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SKLEPI, UGOTOVITVE IN STALIŠČA 

DRŽAVNEGA ZBORA 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o ratifikaciji pogodbe med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o morskem ribolovu  

Državni zbor Republike Slovenije je na 37. seji, dne 30/1-1996 
ob obravnavi predloga zakona o ratifikaciji pogodbe med 
Vlado Republike Slovenije In Vlado Republike Hrvaške o 
morskem ribolovu, na podlagi 173. člena Poslovnika Držav- 
nega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Vlada Republike Slovenije naj v roku enega leta po uveljavitvi 
pogodbe o morskem ribolovu v Hrvaških vodah poroča držav- 
nemu zboru o izvajanju pogodbe in vplivu le-te na položaj 
slovenskega ribištva. 

UGOTOVITVENI SKLEP 
Državnega zbora o prenehanju mandata poslancu Državnega zbora Republike 
Slovenije   

Državni zbor Republike Slovenije se je na svoji 37. seji, dne 
15/2-1996, na podlagi 3. odstavka 248. člena Poslovnika 
Državnega zbora, ob ugotovitvi o prenehanju mandata 
poslancu Državnega zbora Republike Slovenije, seznanil z 
naslednjim 

UGOTOVITVENIM SKLEPOM 
Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je poslanec 
prof. dr. Rado Bohinc dne 13/2-1996 podal odstopno izjavo, 
zato mu v skladu s 3. odstavkom 248. člena Poslovnika Držav- 
nega zbora ter z zadnjo alineo 1. odstavka in drugim odstav- 
kom 9. člena zakona o poslancih preneha mandat s 15/2-1996. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o Kobilarni Lipica 

Državni zbor Republike Slovenije je na 37. seji, dne 20/2-1996 
ob obravnavi predloga zakona o Kobilarni Lipica — druga 
obravnava, na podlagi 173. člena Poslovnika Državnega 
zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 
1. Predlog zakona o Kobilarni Lipica za tretjo obravnavo 
pripravi Vlada Republike Slovenije. 
2. Državni zbor Republike Slovenije bo opravil tretjo obrav- 
navo predloga zakona o Kobilarni Lipica v skladu z drugim 
odstavkom 194. člena Poslovnika Državnega zbora. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembi in dopolnitvi zakona 
o turistični taksi 

Državni zbor Republike Slovenije je na 37. seji, dne 15/2-1996, 
ob obravnavi predloga zakona o spremembi in dopolnitvi 
zakona o turistični taksi (ZTT-A) - prva obravnava, na pod- 
lagi 173. člena Poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 
1. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o turi- 
stični taksi - prva obravnava je primerna podlaga za pripravo 
predloga zakona za drugo obravnavo. 
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2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi predlagatelj 
zakona v sodelovanju z Vlado Republike Slovenije in pri tem 
upošteva naslednja 

stališča 
1. Natančneje naj definira namene, za katere se krajevna taksa 
lahko uporablja in lokacijo, kamor naj se odvajajo sredstva iz 
krajevne turistične takse in sicer tako, da bo jasno določeno, 

da se porabi v kraju - naselju, kjer se pobira. 

2. Na novo naj določi organe in oblike nadzora nad izvajanjem 
določb zakona (11. člen zakona o turistični taksi) in ga uskladi 
z veljavno zakonodajo. 

3. Popravi naj kazenske določbe in sicer predvsem višino 
kazni v skladu z veljavnim zakonom o prekrških. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

Državni zbor Republike Slovenije je na 37. seji, dne 1/2-1996 
ob obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvah 
zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarova- 
nju - skrajšani postopek na podlagi 173. člena Poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da v roku treh mesecev pošlje poročilo o številu 
zdravnikov, ki bodo morali v skladu s spremembami in dopol- 
nitvami Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zava- 
rovanju dopolniti svojo strokovno usposobljenost in kakšne 
aktivnosti bodo potrebne, da bodo vsi imeli enake možnosti 
dopolniti svojo strokovno usposobljenost in hkrati zagotoviti 
enakomerno regionalno pokritost. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja 

Državni zbor Republike Slovenije je na 37. seji, dne 6/2-1996, 
ob obravnavi predloga zakona o organizaciji In financiranju 
vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) — tretja obravnava na pod- 
lagi 173. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor^ Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da do konca marca 1996 pripravi predlog zakona, ki 
bo nadomestil veljavni zakon o uresničevanju posebnih pra- 
vic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti na 
področju vzgoje in izobraževanja (Ur. I. SRS, št. 12/82). 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi takoimenovanega šolskega paketa zakonov 

Državni zbor Republike Slovenije je na 37. seji, dne 14/2-1996, 
ob obravnavi takoimenovanega šolskega paketa zakonov, na 
podlagi 173. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike 
Slovenije, da v čimkrajšem možnem času posreduje Držav- 

nemu zboru stališče v zvezi s predlogom za pripravo predlo- 
gov zakonov in drugih aktov v obojespolni obliki ter izhodišča 
za tako pripravo. Pri tem naj upošteva načela strokovnjakov, 
tako s področja prava, kot s področja slavistike. 

Na podlagi stališča Vlade bo Državni zbor dopolnil 175. člen 
ozirpma druge določbe Poslovnika Državnega zbora, ki bi 
določile dolžnost predlagatelja zakona, da le-tega predloži v 
dvospolni obliki. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o telekomunikacijah 

Državni zbor Republike Slovenije je na 37. seji, dne 16/2-1996, 
ob obravnavi predloga zakona o telekomunikacijah - druga 
obravnava, na podlagi 173. člena Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o telekomunikacijah za tretjo obravnavo pri- 
pravi Vlada Republike Slovenije. 

DODATNA SKLEPA 

1. Državni zbor Repbulike Slovenije predlaga Vladi Republike 
r 

Slovenije, da do tretje obravnave predloga zakona o teleko- 
munikacijah pripravi poročilo o zagotavljanju enakomerne 
pokritosti ozemlja države s telefonskimi priključki s tem, da 
časovno opredeli potrebne aktivnosti. 

2. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da do tretje obravnave predloga zakona o teleko- 
munikacijah pripravi poročilo, v katerem prikaže razlike v 
procesu lastninskega preoblikovanja izvajalcev storitev, ki se 
opravljajo kot gospodarska javna služba na področju promet- 
nih dejavnosti s posebnim poudarkom na vzpostavljenem 
režimu upravljanja in gospodarjenja s pripadajočo infrastruk- 
turo. 
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SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o poštni dejavnosti 

Državni zbor Republike Slovenije je na 37. seji, dne 14/2-1996, 
ob obravnavi predloga zakona o poštni dejavnosti — druga 
obravnava na podlagi 173. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o poštni dejavnosti za tretjo obravnavo pri- 
pravi Vlada Republike Slovenije. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o lastninskem preoblikovanju 
Loterije Slovenije  

Državni zbor Republike Slovenije je na 37. seji, dne 21/2-1996, 
ob obravnavi predloga zakona o lastninskem preoblikovanju 
Loterije Slovenije - druga obravnava na podlagi 173. člena 
Poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slo- 
venije za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije. 

2. Državni zbor bo opravil tretjo obravnavo predloga zakona v 
skladu z drugim odstavkom 194. člena Poslovnika Državnega 
zbora. 

DODATNI SKLEP 
Državni zbor priporoča Agenciji-za plačilni promet, nadziranje 
in informiranje, da sprejme vse potrebne odločitve, da bo 
lahko revizijo vrednosti družbenega kapitala Loterije Slove- 
nije opravilo v čimkrajšem roku po uveljavitvi zakona. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o Uradnem listu Republike 
Slovenije      

\ 

Državni zbor Republike Slovenije je na 37. seji, dne 20/2-1996, SKLEP 
ob obravnavi predloga zakona o Uradnem listu Republike 
Slovenije - druga obravnava, na podlagi 173. člena Poslov- Predlog zakona o Uradnem listu Republike Slovenije za tretjo 
nika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel naslednji obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga poslanca Iva Hvalice za sprejem obvezne 
razlage prvega in drugega odstavka 28. člena zakona o inšpekciji dela  

Državni zbor Republike Slovenije je na 37. seji, dne 21/2-1996, 
ob obravnavi predloga poslanica Iva Hvalice za sprejem 
obvezne razlage prvega in drugega odstavka 28. člena 
zakona o Inšpekciji dela (ORZID28), na podlagi tretjega 
odstavka 210. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog za sprejem obvezne razlage prvega in drugega 
odstavka 28. člena zakona o inšpekciji dela se zavrne. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga poslanca Draga Šiftarja za sprejem 
obvezne razlage tretjega odstavka 36. f. člena zakona o delovnim razmerjih 

Državni zbor Republike Slovenije je na 37. seji, dne 1/2-1996, 
ob obravnavi predloga poslanca Draga Šiftarja za sprejem 
obvezne razlage tretjega odstavka 36. f. člena zakona o 
delovnim razmerjih, ki določa odpravnino trajno presežnim 
delavcem, na podlagi tretjega odstavka 210. člena Poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog za sprejem obvezne razlage tretjega odstavka 36. f. 
člena zakona o delovnim razmerjih, ki določa odpravnino 
trajno presežnim delavcem se zavrne. 
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SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga poslanca Jožefa Kocuvana za sprejem 
obvezne razlage 5. člena zakona o denacionalizaciji 

Državni zbor Republike Slovenije je na 37. seji, dne 21/2-1996, 
ob obravnavi predloga poslanca Jožefa Kocuvana za spre- 
jem obvezne razlage S. člena zakona o denacionalizaciji, na 
podlagi tretjega odstavka 210. člena Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 
Predlog za sprejem obvezne razlage 5. člena zakona o denaci- 
onalizaciji se zavrne. 

DODATNI SKLEP 
Vlada Republike Slovenije naj v svojem 10. poročilu o denaci- 
onalizaciji posebej obdela posamezne primere davčne 
odmere, kjer je prišlo do odvzema premoženja na nezakonit in 
nepravičen način. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spodbujanju regionalnega 
razvoja  

Državni zbor Republike Slovenije je na 37. seji, 21/2-1996 ob 
obravnavi predloga zakona o spodbujanju regionalnega raz- 
voja (ZSRR) - prva obravnava, na podlagi 185. čiena Poslov- 
nika Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o spodbujanju regionalnega razvoja je kot 
krovni zakon za spodbujanje razvoja na regionalnem prin- 
cipu, katerega temeljna funkcija naj bi bila vzpostavitev konsi- 
stentnega sistema spodbud, primerna podlaga za pripravo 
predloga zakona za drugo obravnavo. 

