.000 SIT 

4. Za sofinanciranje udeležbe slovenskih 
ekip v športni gimnastiki na prvih evrop- 
skih šolskih športnih igrah v Franciji 450.000 SIT 

5. Za pripravo in tiskanje razpisa šolskih 
tekmovanj 1992/1993 350.000 SIT 

, 6. Za pripravo in tiskanje programa množič- 
ne gimnastike in priročnika za orientacijo 
za potrebe tekmovanj mladih 600.000 SIT 

7. Za pripravo in tiskanje strokovne publika- 
cije za potrebe selektivnega športa, Izbor, 
usmerjanje in spremljanje uspešnosti 
športnikov na osnovi ekspertnega mode- 
liranja 940.000 SIT 

8. Za sofinanciranje šolskih tekmovanj za 
šolsko leto 1992/1993 v letu 1992 4.960.000 SIT 

Ministrstvo za šolstvo in šport je upoštevalo predlog športne 
zveze Slovenije, razen tistega dela, ko naj bi 6.000.000 SIT 
namenili za sofinanciranje dejavnosti v občinah. Iz republi- 
škega proračuna se v športu finansirajo samo naloge skup- 
nega pomena, neposredne aktivnosti v občinah pa se financi- 
rajo iz občinskih proračunov saj se 92% proračunskih sred- 
stev za šport zagotavlja v občinah. 
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POSLANSKE POBUDE 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

MNENJE 
Vlade Republike Slovenije o pobudi dr. Stanka 
Buserja, poslanca v Družbenopolitičnem zboru, 
v zvezi s problematiko v carinski službi Repu- 
blike Slovenije 

V zvezi s poslansko pobudo dr. Stanka Buserja, poslanca 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije, 
pod točko 2., ki se nanaša na priznanje beneficirane delovne 
dobe za carinike, ki delajo na operativnem delu službe, vam 
sporočamo naslednje: 

211. člen zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(Uradni list RS, št. 12/92) določa, da se delovna mesta, na 
katerih se zavarovalna doba šteje s povečanjem, postopek za 
njihovo določanje, stopnja povečanja zavarovalne dobe na 
teh delih ter način in postopek revizije določajo s posebnim 
zakonom o štetju zavarovalne dobe s povečanjem. To 
pomeni, da benefikacije za carinike ni mogoče urediti dru- 
geče, kot v novem zakonu, ki bo urejal to področje. Poudariti 
moramo, da je bilo ob sprejemu novega zakona o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju izrecno zahtevano, naj se 
beneficirana doba uredi celovito v enem zakonu za vsa 
področja in ne več s posameznimi področnimi zakoni (kot 
npr. za policiste ipd.) in samoupravnimi splošnimi akti 
Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kot je 
bilo to urejeno doslej. 

Glede na to bo Vlada predloženo poslansko pobudo proučila 
ob pripravi predloga za izdajo zakona o štetju zavarovalne 
dobe s povečanjem, ki ga bo predložila skupščini Republike 
Slovenije še pred koncem letošnjega leta. 

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

MNENJE 
Vlade Republike Slovenije o pobudi dr. Stanka 
Buserja, poslanca v Družbenopolitičnem zboru, 
v zvezi s problematiko v carinski službi Repu- 
blike Slovenije 

Poslanec Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike 
Slovenije je podal naslednjo pobudo: 

1. Dokler ne bo sprejet novi zakon o carinski službi, moramo 
nujno zavarovati oziroma zagotoviti osebno varnost carini- 
kov, ki delajo sami na maloobmejnih prehodih brez prisotno- 
sti policistov. Vsem tem carinikom je nujno potrebna uradna 
oborožitev. 

2. Carinikom, ki delajo na operativnem delu službe se naj 
prizna beneficirana delovna doba. To je potrebno rešiti še 
pred sprejetjem novega zakona o carinski službi. Policisti, ki 
opravljajo svojo službo v enakih pogojih na mejnih prehodih 
skupaj s cariniki, imajo priznano beneficirano delovno dobo. 

3. Pri določanju osnove za izračun plače naj bo opravljena 
izenačitev vseh, ki so plačani iz republiškega proračuna (za 
vse državne organe naj bi bila osnova enaka). 

4. Prehod na 40 urni delovni teden naj bo izvršen enotno za 
vse državne organe. 

5. V zakonu o delavcih v državnih organih naj se spremeni 70. 

člen in sicer za nagrade ob upokojitvi ter regres za letni 
dopust. V ta člen se naj vstavijo določila, da veljajo kolektivne 
pogodbe tudi za negospodarstvo. 

6. Novi zakon o carinski službi naj na novo uredi področja 
o beneficirani delovni dobi; nošenju orožja; pooblaščenost in 
status carinske službe. 

Odgovor: 

Točki 1. in 6.: 
V pripravi je predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o carinski službi (Uradni list RS št. 1/ 
91-1), v katerem bodo na novo opredeljena področja, ki se 
nanašajo na nošenje orožja, pooblaščenost in status carinske 
službe. 

Točka 2: 
Po 211. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju (Uradni list RS 12/92) se delovna mesta, na katerih se 
zavarovalna doba šteje s povečanjem, postopek za njihovo 
določanje, stopnja povečanja zavarovalne dobe na teh delih 
ter način in postopek revizije, določa s posebnim zakonom 
o štetju zavarovalne dobe s povečanjem. To pomeni, da bene-l 
ficirane delovne dobe za carinike ni mogoče urediti drugače, 
kot v okviru novega zakona, ki bo urejal to področje. Poudariti 
moramo, da je bilo ob sprejemu novega zakona o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju izrecno zahtevano, naj se 
beneficirana delovna doba uredi celovito v enem zakonu za 
vsa področja in ne več parcialno s posameznimi področnimi 
zakoni (npr. za policiste, itd.) in samoupravnimi splošnimi akti 
Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovnja, kot je to 
urejeno doslej. Glede na navedeno bo Vlada predloženo 
poslansko pobudo proučila ob pripravi predloga za izdajo 
zakona o štetju zavarovalne dobe s povečanjem, ki ga bo 
predložila Skupščini Republike Slovenije še pred koncern 
letošnjega leta. 

Točka 3: 
Vlada Republike Slovenije je že na svoji seji 6/2-1992 sprejela 
sklep, da se bo zavzemala za enoten pristop pri določanji) 
izhodiščne plače v dejavnostih, ki se financirajo iz proračuna 
oziroma kjer je podpisnik kolektivne pogodbe Vlada ali od nje 
pooblaščeno ministrstvo. 

Izhodiščna plača za družbene dejavnosti, čeprav določena p" 
drugačnem sistemu, ne odstopa bistveno od osnove za dolo; 
čitev plač v državnih organih, kar potrjujejo tudi podati 
v izplačilih za prvih pet mesecev letošnjega leta. 

Točka 4: 
Pripravljena je informacija o možnostih za uvedbo 40-urneg* 
delovnega tedna v državnih organih. Ocene kažejo, da zaeP' 
krat teh možnosti ni, saj bi tak ukrep zahteval dodatne zapc 
slitve in s tem dodatna sredstva zlasti v službah kot je carinsk* 
služba. Ker se strinjamo s pobudo, da naj bo prehod opravlje" 
enotno za državne organe omenjena informacija ugotavlja, d3 

za ta ukrep ni objektivnih možnosti. 

Točka 5: 
V 70. členu zakona o delavcih v državnih organih je določen4 

le zgornja meja sredstev za posamezne namene skupn® 
porabe. V tem členu je med drugim določeno, da se višin' 
sredstev za posamezne namene skupne porabe določi najve' 
v višini, določeni na podlagi kriterijev, ki veljajo za delavc" 
v gospodarstvu Republike Slovenije. Takšno določilo ne Pre. s 
prečuje uporabe kolektivne pogodbe za negospodarsK 
dejavnosti tudi v državnih organih, pri čemer pa je potrebn« 
upoštevati tudi možnosti financiranja iz proračuna. Glede 
to, da so v pripravi ukrepi, ki naj v največji možni m®' 
poenotijo prejemke v celotnem javnem sektorju, zgolj del'1 

spreminjanje zakona o delavcih v državni upravi ni smiseln" 
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Odgovor je pripravljen v Ministrstvu za finance v sodelovanju 
s strokovno službo Ministrstva za delo (2. in 3. točka), Ministr- 
stva za pravosodje in upravo (3., 4. in 5. točka), Ministrstva za 
notranje zadeve in Republiške carinske uprave (1. in 6. točka). 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za finance v sodelovanju z Ministrstvom za 
delo, Ministrstvom za pravosod|e in upravo in Ministrstvom 
za notranje zadeve ter Republiško carinsko upravo. 

MNENJE 
Vlade Republike Slovenije o pobudi Mihaele 
Logar, poslanke v Družbenopolitičnem zboru, 
glede merjenja količine UV žarkov v ozračju 

Poslanka družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike 
Slovenije Mihaela Logar je na 43.. seji zbora 30. 7. 1992 na 
Vlado Republike Slovenije naslovila pobudo, naj se v Repu- 
bliki Sloveniji takoj zagotovi merjenje količine UV žarkov ter 
sprejmejo ustrezni ukrepi za zaščito prebivalstva. Pri svoji 
pobudi izhaja iz ugotovitev, da ozonska luknja sega že do 
Skandinavije, Nemčije in Rusije ter da tudi iz sosednje Avstrije 
prihajajo vesti, da imajo določene skupine prebivalcev zaradi 
tega zdravstvene težave, zato bi morali ta problem tudi v naši 
državi resneje obravnavati, zlasti pa takoj pričeti z ustreznimi 
meritvami in v skladu z njihovimi rezultati sprejeti ustrezne 
ukrepe za zaščito prebivalcev. 