2. Vlada Republike Slovenije naj pripravi predlog zakona za 
drugo branje ter upošteva naslednja 

STALIŠČA 

1. Ponovno je treba proučiti merila in definirati intervencijski 
instrumentarij za nestabilna in obmejna področja oziroma 
območja s posebnimi razvojnimi problemi. Merila ne smejo 
biti take vrste, da demotivirajo prebivalce nekega območja za 
lastna vlaganja ali razvoj. 
Predlog zakona bi moral opredeliti tudi koncept razvoja tistih 
krajev, ki so sicer naravno in kulturno zaščiteni in s tem 
gospodarsko in razvojno omejevani. 
Pri opredeljevanju razvoja teh krajev bi morali izhajati tudi iz 
Alpske konvencije (zakona o ratifikaciji konvencije o varstvu 
Alp), katere podpisnica je tudi Republika Slovenija. 

2. V zakonu je potrebno razširiti vrsto in oblike spodbud za 
spodbujanje skladnejšega regionalnega razvoja (npr. poro- 
štva, davčne olajšave, regresiranje obresti, ipd.). 
Zagotoviti je potrebno kombiniranje regionalnih, sektorskih 
in drugih spodbud za razvoj, prestrukturiranje in zaposlova- 
nje ter regionalni vidik možneje upoštevati pri kriterijih. 
Zagotoviti je tudi potrebno povezovanje državnih spodbud s 
sredstvi na lokalni in regionalni ravni ter iz drugih virov. 

3. Predlagatelj naj zagotovi učinkovit način usklajevanja zno- 
traj vlade in med resorji ter tudi usklajevanja med drugimi 
institucijami izven vlade. Vzpostaviti mora tudi ustrezen infor- 
macijski sistem, s katerim bo zagotovljena preglednost instru- 
mentarija in njegova učinkovitost. 
Za zagotovitev učinkovitega usklajevanja naj ima Svet (10. in 
11. člen) poleg posvetovalnih tudi določene odločitvene in 
operativne pristojnosti. Predsednik sveta naj bo minister 
odgovoren za gospodarstvo oziroma razvoj.« 

4. Predlagatelj naj podrobno prouči konkretne pripombe, ki 
se nanašajo na pomen in pravne posledice statusov območij s 
posebnimi razvojnimi problemi. 

Posebno pozornost naj nameni uskladitvi z zakonodajo s 
področja lokalne samouprave: na področju organiziranosti 
(razvojna funkcija) in rednega financiranja občin, še zlasti 
tistih s posebnim statusom. 
Predlagatelj naj v skladu s 27. členom zakona o lokalni samo- 
upravi določi način zagotavljanja finančnih sredstev za razvoj 
občin s posebnim statusom na podlagi zakonsko opredelje- 
nih kriterijev za pridobitev posebnega statusa. 

5. Predlagatelj naj pripravi in predloži koncept enotnega in 
učinkovitega vodenja politike pospešenega regionalnega raz-, 
voja. Zakon bi moral zavezati državo, da bi se lokalne skupno- 
sti razvijale materialno skladno z državo v celoti. 

6. Predlagatelj naj predlog zakona za drugo obravnavo pri- 
pravi tako, da bo vključil tudi območja, ki imajo trajno dolo- 
čen značaj območij s posebnimi razvojnimi problemi 
(obmejna, višinska, narodnostno mešana območja, zavaro- 
vana zaradi posebnega naravnega in/ali kulturnega pomena). 
Predlagatelj naj v predlogu posveti posebno poglavje razvoju 
območij s trajnimi značilnostmi in posebno poglavje razvoju 
območij s prehodnim značajem razvojne šibkosti. 
7. Predlagatelj naj glede na vse hitrejši proces zaraščanja 
podeželja oziroma slovenske krajine, izhaja iz cilja ohranjanja 
poseljenosti na celotnem območju Republike Slovenije kot 
ključnem cilju sprejema zakona. Poseljenosti ni možno opre- 
deljevati glede na povprečje celotne Slovenije, pač pa glede 
na njeno koncentracijo v naseljih. 
8. Glede na to, da so bile v času od priprave predloga zakona v 
procesu izvajanja reforme lokalne samouprave ustanovljene 
nove občine, naj predlagatelj prouči tudi ustreznost zakonsko 
ponujenega predloga meril za določitev pojmov razvojno šib- 
kih, razvojno nestabilnih in obmejnih območij, ki izhajajo iz 
evropske terminologije, z vidika njihove prilagojenosti speci- 
fičnim razmeram v Republiki Sloveniji. Navedena merila so v 
predlagani obliki namreč preveč mehanična. 

9. Predlagatelj naj prouči možnost, da bi kot območje oprede- 
lili prostor, ne glede na potek meja lokalnih skupnosti (občin, 
mestnih občin) ali njenih ožjih delov (krajevne ali vaške skup- 
nosti). 

10. V zakonu je potrebno določiti ukrepe in instrumente za 
spodbujanje skladnejšega regionalnega razvoja za vsa 
območja s posebnim statusom, že predlagane ukrepe in 
instrumente pa uskladiti z obstoječim stanjem. 

11. Predlagatelj naj določi rento kot trajen vir financiranja 
področij s posebnimi razvojnimi problemi, pri čemer naj bo 
posebej pozoren do tistih območij, ki se prekrivajo z zavaro- 
vanimi območji narave. 
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12. Predlagatelj naj prouči možnost, da bi za občine, ki stro- 
kovno in finančno niso sposobne samostojno pripravljati 
potrebno dokumentacijo za pridobivanje sredstev za spodbu- 
janje razvoja, opravljale te naloge državne institucije. 

13. Predlagatelj naj: 

- v 3. členu, ki se nanaša na opredelitev območij s posebnimi 
razvojnimi problemi, opredeli tudi zavarovana območja na- 
rave, 
t v predlog zakona vgradi določbo, ki zagotavlja prednostno 
dodelitev spodbud iz naslova tega zakona na območjih, kjer 
se prekrivajo posamezni tipi območij z razvojnimi problemi z 
zavarovanimi območji narave. 

14. Predlagatelj naj med namene spodbud vključi tudi aktivno 
štipendijsko politiko do mladine, ki prihaja iz območij s 
posebnimi razvojnimi problemi. 

15. Predlagatelj naj upošteva enakomerno porazdelitev tele- 
komunikacijskega omrežja. 

16. V členu, ki obravnava informacijski sistem, naj se predvidi 
sistem spremljanja izvedbe odobrenih programov in izdela 
dodatne kazalce na kratkoročno in dolgoročno spremljanje 
učinka porabljenega denarja. 

17. Predlagatelj zakona naj med namene spodbud vključi tudi 
stanovanjsko izgradnjo. 

18. Predlagatelj naj za interesente v drugem branju zakona 
razširi krog spodbud kot so: 

- subvencioniranje obrestnih mer bančnih kreditov, 
- garancije za bančne kredite, 
- kredite z ugodno obrestno mero. 

19. Predlagatelj naj med vrste spodbud vključi tudi davčne 
olajšave in premije za nova delovna mesta. 

20. Merila za dodeljevanje kreditov in nepovratnih sredstev 
ne morejo biti le predmet razpisnih pogojev, zato naj predla- 
gatelj merila razpisa v zakonu bolj določneje opredeli. 

21. Med kriterije za opredelitev razvojno šibkih območij naj 
se vključi tudi indeks staranje prebivalstva ter gostota prebi- 
valstva. 

22. Predlagatelj naj z ustreznimi rešitvami v predlogu zakona 
omogoči občinam aktivno in odgovorno vključevanje v izvaja- 
nje posameznih določb zakonov. V skladu z 20. členom 
zakona o lokalni samoupravi, ki govori o zagotovljeni porabi 
občin, naj bi občinam v okviru te porabe zagotovili tudi 
sredstva za spodbujanje, razvoja. 

23. Predlagatelj naj v skladu s 26. členom zakona o lokalni 
samoupravi določi pogoje za pridobitev posebnega statusa 
občin na območjih, za katera je država izrazila poseben inte- 
res za ohranitev poselitve in njihov razvoj. Predlagatelj naj v 
zakonu določi tudi terminsko preverjanje upravičenosti teh 
območij do podaljševanja trajanja posebnega statusa. 

24. Zakon je potrebno konceptualno in strateško pripraviti 
tako, da bo razumljiv ljudem, ki bodo zakon izvajali oziroma 
na način, ki bo sledil zakonu o spodbujanju razvoja demograf- 
sko ogroženih območij iz leta 1990. 

25. Spremeni se naslov zakona tako, da se glasi: 
Zakon o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja. 

DODATNI SKLEPI 

1. Vlada naj do druge obravnave predloga zakona na Držav- 
nem zboru pripravi in predloži-pregled veljavnih zakonov, ki 
urejajo področje skladnejšega razvoja oziroma nanj posredno 
ali neposredno vplivajo ter rešitev, ki jih ponujajo posamezni 
predlogi zakonov, ki so v postopku sprejemanja (npr. o celost- 
nem razvoju podeželja, 6 tujih vlaganjih lastninskem preobli- 
kovanju, o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine) 
ter strategijo gospodarskega razvoja Slovenije. 

2. Vlada naj do druge obravnave pripravi predlog učinkovite 
in racionalne organiziranosti za potrebe vzpodbujanja razvoja 
na lokalni in regionalni ravni. 

3. Vlada naj v programih tuje finančne in tehnične pomoči 
zagotovi večji delež za programe in projekte vzpodbujanja 
skladnejšega razvoja (EU, PHARE, itd.) 

SKLEP IN ODLOKA 
Državnega zbora ob obravnavi poročila o stanju na trgu vrednostnih papirjev za 
leto 1994, poročilu o finančnem poslovanju v letu 1994, letnem poročilu o delu za 
leto 1994 in finančnem načrtu za leto 1995 

Državni zbor Republike Slovenije je na 37. seji, dne 21/2-1996 
ob obravnavi poročila o stanju na trgu vrednostnih papirjev 
za leto 1994, poročilu o finančnem poslovanju v letu 1994, 
letnem poročilu o delu za leto 1994 in finančnem načrtu za 
leto 1995, na podlagi 173. člena Poslovnika Državnega zbora 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije sprejema letno poročilo o 
delu Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 1994. 