Vlada Republike Slovenije dano pobudo sprejema, pri tem pa 
Poudarja zlasti naslednje: 

Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije v skladu s svo- 
jim programom meritev meteoroloških parametrov opravlja 
tudi kontinuirane meritve globalnega sončnega sevanja na 
več lokacijah v Sloveniji. Meritve opravlja v skladu s standardi 
in priporočili Svetovne meteorološke organizacije (WMO), ki 
se nanašajo na merlne postopke in uporabljeno instrumen- 
talno opremo. V letih 1992 in 1993 se mreža meritev global- 
nega sončnega sevanja širi, dodajajo pa se ji tudi kontinu- 
irane meritve difuznega sončnega sevanja, ki v Ljubljani že 
tečejo, fotosintetičnega aktivnega sevanja ter iz razlogov, 
navedenih v pobudi, tudi meritve ultravijoličnega sevanja 
v UV-B področju spektra. 

V proračunu Republike Slovenije za leto 1992 so zagotovljena 
Sredstva za nakup meteoroloških merilnikov in senzorjev, 
vključno s senzorji UV-B sončnega sevanja, v teku je javni 
razpis za njihovo nabavo. Merjenje UV-B sončnega sevanja je 
Rezano na lokacije avtomatskih meteoroloških postaj in bo po 
Programu uvedeno v Ljubljani, Portorožu in na Kredarici. Na 
Prvih dveh lokacijah bo steklo v letu 1992, na Kredarici pa 
v letu 1993. Glede na to, da se problematika v zvezi s poveča- 
nim UV sevanjem pojavlja šele v zadnjem času, meritve tega 
Sevanja ter oprema za merjenje še niso standardizirane. 
V sponzorstvu Evropske skupnosti se pripravlja projekt 
Poenotenja in standardizacije teh meritev. Prav/ tako še ni 
Natančno in uradno ugotovljena dopustna zgornja meja UV 
sevanja, ki še nima škodljivih vplivov na človeka. Zaradi teh 
razlogov bodo tudi opisane meritve UV sevanja do poenotenja 
|>avedenih vprašanj v glavnem le preliminarne. Hidrometeoro- 
°Ski zavod Republike Slovenije bo spremljal stanje na tem 
Področju, se prilagajal sprejetim standardom ter skladno 
2 njimi in rezultati meritev ustrezno ukrepal, po potrebi pa bo 
"strežne ukrepe sprejela tudi Vlada Republike Slovenije. 

Ja obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vo Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora 
^ sodelovanju s Hidrometeorološkim zavodom Republike 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na vprašanje Sonje 
Lokar in pobudo dr. Draga Plešivčnika, poslan- 
cev v Družbenopolitičnem zboru, za pripravo 
zakona o družinskih dajatvah 

Na poslansko vprašanje Sonje Lokar in dr. Draga Plešivčnika, 
poslancev DPZ Skupščine Republike Slovenije, v zvezi 
s »serijo nejasnih javnih sporočil« o usodi osnutka zakona 
o družinskih prejemkih, odgovarja Vlada Republike Slovenije 
naslednje: 

Polemike, ki so se v zadnjih dnevih pojavile v javnosti, teme- 
ljijo na predpostavki, da se je vlada odločila zmanjšati neka- 
tere obstoječe pravice do varstva materinstva - predvsem pa 
pravico do nadomestila plače med porodniškim dopustom. 

Vlada Republike Slovenije je Skupščini Republike Slovenije 
že predložila v obravnavo osnutek resolucije o družinski poli- 
tiki v Republiki Sloveniji, v katerem obravnava tudi prihodnjo 
ureditev nadomestil plače med porodniškim dopustom in iz 
katerega izhaja, da vlada ne razmišlja o zmanjšanju te pra- 
vice; ravno nasprotno, poleg ureditve pravice do nadomestila 
plače med porodniškim dopustom, ki bo odvisno od pred- 
hodne plače upravičenca, je v osnutku resolucije predvidena 
tudi uvedba t. i. starševskega dodatka za vse tiste starše, ki ne 
bodo imeli pravice do nadomestila plače med porodniškim 
dopustom. 
Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo |e vladi 
res že predložilo tudi osnutek zakona o družinskih prejemkih, 
ki je pripravljen na podlagi razprav v Skupščini Republike 
Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o družin- 
skih dajatvah v januarju 1992, pa tudi na podlagi kasnejših 
pobud v javnosti. Zavlačevanje pri sprejemu osnutka zakona 
o družinskih prejemkih v vladi in predložitvi osnutka v Skupš- 
čino Republike Slovenije pa ni rezultat poskusov zmanjševa- 
nja obstoječih pravic, temveč proučevanja različnih variant za 
zagotovitev potrebnih sredstev za te pravice. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo. 

Sonja LOKAR, poslanka Družbenopolitičnega zbora, je na 40. 
seji tega zbora, 1. 7. 1992, postavila naslednje vprašanje. 

V Složniji so se pravkar končali maturitetni preizkusi znanja 
srednješolcev. Za vsako srednješolko in srednješolca je bil to 
zelo težaven in tudi psihično zahteven podvig. Na gimnazijah 
so imeli npr. maturo iz štirih predmetov, od tega tri pisno in 
ustno, četrtega pa so opravljali samo ustno. Izpiti so potekali 
vsak dan, skoraj cel teden. Napetost je rasla, ker so za rezul- 
tate maturanti izvedeli šele, ko so opravili vse štiri preizkuse, 
čeprav bi jim jih lahko sporočili tako, po ustnem delu izpita pri 
vsakem predmetu. Sprašujem ministrstvo za šolstvo in šport: 

- ali ve za takšno nepotrebno psihično mučenje maturantov; 
- ali obstaja kak pravilnik o izvajanju mature, ki tako ravna- 
nje prepoveduje in kako je poskrbljeno, da se izvaja tudi 
potreben nadzor; 
- kaj namerava ministrstvo ukreniti, da maturanti vsaj 
v bodoče ne bi bili deležni večjih psihičnih pritiskov, kot je to 
spričo odločitve o neizogibni potrebnosti mature nujno po- 
trebno. 

Odgovor: 

V skladu z določbo šeste alinee prvega odstavka 45. člena 
Zakona o usmerjenem izobraževanju (Ur. I. SRS, št. 11/80, 6/ 
83, 25/89 in 35/89) vzgojnoizobraževalni program določa med 
pogoji za pridobitev izobrazbe tudi uspešno opravljen zak- 
ijučni izpit. Zato vsi programi srednjega izobraževanja vsebu- 
jejo zaključni izpit kot zadnjo obveznost za pridobitev izo- 
brazbe. Strokovni svet Republike Slovenije za vzgojo in izo- 
braževanje je v skladu s 43. členom navedenega zakona 
določil število predmetov in predmete, iz katerih se opravlja 
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zaključni izpit, in sicer se v dveletnih programih opravlja 
zaključni izpit iz dveh, v triletnih iz treh, v štiriletnih pa iz štirih 
predmetov. 

Na podlagi 108. člena navedenega zakona je republiški 
upravni organ, pristojen za šolstvo, predpisal Pravilnik o pre- 
verjanju in ocenjevanju znanja v srednjem izobraževanju 
(Uradni list SRS, št. 29/85, 10/88), s katerim je urejeno tudi 
opravljanje zaključnega izpita. 

V skladu s tem pravilnikom opravljajo zaključni izpit učenci 
dveletnih programov že od 1989., triletnih programov od 1990 
in štiriletnih programov od 1991. leta dalje. Lansko leto je 
zaradi znane stavke učencev zoper zaključni izpit Strokovni 
svet Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje učencem 
štiriletnih programov skrčil opravljanje zaključnega izpita le 
na dva predmeta. 

Zaključni izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela in iz 
predmetov, ki jih določa program izobraževanja. Vsak del se 
opravlja po predpisanem postopku pred izpitnim odborom, ki 
lahko ima tudi komisije po oddelkih. 

O zaključnem izpitu se vodijo zapisniki sej izpitnega odbora in 
zapisnik o zaključnem izpitu posameznega kandidata. 

Zaključni izpit je sestavina programa in njegovo izvajanje 
nadzoruje v skladu z 216. členom navedenega Zakona 
o usmerjenem izobraževanju Zavod Republike Slovenije za 
šolstvo in šport. Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport 
je letos določil za vsako štiriletno šolo tudi pedagoškega 
svetovalca, ki je nadzoroval pravilnost poteka zaključnega 
izpita. 41. r člen navedenega Pravilnika omogoča tudi ugovor 
zoper nepravilni postopek pri zaključnem izpitu. 

Po določbi 41. m člena navedenega Pravilnika dosežen učni 
uspeh pri zaključnem izpitu pri posameznih predmetih in 
dosežen splošni učni uspeh ocenjuje izpitni odbor. Izpitna 
komisija samo predlaga ocene, po 41. o členu predsednik 
izpitnega odbora v navzočnosti članov izpitnega odbora in 
kandidatov razglasi izzid zaključnega izpita, potem, ko Je 
izpitni odbor ocenil vse kandidate. 

Postopek opravljanja zaključnega izpita ima namen, da se pri 
ugotavljanju znanja da kandidatu dovolj časa, da znanje 
pokaže. Zato je predpisano z 41. i členom, da je na isti dan 
lahko pisni izpit iz enega predmeta, za ustni del pa ima 
kandidat za razpolago 20 minut za pripravo in največ 20 minut 
za odgovor na vprašanja. Pri zaključnem izpitu iz štirih pred- 
metov pri oddelku s 27 učenci samo ustni del traja*tri dni, 
k temu pa je treba prišteti (pri treh pisnih nalogah) še tri dni za 
pisni del. 
V oddelkih nad 27 učenci je za ustni del potrebno še več časa. 

Drugačna ureditev opravljanja zaključnega izpita, zlasti če bi 
dali pooblastilo za ocenjevanje komisiji izpitnega odbora, 
povzročalo druge težave, predvsem pa subjektivnejše in 
neizenačeno ocenjevanje kandidatov. Sicer pa je bilo oprav- 
ljanje zaključnega izpita podobno urejeno že pred usmerje- 
nim izobraževanjem pa tudi pravilnik o prihodnji maturi ima 
podobne rešitve. Primer mednarodne mature pa kaže, da 
drugje preteče več časa med opravljanjem izpita in objavo 
doseženega uspeha in sta torej negotovost in psihična obre- 
menitev kandidatov še večji. 

Za obravnavo v Vladi Republiki Slovenije |e odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za šolstvo in šport. 

STALIŠČE 
Vlade Republike Slovenije do pobude Toneta 
Peršaka, poslanca v Družbenopolitičnem zboru, 
naj vlada zagotovi takojšen začetek reševanja 
najhujših problemov cestnih povezav med kraji 
na obmejnih območjih z Republiko Hrvaško 

K poslanski zahtevi g. Toneta Peršaka naj najprej pojasnimo, 
da je na svoji 121. seji dne 27. 9. 1991 tedanji Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije sprejel sklep o ustanovitvi 
projektne skupine za pripravo kompleksnega republiškega 
projekta »Zelena meja-varna meja«, katerega končni cilj je 
doseči naseljena, gospodarsko razvita in varna območja ob 
državni meji z Republiko Hrvaško. Med pomembnejše pro- 
jektne naloge sodi tudi izgradnja tistih cestnih povezav med 
obmejnimi kraji, ki sedaj še deloma potekajo po hrvaškem 
ozemlju in na katere se nanaša poslančeva zahteva. To tudi iz 
razloga, ker je Republika Hrvaška, s sklepom Sabora, kot 
prioritetno nalogo opredelila dograditev dostopnih cest do 
hrvaških vasi na mejnih področjih v celoti po svojem ozemlju. 

Vlada je seznanjena, da so najbolj pereči problemi cestne 
povezanosti obmejnih krajev v občini Kočevje (t. im. Obkolp- 
ska cestna povezava), občini Metlika (Brezovica-Radovica), 
občini Ptuj (Zavrč, Meje) in občini Sežana (Rakitovec, Zazid). 
Za zagotovitev dostopnosti do navedenih krajev in območij po 
slovenskem teritoriju so začete aktivnosti za določitev naju- 
godnejšega poteka tras in potrebnih prometnotehničnih ele- 
mentov novih cest ter ocene stroškov njihove izvedbe. 

V zvezi z v zahtevi omenjenima peticijama vaščanov vasi 
Grivac, Kuželj in Laz pri Kostelu Vlada ugotavlja, da so delavci 
Republiške uprave za ceste v decembru 1991 opravili ogled 
možne trase nove ceste od Podplanine preko Osilnice do 
Petrine in v svojem poročilu zaključili: 

- da med Podplanino (mejni prehod na regionalni cesti št. 
373) in črnim potokom ni nobene obstoječe ceste ali poti. 
Novo cesto bi bilo moč zgraditi ob reki Cabranki po razme- 
roma nezahtevnem terenu. Dolžina odseka je 2,3 km; 

- da je med Črnim potokom in Žurgami moč zgraditi novo 
cesto v trasi obstoječe gozdne ceste, ki pa ima zelo neugodne 
elemente (vzponi do 20%, majhni horizontalni in vertikalni 
radiji). Slednje bi bilo moč izboljšati le z dodatnimi posegi 
v prostor. Dolžina odseka je 2,0 km; 

- da je med Žurgami in Papeži obstoječa asfaltirana cesta 
z mestoma neprimernimi elementi in širine cca 2,5 m. Cesta je 
sicer dobro prevozna, bi jo pa bilo treba v končni fazi razširiti. 
Dolžina odseka je 3,5 km; 

- da je med Papeži in Zamostom treba zgraditi novo cesto, ki 
bi potekala delno ob potoku Belica in delno ob reki Čabranki- 
Dolžina odseka je 4,0 km; * 

- da je od Zamosta do Mirtovičev (preko Osilnice) ustrezna 
regionalna cesta v dolžini odseka 9,52 km; 

- da je od Mirtovičev do Srebotnika treba zgraditi novo 
cesto. Njena trasa bo zelo zahtevna, ker je ni moč voditi ob 
Kolpi zaradi navpične stene, ki se dviguje neposredno nad 
reko. Traso bo treba speljati mimo cerkvice Sv. Ane in b° 
zahtevala precejšen vzpon ter večja zemeljska dela s posle- 
dičnim posegom v okolje. Dolžina odseka je 2,0 km; 

- da je od Srebotnika do Kuželja moč voditi traso nove ceste 
po obstoječem kolovozu. Zaradi visokih voda pa bo treba 
niveleto trase predvidoma dvigniti nad sedanji nivo. Dolžina 
odseka je 3,0 km. 

' • ' 1 
- da je med Kuželjem in Glad loko potrebna rekonstrukcija 
vaške poti v dolžini 1,5 km; 

- da je med Glad loko in Grivcem (do priključka na lokalno 
cesto) treba zgraditi cesto v trasi obstoječega kolovoza ozi- 
roma v trasi predvidene gozdne ceste po izdelanem projektu- 
Dolžina odseka je 2,2 km; 

- od Grivca do mejnega prehoda Petrina vodi normalno 
prevozna lokalna cesta dolžine 0,7 km. 

Gornji pregled potrjuje mnenje pristojnih strokovnih služb, da 
so problemi zagotovitve cestnih povezav obmejnih kraje* 
zahtevnejši, predvsem zaradi specifičnih prostorskih pogoje^ 
kot to izhaja iz posameznih zahtev krajevnih skupnosti- 
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Pomembno pri tem pa je, da je navedeni potek trase ceste ob 
Cabranki in Kolpi usklajen z interesi krajevne skupnosti Osil- 
nica in občine Kočevje, saj bi povezala vse na tem območju 
živeče krajane. 

V skladu z gornjimi ugotovitvami o možni trasi ceste je Repu- 
bliška uprava za ceste v februarju 1992 naročila izdelavo 
študije te cestne povezave pri Biroju nizke zgradbe Ljubljana. 
Po izdelanem osnutku študije je bil 18. 3. 1992 opravljen 
ponoven ogled možnih variant trase Obkolpske ceste. Pri tem 
je strokovna služba za ceste zagovarjala rešitev trase, ki 
poteka ob rekah Čabranki in Kolpi, medtem ko se predstavniki 
Republiškega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediš- 
čine z njo niso strinjali in so zahtevali odmik trase ceste od 
navedenih rek. Zaradi neusklajenih mnenj o trasi je Republi- 
ška uprava za ceste predlagala izdelavo primerjalne analize 
variantnih tras, za izdelavo katere naj bi bili v pomoč tudi že 
izdelani projekti gozdnega gospodarstva za posamezne 
odseke gozdnih cest. Za izdelavo te naloge je bilo zaradi 
pomanjkljivih geodetskih podlog treba dopolniti TTN karte, 
kar je Občina Kočevje naročila pri Geodetskem zavodu. Karte 
so bile dopolnjene pred nekaj dnevi, tako da bo sedaj Biro za 
nizke gradnje lahko nadaljeval z delom na primerjalni analizi 
in jo predvidoma zaključil v roku 10 dni. 

Ker v okviru programa del na cestah v republiškem proračunu 
*a leto 1992 ni predvidenih sredstev za reševanje lokalne in 
krajevne cestne infrastrukture, bo Vlada ob spremembah pro- 
računa za tekoče leto proučila možnost zagotovitve dodatnih 
sredstev za hitrejše reševanje -obravnavanih problemov 
v okviru projekta Zelena meja ali v okviru cestnega programa 
(op.: program Zelene meje se deloma prekriva s t. im. Kočev- 
skim programom). Ni pa realno pričakovati, da bi vse spoz- 
nane probleme, tako iz finančnih kot tehničnih razlogov, 
lahko razrešili v zelo kratkem roku. Tako so npr. stroški 
navedenih del za dograditev in rekonstrukcijo posameznih 
odsekov Obkolpske ceste ocenjeni v višini 370 mio SIT. Ob 
Pogoju, da bi bila zagotovljena vsa potrebna finančna sred- 
stva in v celoti razrešena prostorska problematika (dokumen- 
tacija), pa bi bilo moč celotno gradnjo zaključiti v roku enega 
leta. Realno je pričakovati, da se bo naloga opravljala 
Postopno z začetkom gradnje odsekov Kuželj-Glad loka- 
-Grivac. 