Zbor je sprejel naslednja 

ODLOKA 

1. o potrditvi letnega obračuna Agencije za trg vrednostnih 
papirjev za leto 1994 in o razporeditvi presežka prihodkov nad 
odhodki, 

2. o potrditvi finančnega načrta Agencije za trg vrednostnih 
papirjev za leto 1995. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi spremembe poročila o gospodarskih družbah, 
podjetjih ali zavodih za katere v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona o 
nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo velja prepoved 
poslovanja z državo, javnimi podjetji in javnimi zavodi 

Državni zbor Republike Slovenije je na 37. seji, dne 21/2-1996 podjetjih ali zavodih za katere v skladu s prvim odstavkom 
ob obravnavi spremembe poročila o gospodarskih družbah, 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije 
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a pridobitno dejavnostjo valja prepoved poalovanja z 
državo, javnimi podjetji in javnimi zavodi, na podlagi 173. 
člena Poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije se je seznanil s spremembo 
poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih, za 

katere v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona o nez- 
družljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo 
velja prepoved poslovanja z državo, javnimi podjetji in javnimi 
zavodi. 

Sprememba poročila se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi obvestila Okrožnega sodišča v Ljubljani z vloženo 
tožbo zoper poslanca Državnega zbora  

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi obvestila 
Okrožnega sodišča v Ljubljani v zvezi z vloženo tožbo zoper 
poslanca Državnega zbora, po drugem odstavku 83. člena 
Ustave Republike Slovenije, na 37. seji, dne 21/2-1996, na 
podlagi drugega odstavka 38. člena Poslovnika Državnega 
zbora sprejel naslednji 

SKLEP 
Državni zbor Republike Slovenije na podlagi drugega 

odstavka 83. člena Ustave Republike Slovenije ter prvega 
odstavka 22. člena zakona o poslancih v zvezi z obvestilom 
Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. K 250/95 z dne 08. 11. 
1995 v zvezi z vloženo zasebno tožbo zasebnega tožilca Vlada 
Šlambergerja zaradi kaznivega dejanja žaljive obdolžitve po 
členu 108/1 in II Kazenskega zakonika Republike Slovenije 
prizna imuniteto poslancu Državnega zbora Republike Slove- 
nije gospodu Lojzetu Peterletu in ne dovoli kazenskega po- 
stopka. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi vprašanj in pobude poslank in poslancev 

Državni zbor Republike Slovenije.je na 37. seji, dne 2/2-1996, 
ob obravnavi vprašanj in pobud poslank In poslancev na 
podlagi drugega odstavka 270. člena in na podlagi 173. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel na- 
slednji 

SKLEP 

Državni zbor poziva Vlado Republike Slovenije, da mu pred- 
loži poročilo v zvezi z javno posredovanimi sumi, da so se v 
TAM-u Mariboru dogajale velike nepravilnosti. 

Državni zbor bo o poročilu razpravljal na naslednji seji Držav- 
nega zbora. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi poročila Mandatno-imunitetne komisije k določitvi 
kandidata, ki v skladu s 17. členom zakona o volitvah v Državni zbor postane 
poslanec za preostanek mandatne dobe namesto poslanca, ki mu je prenehal 
mandat 

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 42. izredni seji, 
dne 6/3-19% ob obravnavi poročila Mandatno-imunitetne 
komisije k določitvi kandidata, ki v skladu s 17. členom 
zakona o volitvah v Državni zbor postane poalanec za preo- 
stanek mandatne dobe namesto poslanca, ki mu Je prene- 
hal mandat, na podlagi 166. člena Poslovnika Državnega 
zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Potrdi se poslanski mandat mag. Janezu Kocijančiču, roje- 
nemu 20. 10. 1941, diplomiranemu pravniku, stanujočemu 
Podrožniška 1, Ljubljana. 

DODATNA SKLEPA 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o prometnem davku   

4 
Državni zbor Republike Slovenije je na 42. izredni seji, 7/3- 
1996 ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o prometnem davku - skrajšani poatopek, na 
podlagi 173. člena Poslovnika Državnega zbora sprejel na- 
slednja 

DODATNA SKLEPA 

1. Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike 
Slovenije, da pri dodeljevanju proračunskega denarja za 

obnovo vinogradov kot merilo upošteva davčno disciplino 
prejemnika v preteklem obdobju in podatke, ki bodo omogo- 
čali bodoči davčni nadzor prejemnika. 

2. Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike 
Slovenije, da bistveno omeji davčno oprostitev, ki jo predvi- 
deva 4. člen Odredbe o načinu obračunavanja in plačevanja 
posebnega prometnega davka od alkoholnih pijač (Uradni list 
RS, št. 8/94) (priznavanje letnega kala za 300 litrov vina in 40 
litrov žganja na polnoletnega člana gospodinjstva). 

poročevalec, it. 13 8 



SKLEPI IN STALIŠČA 
Državnega zbora ob obravnavi Strategije gospodarskega razvoja Slovenije - 
približevanje Evropi - rast, konkurenčnost in integriranje 

Državni zbor Republike Slovenije je na 43. izredni seji, dne 12. 
4.1996, ob obravnavi Strategi|e gospodarskega razvoja Slo- 
venije - približevanje Evropi - rast, konkurenčnost In inte- 
griranje, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije sprejel naslednje 

SKLEPE IN STALIŠČA: 

I. 

1. Državni zbor Republike Slovenije se je seznanil s Strategijo 
gospodarskega razvoja Slovenije - približevanje Evropi - 
rast, konkurenčnost in integriranje in jo podpira kot temeljno 
usmeritev za določanje vloge države, kot enega od partnerjev 
v slovenskem tržnem gospodarstvu in kot usmerjevalca in 
sooblikovalca tržnega gospodarstva na vseh področjih 
gospodarskega razvoja Slovenije. Dokument predstavlja 
ustrezno podlago za medsebojno soočanje in usklajevanje 
obstoječih področnih strategij in nacionalnih programov ter 
za pripravo manjkajočih razvojnih strategij na posameznih 
področjih. 

Celota razvojnih vizij in pogledov bo Vladi Republike Slove- 
nije omogočala snovanje skladnega razvoja, kot podlage za 
vsakokratno in sprotno odločanje. Za gospodarstvenike bo 
predstavljala usmeritev za sprejemanje poslovnih odločitev, 
za socialne partnerje pa podlago za povezovalno delovanje. 
Za tujce bo pomenila informacijo o tem, kako Slovenija razmi- 
šlja o sebi in svojem razvoju. 

2. Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da v 
prihodnje v smislu razreševanja in operacionalizacije ključnih 
razvojnih vprašanj, pri pripravi strategij posameznih področij 
in predlogov ukrepov, upošteva izsledke in usmeritve Strate- 
gije gospodarskega razvoja Slovenije. 

Državni zbor pričakuje, da bo Vlada Republike Slovenije v 
svojem nadaljnjem delu povezanim z razvojnimi vprašanji 
upoštevala sklepe in stališča državnega zbora ter smiselno 
tudi stališča, priporočila in mnenja iz javne predstavitve 
mnenj, iz sej delovnih teles Državnega zbora Republike Slove- 
nije in Državnega sveta Republike Slovenije. 

3. Vlada naj Strategijo gospodarskega razvoja Slovenije prila- 
gaja spremembah v okolju, novim strokovnim dognanjem in 
morebitnim novim razvojnim prioritetam. Pri pripravi novih 
strateških dokumentov ter pri ponovni obravnavi in letnih 
programih izvedbe že obstoječih nacionalnih programov in 
področnih strategij naj upošteva Strategijo gospodarskega 
razvoja Slovenije. 

4. Državni zbor priporoča vladi, da pri pripravi vsakoletnih 
proračunskih dokumentov pripravlja pregled ključnih razvoj- 
nih prioritet ob upoštevanju predvidenih makroekonomskih 
razvojnih izhodišč in proračunskih omejitev. 

5. Državni zbor priporoča vladi nadaljevanje dela na področ- 
jih, ki pomenijo razreševanje sistemskih in drugih vprašanj 
povezanih z razvojem Slovenije. Izhajajoč iz Strategije gospo- 
darskega razvoja Slovenije se je vsebinsko potrebno osredo- 
točiti na razreševanje naslednjih vprašanj: 

- vključevanje Slovenije v evropske integracije, 
- oblikovanje zunanjeekonomske strategije, 
- vloga in način delovanja ter organiziranost državnih 
funkcij, 
- reforma sistema socialne varnosti in posameznih sistemov 
socialnega zavarovanja, zlasti financiranja zdravstva in pokoj- 
ninskega zavarovanja, 
- oblikovanje industrijske politike, 
- oblikovanje strategije razvoja malega gospodarstva, 

- politika skladnega regionalnega razvoja, 
- razvoj finančnega sistema. 

> II. 
1. Posebno pozornost je potrebno posvetiti nadaljnjemu raz- 
voju malega gospodarstva ter v tem okviru tudi obrti. Vlada 
naj čimprej pripravi strategijo razvoja malega gospodarstva, v 
kateri naj opredeli ukrepe za njegov hitrejši razvoj ter prouči 
možnost uvajanja standardov kakovosti tudi na to področje. 

2. Posebno pozornost je potrebno posvetiti skladnejšemu 
razvoju celotnega slovenskega prostora ter poseben pouda- 
rek dati obmejnim predelom Slovenije, zato je potrebno 
pospešiti sprejem zakona o spodbujanju regionalnega raz- 
voja. 
3. Strategija gospodarskega razvoja povzema že sprejeto 
Strategijo razvoja slovenskega kmetijstva, vendar je ne sooča 
dovolj z gospodarstvom kot celoto. Pri nadaljnjem razvoju 
kmetijstva in gozdarstva je potrebno upoštevati razen drobne 
posestne strukture še druge posebnosti slovenskega kmetij- 
stva ter iskati rešitve tudi v smeri povezovanja kmetijstva z 
drugimi dejavnostmi na podeželju in uvajanju zadružnega 
poslovnega sistema. 