K poslančevem predlogu za izvedbo opisanih in drugih nalog 
v obliki javnih del ali kakšnih posebnih akcij Vlada ugotavlja, 
da v skladu z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za 
Primer brezposelnosti javna dela ne morejo vsebovati rednih 
Programskih aktivnosti organizacij oziroma delodajalcev na 
območju družbeno-politične skupnosti. 

*a obravnavo v Vladi Republike Slovenije je stališče pripra- 
vilo Ministrstvo za promet in zveze v sodelovanju z Ministr- 
stvom za delo, Ministrstvom za notranje zadeve in Ministr- 
stvom za finance. 

stališča 
^lade Republike Slovenije do pobud Emila 
Milana Pintarja, poslanca v Družbenopolitičnem 
*boru, ki se nanašajo na cestno gospodarstvo 

pOBUDA: »Vlada naj prekliče sklep o zaustavitvi del na 
Sradbiščih cest in avtocest.« 

STALIŠČE: 

^ odločitvi o zaustavitvi del na določenih gradbiščih cest in 
testnih objektov je treba najprej pojasniti, da je bila fizična 
ealizacija programa del na cestah v letu 1992 v proračun- 

skem financiranju pogojena z razpoložljivimi sredstvi, name- 
njenimi v proračunu Republike Slovenije za financiranje 
C6stne infrastrukture. 

^'nistrstvo za promet in zveze je v imenu Vlade dolžno prila- 
|aiati dinamiko gradenj cest razpoložljivim finančnim sred- 
'vom, ki so določena s proračunom in z usklajeno dinamiko 

porabe teh sredstev. Ministrstvo je bilo dolžno poskrbeti za 
upočasnitev del na tistih cestah, kjer tega izvajalci 'niso storili 
kljub temu, da so bili seznanjeni s tem, koliko sredstev je 
v proračunu namenjenih cestam. 

Vlada ne more dovoliti, da bi prišlo do prehitevanja gradenj 
preko finančnih možnosti Republike Slovenije oziroma prora- 
čuna, saj bi to pomenilo zadolževanje preko možnosti prora- 
čuna, kar pa izrecno prepoveduje zakon o javni porabi in 
zakon o proračunu Republike Slovenije za leto 1992. 

Z renominacijo proračuna Republike Slovenije za leto 1992, ki 
jo je sprejela Vlada, so bila povečana proračunska sredstva za 
nekatere gradnje in te se bodo lahko nadaljevale v dinamiki, ki 
jo dopuščajo sredstva po renominaciji. Tudi v drugi polovici 
leta pa proračunska sredstva še zdaleč ne bodo tolikšna, da bi 
omogočala delo vseh izvajalskih kapacitet. Zato bodo morale 
vladne službe tudi v bodoče skrbeti za pilagajanje dinamike 
gradenj razpoložljivim sredstvom. 

POBUDA: »Vlada naj analizira sedan]i sistem uporabe avto- 
cest. Konkretno predlagam, da se takoj prouči smiselnost 
sedanjega načina pobiranja cestnine na gorenjski avtoce- 
sti, saj podatki kažejo, da je zaradi te cestnine avtocesta 
Kranj - Ljubljana praktično prazna, kar zadeva netranzitni 
promet, preobremenjena pa je stara cesta, ki zahteva čeda- 
lje več žrtev, saj ni primerna za tolikšen promet; izpadla 
sredstva bi lahko zajemali na meji oziroma v plačevanju 
predora ali delno celo v registracijah!« 

STALIŠČE: Podatki v spodnji tabeli za vzporedni cestni pove- 
zavi Kranj - Ljubljana nam dajejo sledečo sliko o povpreč- 
nem letnem dnevnem prometu (PLDP) in varnosti prometa 
v zadnjih desetih letih: 

Let0 .Stara cesta M1 Avtocesta A1 PLDPSt. nezg. Mrtvi Ranjeni PLDPSt. nezg. Mrtvvi Ranjeni 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

10.811 
9.537 
9.667 
7.138 
6.231 
6.979 
7.693 
8.309 
8.807 
7.895 

46 
48 
34 
24 
25 
29 
29 
32 

74 
85 
39 
39 
33 
45 
38 
35 

8.100 
8.165 
9.143 
8.936 
9.187 

10.885 
7.892 

9 
11 
14 
9 

12 
12 

14 
12 
30 
16 
14 
23 

OPOMBA: podatki za M1 - števno mesto 625: Meja pri Kranju 
podatki za A1 - števno mesto 850: CP Torovo 

Iz tabele je razvidno, da se je število nezgod na stari cesti med 
Kranjem in Ljubljano po odprtju avtoceste zmanjšalo bolj kot 
je upadel promet. Pri približno enakih prometnih obremeni- 
tvah (oz. na stari cesti celo manjših) pa je varnost prometa na 
njej še vedno bistveno manjša od iste na avtocesti. To žal le 
potrjuje splošno veljavo dejstvo, da so štiripasovne avtoceste 
z ločenimi voznimi pasovi do dvakrat varnejše od dvopasov- 

. nih cest. 

V raziskavi »Problematika tranzitnega prometa skozi Med- 
vode«, opravljeni v septembru 1990, je bil med drugim analizi- 
ran tudi odliv prometa z avtoceste zaradi cestnine. Ta analiza 
je pokazala, da se je za uporabo stare ceste med Kranjem in 
Ljubljano zaradi cestnine na avtocesti na dan 24. 9. 1990 
odločilo 387 voznikov z naslednjo strukturo vozil: 
- 287 domačih osebnih vozil; 
- 22 tujih osebnih vozil; 
- 60 domačih tovornih vozil do 7 t; 
- 12 domačih tovornih vozil nad 7 t; 
- 6 tuiih tovornih vozil nad 7 t; • 
Ta odliv je znašal le 3% celotnega prometa med Kranjem in 
Ljubljano na navedeni dan oziroma 4,4% PLDP v tem letu. 
Glede drugih vprašanj in predlogov k cestninskemu sistemu 
kot obliki povračila za uporabo avtocest prilagamo gradivo 
Ministrstva za promet in zveze »Presoja utemeljenosti plače- 
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vanja cegtnine za uporabo avtocest v Republiki Sloveniji«. 
Zanj menimo, da objektivno pojasnjuje različne poglede na 
cestnino pri nas in v Evropi, hkati pa je to gradivo, ki ga je 
obravnaval Odbor za gospodarstvo Vlade Republike Slovenije 
21. 1. 1992 in ob tem sprejel sklep, po katerem je vprašanje 
pobiranja cestnine ali drugačnega načina pobiranja cestnine 
kot načelno vprašanje treba razrešiti do konca tega leta. 

POBUDA: »Vlada naj takoj sprejme odlok o »cestnem 
tolarju« v ceni bencina in sicer v tem smislu, da po eni strani 
zmanjša marže in po potrebi poveča ceno: ocenjujem, da bi 
6-8 tolarjev od litra bencina, izločenih v poseben racionalen 
cestni program, ustvarili ustrezno osnovo za izvajanje 
takega programa.« 

STALIŠČE: 

Skupščina Republike Slovenije je sprejela sistem integral- 
nega proračuna, ki je pokazal že mnoge prednosti, zlasti 
glede obvladovanja javnih financ. Načelo integralnega prora- 
čuna pa ne izključuje povečanje virov proračunskih sredstev 
in razporeditev sredstev za določene namene. Dodaten vir 
sredstev je lahko tudi povečan delež za pror3čun v ceni 
goriva. Povečan delež za proračun v ceni goriva je Vlada že 
zagotovila z zmanjšanjem marže, ne da bi pri tem prišlo do 
povečanja cen tekočih goriv, vendar to povečanje nima nepo- 
sredne zveze s cestnim programom. 

Vlada ugotavlja, da je to pobudo kot možno rešitev, ki pa še ni 
dodelana, obravnavala skupaj s Strategijo graditve in financi- 
ranja avtocestnega omrežja Republike Slovenije v začetku 
meseca avgusta. V okviru te strategije se namreč predlaga, da 
se potrebna lastna sredstva (sredstva, ki jih zagotavlja Repu- 
blika Slovenija) za izvedbo programa posodobitve slovenskih 
cest zagotovijo v proračunu Republike Slovenije. Gradivo je 
že poslala v obravnavo in odločanje poslancem Skupščine 
Republike Slovenije. 

POBUDA: »Vlada naj javno objavi vse relevantne podatke, 
ki zadevajo gradnjo in vzdrževanje cest v Sloveniji - da 
torej pripravi nacionalni program z vso potrebno finančno 
dokumentacijo in alternativnimi rešitvami v smislu: 
- naša-tuja sredstva 
- poudarek na »betonskih elementih avtocest« 
- različno pobiranje cestnine oziroma odseki brez cestnin- 
skih postaj, itd.« 

STALIŠČE: 
Vlada je obveščena, da je strokovna služba Ministrstva za 
promet in zveze zaključila izdelavo delovnega osnutka Naci- 
onalnega programa vzdrževanja in razvoja cestne infrastruk- 
ture Republike Slovenije ter da ji bo ta po zaključeni interni 
reviziji poslan v kratkem v obravnavo. Pobuda za pripravo 
nacionalnega programa je torej že v izvajanju. Kot že pove- 
dano, pa je Vlada že sprejela ločen strateški program posodo- 
bitve slovenskih cest, ki se bo odseval tudi v nacionalnem 
programu gospodarjenja z vsemi cestami republiškega po- 
mena. 
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za promet in zveze v sodelovanju z Ministr- 
stvom za finance in Ministrstvom za varstvo okolja in ureja- 
nje prostora. 

PRILOGA 

PRESOJA UTEMELJENOSTI PLAČEVANJA 
CESTNINE ZA UPORABO AVTOCEST 
V REPUBLIKI SLOVENIJI 

1. VLOGA CESTNINE V SISTEMU FINANCIRANJA GRADENJ 
AVTOCEST 
1.1. Graditev vseh slovenskih avtocest oziroma avtocestnih 
odsekov, ki so predani prometu ali so še v gradnji, je bila 
oziroma je sofinancirana s posojili tujih finančnih institucij, 
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predvsem Mednarodne banke za obnovo in razvoj ter Evrop- 
ske investicijske banke, v manjšem obsegu pa tudi nekaterih 
drugih. Delež njihovega sofinanciranja je bil po posameznih 
projektih različen, ni pa presegal 50% gradbenih stroškov teh 
investicij. Domače banke v preteklih letih niso kreditirale 
gradenj avtocest, razen v obdobju 1988/1989, ko so zagotovile 
kratkoročna premostitvena posojila za kritje obveznosti inve- 
stiroja pri tekočem financiranju investicij. 

Za zgoraj omenjene investicije je bilo doslej najetih posojil 
v protivrednosti 353 mio USD. 

S ciljem, da se z obstoječimi viri sredstev za ceste zagotavljajo 
potrebna lastna sredstva za vzdrževanje cest in gradnjo novih 
avtocestnih odsekov, ki je bil po izgradnji avtoceste Vrhnika- 
Postojna uveden nov sistemski vir za vračanje izkoriščenih, 
posojil pri gradnji avtocest - cestnina. Utemeljitev njene 
uvedbe in načina določanja višine je izhajala iz koristi, ki jo: 
imajo uporabniki avtoceste v primerjavi z uporabo vzporedne 
necestinske ceste slabše kakovosti. 

Mednarodna banka za obnovo in razvoj v prvih letih sodelova- 
nja ni bila naklonjena uvedbi cestnine, hkrati pa s svojim 
odklonilnim stališčem ni kakorkoli pogojevala nadaljnjega 
sodelovanja. To stališče je utemeljevala s predpostavko, da se 
prometni tokovi zaradi obveznosti plačevanja cestnine ne 
bodo v pretežni meri preusmerili na sodobne avtoceste, 
zaradi česar bo bistveno zmanjšana družbenoekonomska! 
upravičenost teh investicij. Po proučitvi analiz v prometnih 
tokovih na zgrajenih avtocestnih odsekih je ta banka spreme- 
nila oziroma odstopila od svojih izhdiščnih ocen in nam 
začela dodeljevati posojila tudi za nabavo opreme cestninskih; ' 
postaj. 

Evropska investicijska banka je v nasprotju z gornjim pojasni- 
lom stalno podpirala obveznost plačevanja cestnine na avto- . 
cestah, katerih graditev je sofinancirala. V njej je videla , 
dodatno garancijo za povračilo danih posojil. 

1. 2. Sofinanciranje gradnje avtocest z najemanjem posojij | 
zahteva dokazovanje kreditne upravičenosti in sposobnosti 
posojilojemalca, postopno zmanjšuje enjegovo kreditno spo- ; 
sobnost in hkrati zahteva visok delež njegovih lastnih sred- , 
stev za financiranje celotne investicije. Vse to zmanjšuje mož; \ 
nosti za pospešeno dograjevanje avtocestnega sistema v naši 
republiki. Zato se, po zgledu razvitejših držav, aktivnosti inve; , 
stitorja intenzivneje usmerjajo v graditev cest na podlagi 
koncesije. Tovrstne gradnje niso odvisne od kreditne sposob- 
nosti koncendenta, polega tega pa so potrebna lastna sred- , 
stva koncendenta praviloma manjša kot v primeru najemanja 
posojil. 

c 
t 

Pri koncesijski gradnji avtocest koncesionar preverja rentabil' r 
nost posameznega projekta na podlagi zbrane cestnine (i11 

drugih prihodkov na avtocesti, npr. od spremljajočih dejavno- C 
sti) v predvidenem roku trajanja koncesije. Feasybility študija p 
ki jo izdela na podlagi predpostavk o investicijskih stroških' f 
stroških obratovanja in prihodkih iz obratovanja avtoceste je š 
hkrati tudi dokument, s katerim koncesionar izkazuje garan- 
cijo za povračilo vloženih sredstev ob morebitnem najemanj" Z 
posojil. V 

2. OCENA UTEMELJENOSTI CESTNINE TER NJENE NARAVČ 
IN POMENA V FINANCIRANJU AVTOCEST P 

D 
2.1. Poleg že omenjenih pozitivnih učinkov cestnine, ki s° 
predvsem: V 

je 
o 

- da se s cestnino zagotavlja del izvirnih prihodkov za kriti® o 
stroškov obratovanja avtocest in odplačilo posojil, najetih v Si 
njihovo gradnjo; * 

si 
- da prihodke iz prejšnje alinee zagotavljajo neposredf1' (S 
uporabniki avtocest kot delno povračilo koristi, ki jih irnar *i 
v primerjavi z uporabo necestninskih cest slabše kakovosti.,n & 

- da je s plačevanjem cestnine dosežena pravičnejša brem9" 

 p 
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nitev tistih uporabnikov slovenskih cest, ki našo republiko 
samo tranzitirajo, 

pa ima cestnina tudi naslednje pomembnejše negativne 
učinke: 

- zaradi cestnine prevzemajo avtoceste manjši obseg pro- 
meta kot bi ga v primeru neplačevanja te obveznosti; to 
povečuje stroške uporabnikov cest slabše kakovosti in zmanj- 
šuje splošne gospodarske koristi gradnje sodobnejših avto- 
cest; 

- cestninski sistem povečuje stroške investicij (cestninske 
postaje) in obratovalne stroške avtocest; 

- plačevanje cestnine povečuje negativne ekološke vplive 
prometa zaradi zaustavljanja vozil na cestninskih postajah; 

- zaustavljanje vozil zaradi plačevanja cestnine podaljšuje 
potovalne čase. 

Zaradi gornjih negativnih vplivov cestnine na promet in okolje 
so bile v Republiki Sloveniji že večkrat dane pobude za 
ukinitev njenega plačevanja. V zvezi z njimi je po naročilu 
tedanje Skupnosti za ceste Slovenije Prometnotehniški inšti- 
tut pri FAGG Univerze v Ljubljani izdelal »Študijo o utemelje- 
nosti in najustreznejšem načinu obračunavanja cestnine kot 
posebnega povračila za uporabo avtomobilskih cest v SR 
Sloveniji« (Ljubljana, februar 1989), iz katere povzemamo 
temeljne zaključke: 

- v družbenogospodarskem in ekološkem smislu je najugod- 
nejša rešitev brezcestninski avtocestni sistem. Ta rešitev pa je 
s stališča financiranja cestnega gospodarstva sprejemljiva 
samo v pogojih, ko je moč potrebna sredstva za vzdrževanje 
cest in za izgradnjo načrtovanega avtocestnega sistema 
v celoti zagotoviti iz drugih virov, tj. zlasti iz drobnoprodajne 
Cene pogonskih goriv; 

- da je glede na doseženo raven splošne gospodarske razvi- 
tosti in stopnjo motorizacije nerealno pričakovati, da bi 
Potrebna sredstva za izgradnjo avtocestnega sistema lahko 
zagotovili le ali zlasti preko povečevanja enega vira - sred- 
stev za ceste v ceni pogonskih goriv. To iz razloga, ker bi po 
rezultatih študije, kljub ohranitvi cestninskega sistema lahko 
posodobili glavne cestnoprometne smeri v še sprejemljivem 
roku 12 - 15 let le pod naslednjimi pogoji; 

- da v drobnoprodajni ceni pogonskih goriv zagotovimo 
najmanj tretjinski delež sredstev za ceste, in 

- da zagotovimo okoli 45-odstotni delež eksternega sofinan- 
ciranja oziroma kreditiranja investicij v avtoceste, s tem, da se 
tako zagotovljena sredstva vračajo iz zbranih sredstev cest- 
nine. 

Druga rešitev je bila strokovno-analitično izhodišče vsem 
Preteklim aktivnostim za vzpostavitev ustreznega sistem 
'inanciranja cestnega gospodarstva in v tem okviru pospe- 
šene gradnje slovenskega avtocestnega sistema. 