4. Več pozornosti je v razvojnih dokumentih potrebno Kame- 
niti tudi izobraževanju in dualnemu poklicnemu usposablja- 
nju mlade generacije in sicer z upoštevanjem prihodnjih 
smeri razvoja slovenskega gospodarstva. Posebno pozornost 
zahteva vseživljenjsko izobraževanje vsega odraslega prebi- 
valstva. Ob tem si je bolj potrebno prizadevati za zaustavitev 
bega znanja - tako zunanjega (iz naše države v tujino) kot 
notranjega (na delovna mesta z manjšo dodatno vrednostjo). 
Hkrati pa je potrebno z ustrezno migracijsko politiko omeje- 
vati priseljevanje nekvalificirane delovne sile. 

5. Državni zbor priporoča, da je potrebno pri nadaljnjem 
gospodarskem razvoju Slovenije in zlasti pri mednarodnih 
aktivnostih in odnosih v čim večji meri vključiti Slovence, ki 
živijo po svetu. 
6. Skrb za racionalno in učinkovito rabo energije je problem 
tako proizvajalcev energije kot tudi njenih porabnikov. Temu 
osnovnemu načelu naj vlada sledi pri pripravi zakona o oskrbi 
z energijo in nacionalnega programa učinkovite rabe in 
oskrbe Slovenije z energijo ter ju čimprej predloži državnemu 
zboru v obravnavo. 

Za zagotovitev stabilne oskrbe z energijo ter za spodbujanje 
učinkovite in racionalne rabe energije je potrebno pričeti s 
politiko ekonomskih cen energije in z urejanjem cenovnih 
razmerij. 

7. Turizem je potrebno obravnavati kot interdisciplinarno 
dejavnost, ki zagotavlja trg za slovenske izdelke in storitve. 
Vlada naj pri sprejemanju ukrepov ekonomske politike za 
uresničevanje ciljev na področju turizma upošteva usmeritve 
Resolucije o strateških ciljih na področju razvoja turizma v 
Sloveniji. Pri nadaljnjem razvoju turizma je potrebno zagoto- 
viti tudi usklajeno delovanje javnega, zasebnega in društveno- 
neprofitnega sektorja. 

8. Vlada Republike Slovenije naj pri oblikovanju zunanjeeko- 
nomske strategije in industrijske politike izhaja iz analiz o 
konkurenčnih sposobnostih in prednostih tipičnih skupin slo- 
venskih proizvodov in storitev na svetovnih trgih ter opredeli 
pomen in vlogo prostih con kot razvojnega dejavnika oziroma 
njihovega multiplikativnega razvojnega učinka. 

9. Pri razvoju prometne infrastrukture je treba med drugim 
posvetiti tudi posebno pozornost letališčem, tako mednarod- 
nim kot športnim in turističnim. 
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SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga smernic zunanje politike Republike 
Slovenije 

Državni zbor Republike Slovenije je na 43. izredni seji, dne 21 
4-1996 ob obravnavi predloga smernic zunanje politike 
Republike Slovenije - prva obravnava, na podlagi 185. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel na- 
slednja 

SKLEPA 

1. Predlog smernic zunanje politike Republike Slovenije - 
prva obravnava je primerna podlaga za pripravo smernic za 
drugo obravnavo. 

2. Predlagatelj naj pripravi predlog smernic za drugo obrav- 
navo v skladu z naslednjimi 

STALIŠČI 

1. Vlada Republike Slovenije naj upošteva razpravo na izredni 
seji Državnega zbora in pisna stališča, ki so jih posamezne 
poslanske skupine v Državnem zboru predložile Odboru za 
mednarodne odnose za obravnavo na seji odbora in ki jih je 
Odbor za mednarodne odnose posredoval Vladi Republike 
Slovenije z dopisom z dne 7. decembra 1995 in prouči ter 
ustrezno upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo in 
p favne zadeve. 

2. V smernicah je potrebno dati večji poudarek uresničevanju 
gospodarskih interesov. 

3. Pri opredelitvi temeljnih ciljev zunanje politike je potrebno 
dodati naslednjo alinejo: 

»- krepitev gospodarskega sodelovanja«. 

4. Med prioritete vključevanja v mednarodne organizacije je 
potrebno vključiti gospodarske in finančne organizacije 
(WTO, OECD, mednarodne finančne organizacije). 

5. Pri odnosih s sosedi naj bo poudarjen gospodarski vidik 
(obojestranski interes). 

6. Pri organizaciji zunanjepolitične in diplomatsko konzularne 
dejavnosti je potrebno dati večji poudarek nalogam s 
področja gospodarstva. 

Zbor je sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike 
Slovenije, da nemudoma prične pogajanja z ZR Nemčijo za 
ureditev odprtih vprašanj v zvezi z izplačilom vojne odškod- 

nine terobveznosti ZR Nemčije do upravičencev po zakonu o 
žrtvah vojnega nasilja med drugo svetovno vojno. Vlada naj 
najkasneje v roku treh mesecev Državnemu zboru Republike 
Slovenije predloži poročilo o poteku pogajanj. 

STALIŠČA IN SKLEPI 
Državnega zbora o odnosih Republike Slovenije z Evropsko unijo, Italijo in NATO- m 

Na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije je Državni zbor na seji dne 11. aprila 1996 sprejel 

STALIŠČA IN SKLEPE O ODNOSIH REPUBLIKE SLOVENIJE 
Z EVROPSKO UNIJO, ITALIJO IN NATO-m 

1. Cilj Republike Slovenije je polnopravno članstvo v Evropski 
uniji. 

2. Cilj Republike Slovenije je članstvo v Evropski uniji do leta 
2001. V interesu Republike Slovenije je sklenitev Evropskega 
sporazuma o pridruženem članstvu Republike Slovenije v 
Evropski uniji kot vmesne stopnje za polnopravno članstvo v 
Evropski uniji. 

Državni zbor ugotavlja, da je eden od bistvenih pogojev za 
enakopravno članstvo v Evropski uniji tudi prost trg nepre- 
mičnin. Državni zbor izraža voljo, da sprosti trg nepremičnin v 
Republiki Sloveniji v skladu s tem dejstvom. 

Državni zbor pooblašča Vlado, da podpiše Evropski sporazum 
o pridruženem članstvu Republike Slovenije v Evropski uniji 
na podlagi stališč Evropske unije, izraženih v sklepih madrid- 
skega vrha Evropskega Sveta in resoluciji Evropskega parla- 
menta. 

Vlada Republike Slovenije je s predlogom za spremembo 
Ustave Republike Slovenije, ki ga je že predložila Državnemu 
zboru Republike Slovenije, jasno izrazila pripravljenost za 

uskladitev slovenske zakonodaje z zakonodajo držav članic 
Evropske unije. 

Državni zbor bo ustanovil posebno delovno telo za odnose z 
evropskimi integracijami. 

3. Državni zbor Republike Slovenije ponovno poudarja, da 9. 
točke Stališč in sklepov Državnega zbora o odnosih z Evrop- 
sko unijo in Italijo (sprejetih 29. marca 1993), ni moč razlagati N 
tako, da Republika Slovenija kot ena od naslednic Rimskega » 
sporazuma (1983) poravna Republiki Italiji del finančnih 
obveznosti z vračilom optantskih nepremičnin. 

4. Državni zbor Republike Slovenije bo okrepil prizadevanja 
za uskladitev slovenske zakonodaje z zakonodajo držav čla- 
nic Evropske unije. 

5. Republika Slovenija bo vložila prošnjo za članstvo v Evrop- 
ski uniji. 

Končno odločitev o vstopu v Evropsko unijo bodo sprejeli 
državljani Republike Slovenije na referendumu. 

6. Republika Slovenija želi zagotoviti svoj temeljni varnostni 
interes v okviru sistema kolektivne obrambe, ki ga omogoča 
članstvo v NATO. 

7. Republika Slovenija želi s članstvom v Zahodnoevropski 
uniji izpolniti pomemben element vključevanja v Evropsko 
unijo. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 PRISPEVKIH ZA SOCIALNO 

VARNOST (ZPSV-A) 

- EPA 1444 - hitri postopek 

Jana Primožič 
Miroslav Geržina 
Poslanca SKD v DZ 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O PRISPEVKIH ZA SOCIALNO VARNOST 
(ZPSV-A) 

Na pobudo Sindikata tekstilne in usnjarsko predelovalne 
industrije in Gospodarske zbornice Slovenije vlagava v 
parlamentarni postopek Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno varnost. 

Položaj delovno intenzivnih panog je že obravnaval Odbor 
za gospodarstvo v Državnem zboru in Vladi naložil, naj 
čimprej pripravi ustrezne zakone, ki bodo prispevali k 
razreševanju katastrofalne situacije v teh panogah. 

Predlagava, da predlog zakona uvrstite na dnevni red 
majske seje, ki je sklicana za 21. maj in sicer po hitrem 
postopku. 

Jana Primožič, I. r. 

Miroslav Geržina, I. r. 

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur. I. RS št. 48/92) 
ter na podlagi 174., 175. in 201. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije (Ur. I. RS št. 40/93) vlagava po 
hitrem postopku 

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
prispevkih za socialno varnost 

Obrazložitev: 
S* 

Predlagatelja vlagava zakon po hitrem postopku zaradi nujno- 
sti takojšnjega ukrepanja v delovno intenzivnih panogah, še 
zlasti v tekstilni in usnjarsko predelovalni industriji. 

V tekstilni in usnjarsko predelovalni industriji Slovenije je bilo 
ob koncu leta 1995 zaposlenih skoraj 43.000 ljudi. Nizke plače 
in velik delež žensk sta že dolgo časa značilnost teh panog, 
letos pa se temu pridružujejo še neizplačane plače, zmanjša- 
nje števila delovnih mest ter veliko število stečajev v tovrstnih 
podjetjih. Nadaljnji stečaji teh podjetij bi povzročili katastro- 
falno situacijo v številnih občinah in regijah. 

Vlada je ob obravnavi gradiva »Operacionalizacija ukrepov za 
izboljšanje položaja delovno intenzivnih panog« na svoji 186. 
seji dne 29. 02. 1996 med drugimi sprejela tudi sklep, naj 
Ministrstvo za finance prouči možnost selektivnega znižanja 
obremenitev iz bruto plač v smislu znižanja prispevne stopnje 
še za eno odstotno točko v letu 1996 za delovno intenzivne 
panoge. Rok za izvedbo 15. 03. 1996 ni bil realiziran. 

Tudi Odbor DZ za gospodarstvo je na svoji 87. seji dne 25.03. 
1996 obravnaval ukrepe za izboljšanje položaja delovno inten- 

zivnih panog in sprejel sklep, naj vlada državnemu zboru 
čimprej v obravnavo po hitrem postopku predloži ustrezne 
ukrepe, in sicer tudi predlog zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o prispevkih za socialno varnost (v smeri selek- 
tivnega znižanja prispevnih stopenj za delovno intenzivne 
panoge). 

Da se prepreči številne stečajne postopke in omogoči izvaja- 
nje sanacijskih programov, je nujno potrebno sprejeti ukrep 
znižanja prispevnih stopenj, ki bo vsaj delno olajšal položaj 
teh panog. 

UVOD 
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Zakon o prispevkih za socialno varnost (Ur. I. RS, št. 5/96 - v 
nadaljevanju: zakon) določa obračunavanje in plačevanje ter 
stopnje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
porodniško varstvo in za zaposlovanje v skladu z zakoni, na 
podlagi katerih so prispevki uvedeni. 

Skupna stopnja prispevkov za socialno varnost je visoka in še 
posebej v delovno intenzivnih dejavnostih poslabšuje njihovo 
konkurenčno sposobnpst. Posledice so prisotne v zmanjševa- 
nju obsega proizvodnje, izvoza in števila zaposlenih. Primer- 
jave višine prispevkov za socialno varnost z državami, iz 
katerih prihajajo konkurenčna podjetja, kažejo, da je stopnja 
teh pri nas med najvišjimi. S sprejetjem zakona znaša skupna 
stopnja prispevkov od 1. maja 1996 dalje 42,0%. V projekciji 
stopenj prispevkov za socialno varnost do leta 1999 Vlada 
predvideva znižanje te na 38,25%. 
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Sedanji gospodarski položaj v delovno intenzivnih dejavno- 
stih ne omogoča njihovega obstoja ob počasnem in postop- 
nem zniževanju obremenitev dela. V kolikor želimo ohraniti 
delovna mesta, oziroma pomembno upočasniti njihovo 
zmanjševanje v delovno intenzivnih dejavnostih in še posebej 
v tekstilni in usnjarsko predelovalni industriji, potem je to 
znižanje stopnje prispevkov potrebno takoj. Prav to s tem 
zakonom predlagamo in sicer tako, da bi znižana skupna 
stopnja prispevkov v višini 38,25% veljala za tekstilno in 
usnjarsko predelovalno dejavnost s sprejetjem tega zakona in 
vse do časa, ko bo izpeljana načrtovana projekcija zniževanja 
stopenj prispevkov za socialno varnost. Z namenom, da bo 
znižanje prispevkov resnično izboljšalo konkurenčno sposob- 
nost podjetij, v tem zakonu predlagamo celotno znižanje 
tistega dela prispevnih stopenj, ki so v breme delodajalca. 

Razlog, da od delovno intenzivnih panog posebej izpostav- 
ljamo tekstilno in usnjarsko predelovalno industrijo, je v 
izjemno zaostrenih razmerah za ti dve dejavnosti, visokem 
deležu zaposlenih žensk ter pomembnih virih zaposlitve v 
posameznih področjih države. 

2. PREDLAGANE REŠITVE 
Za izbrane delovno intenzivne dejavnosti, ki jih v predlogu 
zakona opredeljujemo za upravičene do predhodnega zniža- 
nja stopenj prispevkov za socialno varnost, določamo sledeče 
panoge: 
- 0125 proizvodnja preje in tkanin 
- 0126 proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov 
- 0127 proizvodnja usnja in krzna 
- 0128 proizvodnja obutve in galanterije 
Od sprejetja predlaganega zakona dalje bi za pravne osebe, ki 
imajo svojo glavno dejavnost registrirano v eni od navedenih 
panog, veljala znižana stopnja prispevka delodajalca za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter prispevka deloda- 
jalca za obvezno zdravstveno zavarovanje. 

Upoštevajoč usmeritve v projekciji Vlade o zniževanju stopnje 
prispevkov za socialno varnost je v predlogu zakona predvi- 
dena stopnja prispevka delodajalca za pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje v višini 10,00% namesto sedaj veljavne 
12,85% in stopnja prispevka delodajalca za obvezno zdrav- 
stveno zavarovanje v višini 5,46% namesto sedaj veljavne 
6,36%. 

3. FINANČNE POSLEDICE 
Znižanje stopnje prispevkov pomeni zmanjšanje prihodkov 
Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje (ZIPZ) in 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZ). Na podlagi števila 
zaposlenih in povprečnih decemberskih plač v pravnih ose- 
bah, ki so registrirane v eni od izbranih panog, ocenjujemo 
letni obseg sredstev za bruto plače v višini 37.809.670 tisoč 
tolarjev. 
Ocena mesečnega obsega sredstev za plače je naslednja. 

Št. Masa sredstev 
Panoga Povpr. plača zaposl. za plače 
0125 76.031 SIT 7.501 570,308.531 SIT 
0126 73.256 SIT 26.275 1.924,801.400 SIT 
0127 108.909 SIT 1.687 183,729,483 SIT 
0128 63.831 SIT 7.394 471,966.414 SIT 
Skupaj 42.857 3.150,805.829 SIT, 

Ob upoštevanju predlaganega znižanja prispevne stopnje bo 
zmanjšanje prihodkov ZIPZ v letu 1996 v višini 718.382 tisoč 
tolarjev in ZZZ v višini 226.858 tisoč tolarjev, kar predstavlja za 
letošnjih osem mesecev skupaj 945 milijonov tolarjev. 

Izpad prihodkov bi se nadomestil iz državnega proračuna (iz 
postavke sredstev za poroštva pri Ministrstvu za finance in 
Ministcstvu za gospodarske dejavnosti). 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o prispevkih za socialno varnost (Ur. I. RS, št. 5/96) 
se za 8. členom doda nov 8.a člen, ki se glasi: 

Ne glede na določilo prvega odstavka druge alinee 8. člena 
plačujejo pravne osebe, ki imajo glavno dejavnost registri- 
rano v eni od naslednjih panog: 

- 0125 proizvodnja preje in tkanin 
- 0126 proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov 
- 0127 proizvodnja usnja in krzna 
- 0128 proizvodnja obutve in galanterije 

prispevek delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarova- 
nje v višini 10,00%. 

2. člen 

Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi: 

Ne glede na določilo druge alinee prve točke prvega odstavka 
11. člena plačujejo pravne osebe, ki imajo glavno dejavnost 
registrirano v eni od naslednjih panog: 

- 0125 proizvodnja preje in tkanin 
- 0126 proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov 
- 0127 proizvodnja usnja in krzna 
- 0128 proizvodnja obutve in galanterije 

prispevek delodajalca za zavarovance iz 1. točke prvega 
odstavka 15. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdrav- 
stvenem zavarovanju po stopnji 5,46%. 

3. člen 
o 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, za obračun prispevkov za socialno var- 
nost pa se uporablja od 1. maja 1996 dalje. 

OBRAZLOŽITEV 
Prvi člen določa nov 8.a člen zakona, s katerim se določa nižja 
stopnja prispevka delodajalca registriranega v eni od določe- 
nih panog tekstilne in usnjarsko predelovalne industrije za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Nižja stopnja pri- 
spevka znaša 10,00% namesto 12,85% določene v 8. členu 
zakona. 
Drugi člen določa nov 11.a člen zakona, s katerim se določa 
nižja stopnja prispevka delodajalca registriranega v eni od 

določenih panog tekstilne in usnjarsko predelovalne indu- 
strije za obvezno zdravstveno zavarovanje. Nižja stopnja pri- 
spevka znaša 5,46% namesto 6,36% določene v 11. členu 
zakona. 

Tretji člen določa veljavnost predlaganega zakona po objavi v 
Uradnem listu s tem, da upravičenci poračunajo prispevka od 
1. maja 1996 dalje. 
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Besedilo členov zakona, ki se spreminjajo in 
dopolnjujejo 

8. člen 

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačujejo: 
- zavarovanci po stopnji 15,50% 
- delodajalci po stopnji 12,85% 

11. člen 

Prispevek za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven 
del plačujejo: 
1. za vse pravice 

- zavarovanci iz 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 8. točke 
prvega odstavka 15. člena zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljnjem 
besedilu: ZZZ) po stopnji 6,36% 
- delodajalci za zavarovance iz 1., 2. in 3. točke 
prvega odstavka 15. člena in zavarovanci iz 4., 5., 6. 
in 8. točke prvega odstavka 15. člena ZZZ po stopnji 6,36% 

2. za pravice do zdravstvenih storitev, povračila 
potnih stroškov, pogrebnino in posmrtnino 15. čle- 
na in zavarovanci iz 20. točke prvega odstavka 15. 
člena ZZZ po stopnji 
- Republiški Zavod za zaposlovanje za zavarovan- 
ce iz 9. točke prvega odstavka 15. člena, Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za 
zavarovance iz 10. točke prvega odstavka 15. člena, 
Republike Slovenije za zavarovance iz 15., 16. in 19. 
točke prvega odstavka 15. člpna in zavarovanci iz 
20. točke prvega odstavka 15. člena ZZZ po stopnji 5,76% 

3. za zdravstvene storitve in povračila potnih stro- 
škov 
- zavarovanci iz 7. in 11. točke prvega odstavka 
15. člena ZZZ po stopnji 5,21% 
3.a za zdravstvene storitve in povračila potnih stro- 
škov kmetje, pri katerih je osnova katastrski doho- 
dek od kmetijskih in gozdnih zemljišč, po stopnji 18,78% 

4. za nadomestila, pogrebnino in posmrtnino 
- zavarovanci iz 7. točke prvega odstavka 15. čle- 
na ZZZ po stopnji 1,15% 

BELEŽKE 
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Predlog zakona o 

LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU 

LOTERIJE SLOVENIJE (ZLPLS) 

- EPA 626 - tretja obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 16. aprila 1996 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKOVA- 
NJU LOTERIJE SLOVENIJE, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo in sprejem na podlagi 
sklepa 37. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 
21/2-1996 in 195. člena poslovnika Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije s predlogom, da ga uvrstite na 39. sejo 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje Vlade 
Republike Slovenije k predlogu zakona o lastninskem 
preoblikovanju Loterije Slovenije - tretja obravnava. 