? V zvezi s pobudami za ukinitev cestnine so bili nadalje že 
yečkrat obravnavani možni nadomestni viri, izhajajoč pri tem 
12 načela, da morajo tudi ti biti vezani na uporabo cest. 

fred obravnavo teh možnosti moramo opozoriti na naravo in 
Pomen cestnine v sistemu financiranja cest. 

V letu 1990, to je v zadnjem letu nemotenih prometnih tokov, 
16 bilo s cestnino zbranih 323,5 mio din, ki so jih v 57- 
"dstotnem deležu vplačali vozniki domačih vozil in v 43- 
0<3stotnem deležu vozniki vozil s tujo registracijo. Ta sredstva 

predstavljala 10-odstotni delež izvirnih prihodkov za ceste, 
* njimi pa so bili kriti stroški pobiranja cestnine (13,3%) in 
l'roški vzdrževanja avtocest (27,5%). Preostala sredstva 
™9,1%) so bila namenjena odplačilu anuitet; ki so v tem letu 
^ašale 490 mio din in so bile torej z njimi povrnjene v 39- 
dstotnem deležu. 

Ob predpostavki, da bi bila že v tem letu izenačena cestnina 
za domače (ki so še imeli 50-odstotni popust) in tuje uporab- 
nike avtocest, bi bilo zbranih preko 500 mio din oziroma po 
tedanjem tečaju med 45 in 50 mio USD. 

Ti podatki kažejo, da cestnina ob ustreznem nivoju njene 
višine ni zanemarljiv vir sredstev za ceste. Ob tem pa je treba 
upoštevati še naslednja dejstva: 

- da je sedaj zgrajena le četrtina načrtovanega cestnega 
omrežja; z njegovim dograjevanjerrt bi se delež cestnine 
v izvirnih povračilih za uporabo cest stalno povečal, ob hkrat- 
nem nižanju stroškov obratovanja avtocest na enoto dolžine; 

- da predstavlja cestnina le del prihranka (praviloma v pov- 
prečju 50%) uporabnika avtoceste, ki ga ustvari v primerjavi 
s stroški prevoza po vzporedni necestninski cesti slabše kako- 
vosti ; 

- da odstop dela prihranka v obliki plačila povračila za 
uporabo - cestnine daje avtocesti karakter gospodarskega 
objekta, z možnostjo njihove gradnje po podjetniških princi- 
pih (koncesija); 

- da je plačilo cestnine vezano na dejansko uporabo avtoce- 
ste ter da enako bremeni domačega ali tujega uporabnika. Ob 
visokem deležu tranzitnega prometa torej preprečuje prena- 
šanje pretežnega dela bremena gradnje in vzdrževanja dra- 
gega avtocestnega sistema na samo določen krog uporabni- 
kov, kar pa ne velja v primeru njenih možnih nadomestnih 
virov. 

3. MOŽNI NADOMESTNI VIRI ZA CESTNINO 

Glede na naravo cestnine je njeno nadomestitev smiselno 
obravnavati samo v povezavi s tistimi viri financiranja javne 
porabe, ki so prav tako vezani na uporabo cest. Prvi od njih je 
letna taksa za ceste, ki se plača ob registraciji motornega ali 
priklopnega vozila. Drugi možni nadomestni vir pa je del 
sredstev za ceste v drobnoprodajni ceni pogonskih goriv. 

a) Če bi izpad sredstev cestnine hoteli nadomestiti s poveča- 
njem letnih taks za motorna in priklopna vozila, potem bi se 
morale te podvojiti. Poleg tega bi s tako rešitvijo povzročili 

- da bi stroške graditve in vzdrževanja avtocest pokrivali 
samo domači uporabniki cest (gradnja avtocest pa je 
potrebna zlasti na najpomembnejših tranzitnih smereh); 

- da bi domači lastniki vozil krili del stroškov avtocest ne 
glede na njihovo dejansko uporabo, ki je zaradi nezgrajenosti 
celotnega avtocestnega sistema prostorsko zelo omejena; 
- da se za tuja vozila v tem primeru ne bi plačevalo nikakrš- 
nega povračila za uporabo naših avtocest, čeprav so jim 
zaradi njihove gradnje v tranzitnih smereh najbolj dostopne. 

b) druga možnost za nadomestitev cestnine je povečanje 
sredstev za ceste v ceni pogonskih goriv. Ta bi se glede na 
izhodiščne podatke morala povečati za 5,5%. Z dograjeva- 
njem avtocestnega sistema bi zbrana sredstva cestnine pred- 
vidoma naraščala hitreje od rasti porabe pogonskih goriv, kar 
bi ob doslednem upoštevnaju nadomestitve, zahtevalo 
dodatno povečanje cene pogonskih goriv. Poleg tega bi 
obravnavana rešitev:' 

- omogočala tujim uporabnikom avtocest, da se izognejo 
plačilu celotnega povračila za ceste, če bi opustili nakup 
goriva pri nas. To je glede na velikost države in zniževanje 
konkurenčnosti cene pogonskih goriv realno predpostaviti; 

Op.: 
Pri presoji možnosti nadomestitve cestnine s povečanjem 
drugih virov sredstev za ceste so za kvalifikacijo posledic 
upoštevani podatki iz osnutka plana razvoja cest v obdobju 
1991-95, ker tekoče primerjave zaradi zadrževanja povečanja 
cestnine ne dajejo realne slike. 
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- prerazdelila breme stroškov gradnje sodobnih avtocest na 
domače uporabnike cest, neodvisno od možnosti in obsega 
njihovega dejanskega koriščenja; 

- imela večje inflacijske učinke kot jih povzroči povečanje 
cestnine. 

c) Predhodna obravnava cestnine sledi sistemu financiranja 
javne porabe v njegovem prihodkovnem delu, po katerem se 
za uporabo javnih cest plačujejo povračila, določena s poseb- 
nim predpisi. Če pa vprašanje možnosti nadomestitve cest- 
nine obravnavamo v smislu odhodkovnega dela javnih financ, 
potem moramo ugotoviti, da je moč izpad sredstev cestnine 
nadomestiti le s prerazporeditvijo sredstev drugih porabnikov 
republiškega proračuna ali z zmanjšanjem dela tega prora- 
čuna za ceste, kar pa ne smatramo kot realno ali sprejemljivo 
opcijo. 

4. ODNOS DO CESTNINE V EVROPI 

4.1. V okviru EGS je sprejeta dolgoročna usmeritev, po kateri 
se bodo stroški cestne infrastrukture pokrivali po t. i. teritori- 
alnem principu. To pomeni, da morajo biti vse cestne pristoj- 
bine komercialnih vozil določene v odvisnosti od vrste vozila 
in prevozne poti določene v km. Na tej podlagi je bil v letu 
1988 pripravljen predlog Direktive sveta EGS za obremenitev 
nekaterih komercialnih vozil s stroški transportne infrastruk- 
ture. Njegov cilj je vzpostavitev enakih pogojev poslovanja 
transportnih podjetij na celotnem področju skupnosti. Pose- 
bej je navedena tudi cestnina, pri uvajanju katere pa bodo 
morali biti upoštevani naslednji pogoji: 

a) s cestnino morajo biti enako obremenjeni vsi uporabniki, 
brez kakršnekoli neposredne ali posredne diskriminacije; 

b) višina cestnine mora biti primerna glede na stroške izgrad- 
nje, upravljanja in obratovanja infrastrukture; 

c) cestnina naj se pobira na način, ki bo čimmanj oviral 
promet, zato ga je treba prirejati sistemom v tehnološko 
razvitejših članicah skupnosti; 

d) na novo se cestnina lahko uvede le za novozgrajene 
cestne odseke. 

4.2. V prid cestnini kot viru sredstev za gradnjo in vzdrževanje 
avtocest se v zadnjem času vse bolj omenja nov razlog, 
poznan pod imenom »road pricing«. Vsebinsko gre za vpliv 
na uporabnike za racionalno koriščenje cestne mreže, kate- 
rega cilj je, da se z različno višino cestnine v posameznih 
dneh in celo urah doseže enakomernejša distribucija prevozov 
in s tem bistveno zmanjšajo potrebe za nadaljnje širjenje 
avtocestnih povezav. 

Prilagojene oblike omenjene rešitve so že uvedene v Norveški 
in Singapuru, v Nizozemski pa napovedujejo uvedbo takega 
sistema v letu 1995. Njegova uvedba v ZDA je odvisna pred- 
vsem od prilagoditve sistema plačevanja cestnine - plačeva- 
nje cestnine brez zaustavljana vozil, ki ga že intenzivno razvi- 
jajo. 

4.3. V Evropi je sedaj okoli 14.000 km cestninskh cest. Predvi- 
deva se, da bo njihova dolžina podvojena v prihodnjih 15 letih. 
Po razpoložljivih podatkih nadalje ugotavljamo, da po uvedbi 
cestninskega sistema na posameznih cestah ta v nobenem 
primeru kasneje ni bil opuščen. 

Poleg sredozemskih držav s cestninskimi cestami (Italija, Špa- 
nija, Francija) je v Evropi delno uvedena cestnina še v vrsti 
drugih, npr. 

- v Avstriji (zahtevnejši avtocestni odseki in objekti) 
- v Švici (letni pavšal za uporabo avtocest) 
- v Norveški (Oslo in Bergen) 
- v Veliki Britaniji (North relief road Birmingham) 
- v Belgiji (predor Antvverpen) 

Uvedbo cestnine za posamezne ceste ali objekte predvidevajo 
tudi na Nizozemskem ter v Švedski in Danski. 