S predloženim gradivom nadomešča besedilo predloga 
zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije in 
amandmajev Vlade Republike Slovenije k navedenemu 
zakonu, ki ju je poslal z dopisom številka 023-10/94-1/2-8 z 
dne 9/4-1996. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 6. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Pavo IVANKOVIČ, direktor Urada za nadzor prirejanja 
iger na srečo, 
- Alenka SELAK, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
finance. 

1.člen 

Loterija Slovenije, p. o. (v nadaljnjem besedilu: Loterija Slove- 
nije) se preoblikuje v delniško družbo, katere osnovni kapital 
je razdeljen na navadne imenske delnice. 

Delnice iz prejšnjega odstavka se prenesejo: 

- 25% delnic na Kapitalski sklad pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, 
- 15% delnic'na Slovenski odškodninski sklad, 
- 40% delnic na Fundacijo za financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, 
- 10% delnic na Fundacijo za financiranje športnih organiza- 
cij v Republiki Sloveniji, 
- 10% delnic zaposlenim, bivšim zaposlenim in upokojencem 
Loterije Slovenije, v skladu z določbami zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93, 
32/94 - odločba US in 1/96, v nadaljnjem besedilu: ZLPP) o 
interni razdelitvi in notranjem odkupu. 

2. člen 

Družbeni kapital Loterije Slovenije je razlika med vrednostjo 
sredstev Loterije Slovenije (celotne aktive) ter vrednostjo 
obveznosti Loterije Slovenije, vključno z obveznostmi do 
upravičencev iz 9. člena ZLPP. 

Vrednost družbenega'-kapitala se ugotovi z otvoritveno 
bilanco na dan 31. 12. 1992, v skladu z ZLPP. 

3. član 
Za zavarovanje pravic bivših lastnikov in njihovih dedičev se 
smiselno uporabljajo določbe 9. do 16. člena ZLPP, s tem, da 
predlog za izdajo začasne odredbe vloži upravičenec pri pri- 
stojnem organu najkasneje 30 dni po uveljavitvi tega zakona. 

4. član 

V 15 dneh po uveljavitvi tega zakona mora agencija, pristojna 
za revidiranje (v nadaljnjem besedilu: Agencija), začeti 
finančni, računovodski in pravni pregled ter preverjanje zako- 
nitosti in pravilnosti poslovanja Loterije Slovenije. 

Lastninsko preoblikovanje Loterije Slovenije se opravi po 
končanem revizijskem postopku, v katerem se ugotovi vred- 
nost družbenega kapitala Loterije Slovenije. 

5. člen 

Razdelitev delnic Loterije Slovenije v skladu z drugim odstav- 
kom 1. člena tega zakona opravi Loterija Slovenije po tem, ko 
dobi soglasje Agencije Republike Slovenije za prestrukturira- 
nje in privatizacijo. 
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Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatiza- 
cijo je dolžna izdati soglasje v 30 dneh od predložitve pred- 
loga Loterije Slovenije. Če Agencija Republike Slovenije za 
prestrukturiranje in privatizacijo zahteva dopolnitev predloga, 
mora Loteriji Slovenije postaviti rok, ki ne sme biti krajši od 15 
in ne daljši od 30 dni. Rok za soglasje se v tem primeru šteje 
od dneva dopolnitve predloga. 

6. člen 

Loterija Slovenije opravi razdelitev deležev na podlagi dru- 
gega odstavka 1. člena tega zakona v 90 dneh po prejemu 
soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in 
privatizacijo na predlog razdelitve delnic. Razdelitve delnic ni 
mogoče opraviti, dokler nista konstituirani Fundacija za 
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Repu- 
bliki Sloveniji in Fundacija za financiranje športnih organiza- 
cij v Republiki Sloveniji. 

7. člen 

Loterija Slovenije opravi najprej interno razdelitev in notranji 
odkup delnic zaposlenim, bivšim zaposlenim in upokojencem 
Loterije Slovenije. V kolikor zaposleni, bivši zaposleni in upo- 
kojenci Loterije Slovenije v 60 dneh po prejemu soglasja 
Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatiza- 
cijo ne prevzamejo delnic v višini, določeni v peti alinei 
drugega odstavka 1. člena tega zakona, se v ustreznih razmer- 
jih, določenih v drugem odstavku 1. člena tega zakona, pove- 
čajo deleži upravičencev iz prve do četrte alinee drugega 
odstavka 1. člena tega zakona. 

8. člen 

Ustanovita se Fundacija za financiranje invalidskih in humani- 
tarnih organizacij v Republiki Sloveniji in Fundacija za finan- 
ciranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji kot osebi 
javnega prava. 

Akt o ustanovitvi fundacij iz prejšnjega odstavka sprejme 
Državni zbor Republike Slovenije v 30 dneh po pričetku 
veljavnosti tega zakona. 

V kolikor v tem zakonu ni določeno drugače, se za vsebino 
ustanovitvenega akta uporabljajo določbe zakona o ustano- 
vah (Uradni list RS, št. 60/95). 

9. člen 

Sedež fundacij je v prostorih Delniške družbe Loterije Slove- 
nije. 

10. člen 

Fundacijo upravlja svet fundacije. 

Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij v Republiki Sloveniji ima 21 članov, ki jih imenuje 
Državni zbor Republike Slovenije. 15 članov je predstavnikov 
uporabnikov, 6 članov pa je predstavnikov zainteresirane jav- 
nosti. Od 15 članov uporabnikov imenuje Državni zbor Repu- 
blike Slovenije 11 članov na predlog invalidskih in 4 člane na 
predlog humanitarnih organizacij. 

Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v Repu- 
bliki Sloveniji ima 9 članov, ki jih imenuje Državni zbor Repu- 
blike Slovenije. 6 članov je predstavnikov uporabnikov, 3 člani 
pa so predstavniki zainteresirane javnosti. Predstavnike upo- 
rabnikov imenuje Državni zbor Republike Slovenije na pred- 
log Olimpijskega komiteja Slovenije. 

Prvo imenovanje članov sveta se opravi hkrati s sprejemom 
akta o ustanovitvi fundacij. 

Svet fundacije izvoli predsednika izmed svojih članov. 

11. člen 

Svet sprejema pravila in druge splošne akte fundacije, določa 
finančni načrt in sprejema zaključni račun, določa merila in 
pogoje za uporabo sredstev fundacije za posamezne namene, 
odloča o razporejanju sredstev na posamezne uporabnike, 
upravlja z delnicami Loterije Slovenije, gospodari z nepremič- 
ninami in drugo lastnino fundacije, imenuje direktorja funda- 
cije, daje ustanovitelju in direktorju fundacije predloge in 
mnenja o posameznih vprašanjih in opravlja druge, z zako- 
nom ali z aktom o ustanovitvi oziroma s pravili fundacije, 
določene zadeve. 

K pravilom fundacije daje soglasje Državni zbor Republike 
Slovenije. 

12. člen 

Poslovodni organ fundacije je direktor. 

Direktor organizira in vodi poslovanje fundacije, predstavlja 
in zastopa fundacijo in je odgovoren za zakonitost dela funda- 
cije. 

Pogoje in postopek za imenovanje in razrešitev direktorja 
fundacije določajo pravila. K imenovanju direktorja daje 
soglasje Državni zbor Republike Slovenije. 

13. člen j 

Člani sveta in direktor fundacije opravljajo svoje delo nepo- 
klicno. Njihov mandat traja pet let. 

14. člen 

Fundacija uporablja sredstva izključno za financiranje invalid- 
skih in humanitarnih oziroma športnih organizacij v skladu s 
pravilnikom o merilih in pogojih za uporabo sredstev funda- 
cije, ki ga sprejme svet fundacije. K pravilniku daje soglasje 
Državni zbor Republike Slovenije. 

15. člen 

Fundacija mora voditi poslovne knjige ter izdelati letno poro- 
čilo v skladu s predpisi, ki določajo vodenje poslovnih knjig in 
izdelavo računovodskih poročil za zavode. 

Fundacija je dolžna letno, do konca marca, predložiti poročilo 
o delu in finančnem poslovanju v preteklem koledarskem letu 
ministrstvom, pristojnim na področju delovanja invalidskih, 
humanitarnih in športnih organizacij. 

Finančni nadzor nad poslovanjem fundacij opravlja Računsko 
sodišče. 

16. člen 

Fundacije smejo razpolagati s svojim premoženjem le v 
soglasju z Državnim zborom Republike Slovenije. 

Lastniki sredstev fundacij ne morejo biti tuje fizične in pravne 
osebe ter tiste osebe, v katerih kapitalu je udeležena tuja 
oseba. 

17. člen 

V kolikor v tem zakonu ni določeno drugače, se za poslovanje 
fundacij uporabljajo določbe zakona o ustanovah. 

18. člen 

Statut Loterije Slovenije - delniške družbe, pripravi Loterija 
Slovenije v 90 dneh po ustanovitvi fundacij in po prejemu 
soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in 
privatizacijo k predlogu za razdelitev delnic na upravičence 
po 1. členu tega zakona. 
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19. člen 

Predlog za vpis v sodni register mora Loterija Slovenije - 
delniška družba vložiti v 15 dneh od sprejema statuta delniške 
družbe. 

Ne glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe in 
zakona, ki ureja sodni register, se predlogu za vpis lastnin- 
skega preoblikovanja Loterije Slovenije v sodni register pred- 
loži le naslednje listine: statut, bilanca stanja na dan 31. 12. 
1992, ki je bila predložena Agenciji in soglasje Agencije Repu- 
blike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo. 

20. člen 

Do dneva vpisa Loterije Slovenije - delniške družbe v sodni 
register posluje Loterija Slovenije v skladu s predpisi, ki so 
veljali do dneva uveljavitve zakona o igrah na srečo. Do tega 
dne nadaljuje z delom tudi Loterijski svet Loterije Slovenije v 
sestavi, kakor je določena na dan uveljavitve tega zakona. 

21. člen 
« 

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

OBRAZLOŽITEV 

Na podlagi sklepa 37. seje Državnega zbora RS je Vlada RS 
pripravila predlog zakona o lastninskem preoblikovanju Lote- 
rije Slovenije za tretjo obravnavo. 

Glede na to, da je Drtavni zbor v drugi obravnavi na 37. seji, 
dne 21. 02. 96, sprejel amandmirani zakon, ki so ga pripravili 
poslanska skupina Združene liste in poslanca Jožef Kopše ter 
Žarko Pregelj, ter komisija Državnega zbora za spremljanje in 
nadzor lastniškega preoblikovanja družbene lastnine ter 
vključuje naslednje amandmaje: 

- amandma komisije Državnega zbora za spremljanje in nad- 
zor lastniškega preoblikovanja družbene lastnine 

- amandma poslanske skupine Združene liste (Miran Potrč) 
in poslancev Jožef Kopše ter Žarko Pregelj 

- amandma Komisije DZ za spremljanje in nadzor lastnin- 
skega preoblikovanja družbene lastnine na amandma poslan- 
ske skupine Združene liste (Miran Potrč) in poslancev Jožef 
Kopše in Pregelj Žarko 

je potrebno v tretjo obravnavo vključiti amandmaje Vlade RS 
k predlogu zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slo- 
venije - tretja obravnava. 

Predlog zakona je deloma redakcijsko popravljen. 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Amandma k 1. členu: 

Drugi odstavek se nadomesti z novim, ki se glasi: 

»Delnice iz prejšnjega odstavka se prenesejo: 

- 25% delnic na Kapitalski sklad pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja 
- 15% delnic na Slovenski odškodninski sklad 
- 35% delnic na Fundacije za financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 
- 25% delnic na Fundacije za financiranje športnih organiza- 
cij v Republiki Sloveniji« 

Obrazložitev 

Zaradi celovite ureditve lastninskih razmerij pravnih oseb, ki 
se ukvarjajo z igrami na srečo, Vlada RS predlaga koncept 
lastništva Loterije Slovenije brqz deleža zaposlenih ter bivših 
zaposlenih in upokojencev Loterije Slovenije. 

Loterija Slovenije je vpisana v sodni register kot podjetje v 
družbeni lastnini. Ustanovljena je bila kot Loterijski zavod 
Slovenije, na podlagi Zakona o Loterijskem zavodu Slovenije 
(UL SRS 54/72). Kasneje je poslovanje Loterije Slovenije ure- 
jal Zakon o igrah na srečo (UL SRS 32/80, 29/86). 

Z zakonom je določeno, da je dejavnost Loterije Slovenije 
posebnega družbenega pomena, sredstva, pridobljena z 
dejavnostjo Loterije Slovenije, pa se uporablja za financiranje 
socialnohumanitarnih in športnih dejavnosti. V skladu z dolo- 
čili zakona je bil za uresničevanje posebnega družbenega 
interesa pri opravljanju dejavnosti Loterije Slovenije obliko- 
van Loterijski svet, kot poseben organ, ki odloča o razporeja- 
nju sredstev iz dejavnosti Loterije Slovenije za namene huma- 
nitarnih in športnih organizacij. 

Takšen način poslovanja Loterije Slovenije vključno z dejav- 
nostjo Loterijskega sveta se je izkazal kot učinkovit, neposre- 

den način financiranja humanitarnih in športnih dejavnosti. 

Koncept razvoja igralništva v Republiki Sloveniji gre v smeri 
ohranitve Loterije Slovenije kot nacionalne loterije z name- 
nom kontinuitete financiranja dejavnosti, zaradi katerih je bila 
ustanovljena. Zato Vlada Republike Slovenije meni, da mora 
Loterija Slovenije ostati pod nadzorom države in predlaga 
takšno rešitev deležev znotraj delniške družbe Loterije Slove- 
nije. 

S predlagano razporeditvijo deležev menimo, da je dano 
varstvo tudi invalidskim in humanitarnim ter športnim organi- 
zacijam, da v enakem razmerju z državnim lastništvom urejajo 
to področje. 
Povečan delež športnim organizacijam gre v smeri ugotovi- 
tev, da je v življenju sodobnega človeka šport že sedaj, v 
prihodnosti pa bo še bolj postal njegova vsakdanja potreba, 
za veliko večino celo sestavina življenjskega sloga. Pri tem je 
potrebno dati prednost tistim vsebinam, ki najbolj spodbujajo 
človekovo ustvarjalnost, razvijajo in utrjujejo njegovo 
moralno podobo, gojijo človekoljubnost in moralni odnos do 
vseh udeleženk in udeležencev v športu. Razvoj športne kul- 
ture predstavlja v praksi eno najpomembnejših nalog časa, v 
katerega vstopamo. Premajhna aktivnost lahko pomeni 
usodno zamudo v življenju zlasti mladih generacij, kar ima 
lahko pri maloštevilni naciji dolgoročne destabilizacijske 
posledice za njen razvoj nasploh. Glavni nosilci vrhunskih 
športnih uspehov so klubi in nacionalne športne zveze, pred- 
vsem pa športniki in njihovi trenerji. Primerjava s podatki 
Komiteja za razvoj športa Sveta Evrope kaže, da je v teh 
državah večje tudi vlaganje sredstev iger na srečo v šport. 
Zavedati se je treba, da je vrhunski športni uspeh produkt, ki 
ima povsod po svetu podobno proizvodno ceno, zato moramo 
ustvarjati pogoje, ki bodo pospeševali vlaganja v šport. Le 
tako bomo lahko dvignili splošno raven pogojev uspešnosti, 
ki se v svetu iz leta v leto izboljšujejo in s tem obdržali 
dosedanjo raven športnih dosežkov. Šport v ožjem smislu, to 
so športna vzgoja, šport za vse, kakovostni in vrhunski šport, 
je pomemben generator športne industrije. Turizem, ki je 
neločljivo povezan s športom, in industrija, ki izdeluje izdelke 
za šport in prosti čas, je namreč odvisna od trga, ki ga ustvarja 
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šport. Ustvarja ga preko športne vzgoje, povečevanja športne 
osveščenosti in števila športno aktivnih ter vrhunskega 
športa, ki je najboljša propaganda športnih storitev in izdel- 
kov. Zato z izboljševanjem pogojev za razvoj športa pospešu- 
jemo tudi razvoj športne industrije, turizma in trgovine. 

Amandma k 7. členu: 

Črta se 7. člen. 

Obrazložitev 
Glede na amandma k 1. členu, kjer so iz razdelitve osnovnega 
kapitala Loterije Slovenije izvzeti zaposleni, bivši zaposleni in 
upokojenci Loterije Slovenije, je 7. člen brezpredmeten. 

Amandma k 10. členu: 

V drugem odstavku se črta besedilo: »Državni zbor Republike 
Slovenije« in nadomesti z besedilom: »Vlada Republike Slo- 
venije«. 

Tretji odstavek se nadomesti z novim, ki se glasi: 

»Svet fundacije za financiranje športnih organizacij v Repu- 
bliki Sloveniji ima 11 članov, ki jih imenuje Vlada Republike 
Slovenije. Osem članov je predstavnikov uporabnikov, trije 
člani pa so predstavniki strokovne javnosti. Predstavnike upo- 
rabnikov predlagajo: Olimpijski komite Slovenije-Združenje 
športnih zvez tri člane, Planinska zveza Slovenije enega, 
Športna unija Slovenije enega, Zveza za šport otrok in mla- ' 
dine enega, Slovenska univerzitetna študentska športna 
zveza enega in Zveza društev učiteljev in profesorjev športne 
vzgoje Slovenije enega člana.« 

Obrazložitev 

Sestava Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij 
mora odražati interese vseh uporabnikov. Predlagana rešitev 

temelji na številu članstva posameznih skupin uporabnikov in 
na dodatni vrednosti tistega dela uporabnikov, ki so združeni 
v Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez zaradi 
pomembnega prispevka k promociji slovenskega športa in 
države. 

Članstvo v organizacijah, ki imajo svoje predstavnike v Svetu 
fundacije: 

1. Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez 
74 000 članov in članic 

2. Planinska zveza Slovenije 82 000 članov in članic 
3. športna unija Slovenije 90 000 članov in članic 
4. Zveza za šport otrok in mladine 80 000 članov in članic 
5. Slovenska univerzitetna študentska športna zveza 

12 000 članov in članic 
6. Zveza društev učiteljev in profesorjev športne vzgoje Slo- 
venije 2 850 članov in članic 

Strokovno združenje 

V tako sestavljenem Svetu fundacije je zagotovljeno enako- 
pravno uveljavljanje interesov. 

Amandmaji k 8., 11., 12., 14. in 16. členu: 

V. drugem odstavku 8. člena, drugem odstavku 11. člena, 
tretjem odstavku 12. člena, v 14. členu in v prvem odstavku 16. 
člena se črta besedilo: »Državni zbor Republike Slovenije« in 
se nadomesti z besedilom: »Vlada Republike Slovenije«. 

Obrazložitev 

S to spremembo se zagotovi večja operativnost delovanja 
fundacij. 

Vsi členi so bili v drugi obravnavi amandmirani, zato se v 
skladu z prvim odstavkom 196. člena Poslovnika Državnega 
zbora predlagajo amandmaji. 
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Predlog zakona o 

OMEJEVANJU UPORABE TOBAČNIH 

IZDELKOV (ZOUTI) 

- EPA 753 - tretja obravnava 

Hkrati pošiljava v obravnavo in sprejem tudi amandmaje 
predlagateljev k predlogu zakona o omejevanju uporabe 
tobačnih izdelkov - tretja obravnava. 

Kot predstavnika predlagatelja bosta na sejah Državnega 
zbora Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sode- 
lovala Tone Anderlič in dr. Janez Zupanec. 

Tone Anderlič, l.r. 
dr. Janez Zupanec, l.r. 

Poslanca Državnega zbora Republike Slovenije, kot poo- 
blaščena predlagatelja, pošiljava v tretjo obravnavo Držav- 
nemu zboru Republike Slovenije 

PREDLOG ZAKONA O OMEJEVANJU UPORABE TOBAČ- 
NIH IZDELKOV (ZOUTI) - EPA 753 - tretja obravnava 

kot sva ga pripravila na podlagi sklepa 36. seje Državnega 
zbora Republike Slovenije z dne 22. novembra 1995 in 195. 
členom poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

SPLOŠNE DOLOČBE 
1. (len 

Ta zakon določa ukrepe za omejevanje uporabe tobačnih 
izdelkov in ukrepe za preprečevanje njihovih škodljivih vpli- 
vov na zdravje. 

2. člen 

Tobačni izdelki po tem zakonu so cigarete, cigarilosi, cigare, 
tobak za zvijanje cigaret in za pipe, tobak za žvečenje in za 
njuhanje. 