Uvedbo cestnine pripravljajo celo v državah, ki so doslej 
veljale za izrazito »necestninske«. Tak primer je Nemčija, kjer 
se poudarjajo prednosti sistema spremenljive cestnine kot 
instrumenta tržnega usmerjanja prometnih tokov. 

O nujnosti reševanja problema financiranja cest in s tem 
povezano možnostjo širitve cestninskih avtocest se razpravja 
tudi v sosednji Avstriji. ./ 

4.4 Poleg razlogov za ohranjanje cestninskega sistema avto- 
cest, ki izhajajo iz specifičnih razmerij med možnostmi in 
potrebami za hitro posodobitev cestnega omrežja v naši repu- 
bliki, lahko torej ugotovimo, da se v prid cestnine pojavljajo 
tudi novi, ki jih spoznavajo prometno razvitejše države. Sled- 
nji spodbujajo k uvajanju cestnine in ne k njenem opuščanju, 
seveda ob ustreznem razvoju sistema pobiranja cestnine tj. 
brez zaustavljanja vozil na cestninskh postajah. 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo Franca 
Pipana, poslanca v Družbenopolitičnem zboru, 
za dodatno finančno podporo slovenskemu mla- 
dinskemu tisku 

V zvezi z vprašanjem g. Franca Pipana, poslanca družbenopo- 
litičnega zbora Skupščine Republike Slovenije, koliko denarja 
je v letu 1991 dobil slovenski mladinski tisk, In z njegovo 
pobudo, naj bi vlada spričo kvalitete tega tiska po eni strani in 
njegovo nedostopnostjo zaradi visokih cen za otroke iz soci- 
alno ogroženih družin po drugi strani v letu 1992 ta tisk 
podprla izdatneje kot lani, Vlada Republike Slovenije ugotav- 
lja in odgovarja takole: 

V letu 1991 je znašal skupni znesek subvencij za mladinski 
periodični tisk (15 revij) 17.391.000 dinarjev oz. tolarjev, kar je 
pomenilo 12,6% njegovih prihodkov. Od tega so prispevali 
financerji take odstotne deleže subvencij: Ministrstvo za šol- 
stvo in šport - 45,7%, Ministrstvo za kulturo - 38,5%, Ministr- 
stvo za znanost in tehnologijo - 11,5% in Ministrstvo za 
zdravstvo, družino in socialno varstvo - 4,3%. 

V tekočem letu 1992 so štiri ministrstva, ki financirajo mladin- 
ske revije, doslej zagotovila za ta namen skupna letna sred- 
stva v višini 36.900.000 tolarjev, po predlogu odbora za mla- 
dinsko periodiko pa naj bi samo za letošnje prvo poletje 
namenili 30.100.000 tolarjev. Vlada bo na podlagi tega in na 
podlagi predloga za sanacijo mladinske periodike v drugem 
polletju tega leta, ki ga je pripravil omenjeni odbor, proučila 
vse možnosti, kako izdatneje podpreti ta tisk zaradi njegovega 
splošnega kulturnega, izobraževalnega in vzgojnega pomena- 

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

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na vprašanje if1 

pobudo Mirana Potrča, poslanca v Družbenopo- 
litičnem zboru, za sanacijo v TE Šoštanj in kako 
kaznovati onesnaževalce zraka 

G. Miran Potrč poslanec DPZ Skupščine Republike Slovenije 
je na 39. seji dne 11.6. 1992 Ministrstvu za varstvo okolja I" 
urejanje prostora postavil poslansko vprašanje, kaj meni sto- 
riti v zvezi z neizvajanjem odloka o mejnih količinah ozirom* 
koncentracijah škodljivih snovi, ki se smejo spuščati v zrak (v 

nadaljnjem besedilu: odlok o emisijah). 

Za nadzor nad (ne)izvajanjem vladinega odloka o emisijah j® 
Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora pristojno I0 

posredno, neposredno pristojno pa je Ministrstvo za zdrav- 
stvo in socialno varstvo, oziroma Republiška sanitarn« 
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inipekcija v njegovem okviru. Ob tem pa je potrebno opozo- 
riti, da odlok o emisijah v prehodnih določbah določa roke 
v katerih morajo onesnaževalci uskladiti svoje emisije z zahte- 
vami odloka različno. Nadzor nad izvajanjem odloka o emisi- 
jah za onesnaževalce, ki jim je rok za zmanjšanje emisij po 
tem odloku že potekel je kot rečeno v pristojnosti Republi- 
škega sanitarnega inšpektorata. 

Ker je vprašanje postavljeno v kontekstu reševanja problema- 
tike TES navajamo le rok za uskladitev emisije, ki ga odlok 
o emisijah določa za termoenergetske objekte toplotne moči 
nad 300 MW in med katere sodi tudi TEŠ. Po tej določbi mora 
TEš uskladiti svoje emisije z zahtevanimi vrednostmi do 31. 
12. 1992. Zahtevane vrednosti (MEK - maksimalna emisijska 
koncentracija) pa znašajo: 

- prah 50 mg/m3, 
- SO" 400 mg/m3, 
- NOx 300 mg/m3. 

V primeru velikih termoenergetskih objektov, ki jim rok za 
zmanjšanje emisij še ni potekel ni pravnih osnov za ukrepa- 
nje. Pravne osnove za ukrepanje bodo dane 1.1.1993, ko bo 
na osnovi podatkov o meritvah emisij možno presojati tudi 
izvajanje odloka in bo možno tudi neposredno upravno ukre- 
panje. 

Glede pobude g. M. Potrča in g. I. Atelška pojasnjujemo, da je 
Vlada Republike Slovenije že določila besedilo predloga 
zakona o garanciji Republike Slovenije za najete kredite in 
izdane obveznice za energetske projekte, v katerem je vklju- 
čena tudi izvedba projekta »odžvepljevanje dimnih plinov 
bloka IV« v TE Šoštanj. 

Za obravnavo v Vladi Republika Slovanl|a sta odgovor pri- 
pravila Ministrstvo za varstvo okolja In urejanje prostora In 
Ministrstvo za energijo. 

ODGOVOR 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
na pobudo Marie Pozsonec, poslanke v Družbe- 
nopolitičnem zboru, za izdelave pospešitev pod- 
zakonskih aktov o vrnitvi urbarialnih pašnikov 

Gospa Maria Pozsonec, poslanka Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine Republike Slovenije, je na 40. seji DPZ dne 1. julija 
1991 predstavila ustno in podala pisno opozorilo, da še vedno 
niso izdelani podzakonski akti za vrntev urbarialnih pašnikov 
in 

Poslansko pobudo za izdajo ustreznih navodil občinam, kjer 
so urbarialni pašniki in gozdovi, da bi čim hitreje pričeli 
2 izvajanjem zakona o denacionalizaciji. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdastvo in prehrano je poslansko 
Pobudo proučilo in daje usklajeno z Ministrstvom za pravoso- 
dje in upravo naslednji odgovor: 

denacionalizacija po zakonu o denacionalizaciji je vrnitev 
Podržavljenega premoženja, upravičenci do vrnitve tega pre- 
moženja pa so le fizične osebe, izmed pravnih oseb pa je 
izjemoma upravičenec tudi cerkev. Agrarne skupnosti niso 
Pravne osebe in to tudi po pravilih predvojnega jugoslovan- 
skega prava niso bile, zato tudi niso nosilec pravic in obvez- 
nosti, temveč so to njihovi člani. Upravičenci do vrnitve pre- 
moženja, ki je pripadalo agrarnim skupnostim /podobčinam, 
vasem, srenjam, soseskam, korporacijam, urbarialnim in dru- 
9im podobnim skupnostim/ in je bilo podržavljeno z zakonom 
0 agrarnih skupnostih, so torej fizične osebe, ki so imele 
v času podržavljanja na tem premoženju vknjiženo lastninsko 
Pravico v idealnem deležu, bodisi na ime, bodisi na hišno 
Številko itd. 

* zakonom o denacionalizaciji ni predvidena izdaja poseb- 
nega podzakonskega akta za vrnitev premoženja, ki je bilo 

podržavljeno z zakonom o agrarnih skupnostih. Za vrnitev 
tega premoženja veljajo vse tiste določbe zakona, ki se nana- 
šajo na vrnitev kmetijskih zemljišč in gozdov, podržavljenih 
po drugih predpisih, veljata pa tudi odlok o načinu ugotavlja- 
nja vrednosti kmetijskih zemljišč, gozdov in zemljišč,'uporab- 
ljenih za gradnjo, v postopku za denacionalizacijo /Uradni list 
RS, št. 16/92 in 21/92/ in navodilo o merilih za ocenjevanje 
vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij ozi- 
roma premoženja /Uradni list RS, št. 23/92/. Zato Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano meni, da posebna navo- 
dila za vrnitev urbarialnih pašnikov in gozdov niso potrebna. 
Vsem tistim občinam, ki so nam v zvezi z vrnitvijo premoženja 
bivših agrarnih skupnosti postavile kakršnakoli vprašanja, pa 
je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že dalo 
ustrezna pojasnila, o nekaj zahtevkih pa je bilo tudi že odlo- 
čeno na prvi stopnji in premoženje tudi vrnjeno. 

Če se namembnost zemljišč bivših agrarnih skupnosti, na 
katerih so imeli člani teh skupnosti le pravice uporabe, ni 
spremenila in so ta zemljišča še vedno skupni pašniki, lahko 
nekdanji upravičenci pridobijo pravico do paše in s pašo 
povezane pravice po določbah zakona o kmetijskih zemljiš- 
čih, če seveda izpolnjujejo pogoje po tem zakonu. Če je 
vzpostavitev v prejšnje stanje možna, in če sedanji upravljalec 
teh zemljšč ne nasprotuje, pa bi bilo mogoče odločbo o podr- 
žavljenju tudi razveljaviti po 265. člena zakona o splošnem 
upravnem postopku, ki se v skladu z določbo 4. člena ustav- 
nega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostoj- 
nosti in neodvisnosti Republike Slovenije /Uradni list RS, št. 1/ 
91/, uporablja kot republiški predpis, in na tak način vzposta- 
viti prejšnje stanje. 

MNENJE 
Vlade Republike Slovenije o pobudi Marie Poz- 
sonec, poslanke v Družbenopolitičnem zboru, za 
postavitev meteorološke opazovalne postaje na 
območju Lendave 

Ga. Maria Pozsonec, poslanka družbenopolitičnega zbora 
Skupščine Republike Slovenije, je na 39. seji zbora dne 11.6. 
1992 dela naslednjo pobudo: 
»Predlagam, naj se na severovzhodnem delu Slovenije v Len- 
davi ustanovi oziroma postavi meteorološka opazovalna po- 
staja. 
Menim, da je sama pokrajina geografsko toliko drugačna od 
okolice Murske Sobote, kjer je najbližja opazovalna postaja, 
da je ta zahteva upravičena. 
Obenem pa je oddaljenost teh dveh krajev več kot 30 km. 
Okolica Lendave ima kmetijstvo, gozdarstvo in vinogradni- 
štvo in zaradi tega so zanjo točne vremenske napovedi zelo 
pomembne. Dobro locirana hidrometeorološka postaja bi 
k temu veliko prispevala.« 
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da ima Hidrometeorolo- 
ški zavod Republike Slovenije na območju Lendave že od leta 
1924 dalje navadno meteorološko postajo (meritev tempera- 
ture, vlage, vetra, padavin in vremenskih pojavov). Od leta 
1961 je lokacija postaje v Lendavskih Goricah, okoli 1 km 
oddaljena od Lendave. 
Hidrometeorološki zavod prejema podatke s te postaje enkrat 
mesečno. Za obdobje 1951-1980 so podatki o temperaturah 
in padavinah za postajo Lendava objavljeni v I. in II. zvezku 
KLIMATOGRAFIJE SLOVENIJE (izdal Hidrometeorološki 
zavod Republike Slovenije leta 1988 oziroma 1989). Pri pri- 
merjavi teh podatkov s podatki, dobljenimi na podlagi meritev 
sosednje postaje v Murski Soboti, lahko ugotovimo, da razlike 
niso velike. 
Če je bila poslanska pobuda dana z namenom, da se organi- 
zira dnevno poročanje o vremenu z območja Lendave, pa 
menimo, da glede na pričakovane majhne razlike to ni smi- 
selno. Možno pa bi bilo neposredno javljanje lokalnim sred- 
stvom javnega obveščanja (radio, tisk) v Lendavi. 
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora. 
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ODGOVOR 
Ministrstva za notranje zadeve na pobudo 
Andreja Verliča, poslanca v Družbenopolitičnem 
zboru, za preprečitev morebitnih zapletov in 
incidentov na mejnih prehodih 

Na poslansko pobudo g. Andreja Verliča, ki se glasi: »Odgo- 
vornim v Ministrstvu za notranje zadeve in v carinski upravi 
Republike Slovenije dajem pobudo, da v bodoče storijo vse za 
preprečitev nesporazumov, neprijetnih dogodkov na sloven- 
skih mejnih prehodih. 
Svojo pobudo dajem na osnovi informacije o zapletih pri 
prehodu tujih državljanov na mejnem prehodu Jurij, kjer je 
bila zavrnjena skupina nemških turistov zaradi nesporazumov 
okrog zelene karte (o tem je pisal mariborski Večer) in zaradi 
težav pri prehodu meje v Šentilju, kjer je skupina glasbenikov 
iz ZDA več kot uro in pol čakala na meji zaradi nesporazumov 
okrog vstopnih vizumov. 

Smatramo, da je zelo pomembno, kako organi policije in 
carine na mejnih prehodih opravljajo svoje delo, saj so oni 
tisti s katerimi imajo tuji državljani prvi in zadnji kontakt pri 
obisku slovenske države. Vsak tovrsten nesporazum na mej- 
nih prehodih po mojem prepričanju ne prispeva k ugledu 
nove slovenske države. 

S to pobudo ne želim zanikati kvalitetnega in dobrega dela 
velike večine uslužbencev carine in policije, ki svoje delo na 
mejnih prehodih opravlja korektno in profesionalno, ampak 
želim opozoriti na tiste redke, ki svojega dela ne opravljajo 
dovolj korektno in s tem mečejo slabo luč na državo Slove- 
nijo!« Pošiljamo stališče Ministrstva za notranje zadeve, med- 
tem ko se Ministrstvo za finance, Republiška carinska uprava 
do te pobude ni opredelila. 

\ 
V zvezi z zapleti pri prehodu tujih državljanov na MP Jurij, 
UNZ Maribor, kjer naj bi bila zavrnjena skupina nemških 
turistov zaradi nesporazumov okrog zelene karte, je Ministr- 
stvo za notranje zadeve ugotovilo: 
Dne 25/6-1992 ob 8.35 je na mejni prehod Jurij pripeljal 
avtobus nemške firme Muller-Fancht reg. št. LAV-RM-86, ki 
ga je upravljal voznik Otto Schneider; v avtobusu so bili otroci 
v starosti 10 do 14 let, dva učitelja in turistični vodič. Takoj po 
prihodu sta v avtobus vstopila dva policista z namenom kon- 
trole potnih listin. Od voznika sta zahtevala mednarodno 
zavarovalno karto (zeleno karto), katere pa voznik ni imel in je 

policistoma poKazai le vozniško in prometno dovoljenje. Poli- 
cista sta mu pojasnila, da lahko vožnjo v Republiko Slovenijo 
nadaljuje le z zeleno mednarodno karto, katero lahko kupi pri 
Kompasu na tem mejnem prehodu. Voznik tega ni storil, ko je 
slišal, da ta karta stane 500 DEM in se z avtobusom vrnil 
v Avstrijo. 

Zakon o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zava- 
rovanja (Ur. I. SFRJ št. 17/90 in 82/90), kateri se v skladu s 4. 
členom Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine 
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. I. RS 
št. 1/91-1) še uporablja v 102. členu določa, da oseba, ki 
prihaja z motornim vozilom tuje registracije na območje Jugo- 
slavije, mora imeti veljavno mednarodno listino o zavarovanju 
proti avtomobilski odgovornosti ali kakšen drug dokaz 
o takem zavarovanju; po 3. odstavku tega člena omenjeni 
organi za notranje zadeve kontrolirajo izpolnjevanje tega 
pogoja. Po 104. členu tega zakona pa morajo osebe, ki nimajo 
veljavne mednarodne listine o zavarovanju proti avtomobilski 
odgovornosti, skleniti na meji z domačo zavarovalno organi- 
zacijo pogodbo o tem zavarovanju. 

Z londonskim sporazumom je bila uvedena zelena, z budim- 
peštanskim sporazumom pa modra zavarovalna karta, ki jo 
morajo ob vstopu v našo državo na mejnem prehodu pokazati 
vozniki vozil registriranih v tujini. 
Obmejni policijski organi Republike Slovenije ob prehodu 
državne meje dosledno zahtevajo na vpogled mednarodno 
karto o zavarovanju vozila in preverijo njeno veljavnost glede 
na čas, državo in vozilo (primerjava označbe in številke regi- 
strske tablice). 

Nemčija ima z Avstrijo in Madžarsko sklenjen sporazum za 
vstop vozil z registracijo kot nadomestilo zelene karte, med- 
tem ko ta sporazum ni sklenjen z Republiko Slovenijo, niti 
z bivšo Jugoslavijo. V Republiko Slovenijo lahko vstopajo 
vozila z registracijo, ki jim velja kot nadomestilo za medna- 
rodno zavarovalno karto iz naslednjih držav: Avstrije, Liec- 
hensteina, Švice, Finske, Norveške, Švedske, Češke, Poljske, 
Madžarske. 

Glede na navedeno, so torej policisti na mejnem prehodu Jurij 
ravnali v skladu z zakonskimi pooblastili. 

Problema oz. nesporazuma in težav, ki bi jih naj imela pri 
prehodu meje na MP Šentilj skupina glasbenikov iz ZDA. 
katere bi naj več kot uro in pol čakala na izdajo vstopnih 
vizumov, nismo uspeli razčistiti oz. preveriti, ker imamo zato 
na razpolago premalo konkretnih podatkov oz. informacij. 
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