3. člen 

Javni prostori po tem zakonu so prostori, namenjeni skupni 
rabi oziroma dejavnostim na področju zdravstva, otroškega 
varstva, vzgoje in izobraževanja, prometa, trgovine, gostin- 
stva, športa in rekreacije ter kulture. 

Javni prostori iz prejšnjega odstavka so zlasti čakalnice, sejne 
sobe, kino dvorane, gledališča, zdravstveni, vzgojno var- 
stveni, izobraževalni, socialni zavodi, gostinski prostori in 
trgovine, športne dvorane, javna prometna sredstva, dvigala, 
kabinske žičnice, javna stranišča in drugi prostori, kjer so 
nekadilci proti svoji volji lahko izpostavljeni cigaretnemu 
dimu. 

4. člen 

Delovni prostor p6 tem zakonu je vsak zaprt prostor, ki je pod 
nadzorom delodajalca in kjer se zanj opravljajo dela in sto- 
ritve. 

5. člen 

Za uresničevanje celovite družbene skrbi za varstvo zdravja 
prebivalcev pred škodljivimi vplivi tobačnih izdelkov skrbi 
Svet za zdravje pri Vladi Republike Slovenije, ki ima na tem 
področju zlasti naslednje naloge: 

- spremlja vpliv uporabe tobačnih izdelkov na zdravje prebi- 
valcev oziroma skupin ljudi in predlaga ustrezne ukrepe, 
- pripravlja programe izobraževanja oziroma osveščanja pre- 
bivalcev glede škodljivosti kajenja ter programe odvajanja od 
kajenja, 
- predlaga ukrepe za omejevanje škodljive razvade uporabe 
tobačnih izdelkov, 
- opravlja druge naloge s področja omejevanja uporabe 
tobačnih izdelkov, ki zahtevajo medpodročno reševanje ali 
mednarodno sodelovanje. 

II. DOVOLJENA VSEBNOST ŠKODUIVIH SESTAVIN 

6. člen 

Katran po tem zakonu je suh, nerazredčen, breznikotinski 
kondenzat dima, ki nastaja pri kajenju. 

Od 30.6.1996 je prepovedana izdelava in prodaja cigaret, ki 
vsebujejo več kot 15 mg katrana na cigareto. 

Od 31. 12. 1997 dalje je prepovedana izdelava in prodaja 
cigaret, ki vsebujejo več kot 12 mg katrana na cigareto. 

Minister za zdravstvo podrobneje določi pogoje, ki jih morajo 
glede zadravstvene ustreznosti izpolnjevati tobačni izdelki. 
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7. člen 11. član 

Vsebnost katrana v cigaretah se ugotavlja po metodi, ki 
ustreza standardom ISO 4387 in 3400, metoda vzorčevanja po 
standardu ISO 8243. 

III. UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE UPORABE 
TOBAČNIH IZDELKOV 

8. člen 

Prepovedana je izdelava in prodaja cigaret, ki na škatlici 
oziroma drugi embalaži nimajo na vidnem mestu natisnje- 
nega podatka o tem, koliko miligramov katrana in nikotina 
vsebuje posamezna cigareta. 

Podatek iz prejšnjega odstavka tega člena mora biti natisnjen 
v barvi, ki se razlikuje od podlage, v črkah, ki so velike 
najmanj 2 mm, tisk pa mora biti širok najmanj 0,3 mm. Opozo- 
rila iz 9. člena morajo biti natisnjena v barvi, ki se razlikuje od 
podlage, v črkah, ki so velike najmanj 5 mm, tisk pa mora biti 
širok najmanj 0,4 mm. 

9. člen 

Prepovedana je izdelava in prodaja tobačnih izdelkov, ki na 
embalaži nimajo v slovenskem jeziku natisnjenega opozorila z 
naslednjo vsebino: »Minister za zdravstvo opozarja: Kajenje 
je zdravju škodljivo«. 

Prepovedana je izdelava in prodaja tobačnih izdelkov, ki na 
embalaži poleg opozorila iz prejšnjega odstavka nimajo v 
slovenskem jeziku natisnjenega še enega od naslednjih opo- 
zoril: »Minister za zdravstvo opozarja: 

- kajenje ubija; 
- kajenje povzroča raka na pljučih; 
- kajenje v nosečnosti škoduje razvoju otroka; 
- kajenje je najpogostejši vzrok srčnih smrti; 
- kajenje povzroča bolezni srca; 
- kajenje skrajšuje življenje«. 

Opozorilo iz prvega odstavka tega člena mora biti natisnjeno 
na prednji ali na zadnji strani embalaže, opozorilo iz drugega 
odstavka tega člena pa je lahko natiskano tudi na bočni strani 
embalaže. Opozorili morata biti natiskani s tiskanimi črkami, 
ki se razločno barvno razlikujejo od podlage. Površina opozo- 
rila ne sme biti manjša od 8% površine stranice embalaže, kjer 
je opozorilo natisnjeno, pri čemer opozorilo ne sme biti natis- 
njeno na delu embalaže, ki se odpira ali na delu, ki se pri 
odpiranju uniči. 

10. člen 

Prepovedano je neposredno in posredno reklamiranje tobaka 
in tobačnih izdelkov, vključno s sponzoriranjem športnih, 
kulturnih in drugih javnih dogodkov s strani tobačne indu- 
strije in veletrgovine, z izjemo omejenega števila določb, 
izrecno navedenih v 11. in 12. členu tega zakona. 

Za posredno reklamiranje tobaka in tobačnih izdelkov iz 
prejšnjega odstavka se šteje prikazovanje logotipov in drugih 
znakov za označevanje tobaka in tobačnih izdelkov na pred- 
metih, ki po tem zakonu niso tobačni izdelki. 

Prepovedano je reklamiranje izdelkov, ki ne sodijo med tobak 
in tobačne izdelke, vendar s svojim videzom in namenom 
uporabe nesporedno vzpodbujajo k potrošnji tobaka in tobač- 
nih izdelkov. 

Objavljanje podatkov o kakovosti in drugih lastnostih tobaka 
in tobačnih izdelkov v strokovnih knjigah ter revijah in publi- 
kacijah, ki so namenjene obveščanju izdelovalcev in prodajal- 
cev teh izdelkov, se ne šteje za reklamiranje po določbah tega 
člena. 

Ne glede na določbe prejšnjega člena je reklamiranje tobaka 
in tobačnih izdelkov dovoljeno v obliki in podobi zaščitene 
blagovne znamke ali logotipa: 

- na priboru za kajenje; 
- na poslovnih prostorih gospodarskih podjetij, ki se ukvar- 
jajo s proizvodnjo, distribucijo in prodajo na debelo tobačnih 
izdelkov in v njih, 
- na izveskih prodajaln tobačnih izdelkov in v njih. 

Reklama sme zasesti največ površino sedem kvadratnih me- 
trov. 

12. člen 

Ne glede na določbe 10. člena tega zakona lahko proizvajalci 
in trgovci na debelo s tobačnimi izdelki z enkratnimi akcijami 
v javnih občilih obveščajo potrošnike o novih tobačnih iz- 
delkih. 

Za nove tobačne izdelke se štejejo tobačni izdelki, ki imajo 
zmanjšano vsebnost katrana za 10 ali več odstotkov od isto- 
vrstnih izdelkov, ki so že v prodaji in imajo najnižjo vsebnost 
katrana in nikotina. 

13. člen 

Akcija obveščanja potrošnikov iz prejšnjega člena lahko traja 
nepretrgoma največ 15 dni, pri čemer se za začetek akcije 
šteje dan prve javne objave obvestila potrošnikom. Obvestila 
o akcijah obveščanja potrošnikov morajo izpolnjevati nasled- 
nje pogoje: 

- obvestila ne smejo vsebovati elementov, ki bi se nanašali na 
mladino ali kakorkoli vzpodbujali k uporabi tobačnih iz- 
delkov, 
- obvestila se ne smejo objavljati na televiziji in radiu ter v 
periodičnem tisku, 
- obvestila se ne smejo pojavljati na panojih, tablah, nalepni- 
cah ali svetlobnih napisih, ki so od vrtcev in šol oddaljeni 
manj kot 300 metrov in znotraj športnih površin, 
- obvestila ne smejo prikazovati mladih ljudi ali ljudi, ki so 
zaradi svojega dela ali dosežkov na področju športa, glasbe, 
umetnosti, gospodarstva ali politike vzor mladim, 
- obvestila ne smejo prikazovati vzročne zveze med uporabo 
tobačnih izdelkov in uspehom v življenju, 
- obvestila se ne smejo objavljati v mladinskih kinematogra- 
fih, v drugih pa le po 20.00 uri, pri čemer lahko traja obvestilo 
največ 20 sekund. 

Vsa pisana ali natiskana obvestila v akcijah obveščanja 
morajo vsebovati podatek iz 8. člena in opozorilo iz 9. člena 
tega zakona v obsegu najmanj 25% površine obvestila. 

Obvestila, ki se pojavljajo na filmskem platnu, morajo ob 
koncu za najmanj 10 sekund pokazati opozorilo iz 9. člena 
tega zakona. 

Obvestilo o škodljivosti tobaka mora biti natisnjeno na spod- 
njem delu sredine plakata, tako da bo zavzelo polovico leve in 
polovico desne četrtine plakata. Črke opozorila morajo biti 
berljive iz razdalje 10 metrov. 

14. člen 

Prepovedana je prodaja tobačnih izdelkov osebam, mlajšim 
od 15 let. 

Prepovedana je prodaja tobačnih izdelkov iz avtomatskih 
naprav. 

Prepovedana je prodaja posameznih cigaret oziroma drugih 
tobačnih izdelkov izven izvirne embalaže proizvajalca. 
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15. člen Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve. 

Prepovedano je kajenje v javnih prostorih, razen v delih, ki so 
posebej označeni in fizično ločeni od prostorov, namenjenih 
nekadilcem, tako, da onemogočajo pasivno kajenje. 

Prostori, namenjeni kadilcem, ne smejo presegati 30% 
skupne površine posameznega javnega prostora, kar mora 
lastnik javnega prostora, upravljalec oziroma najemnik zago- 
toviti najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona. 
V celoti je prepovedano kajenje v prostorih vzgojnoizobraže- 
valnih in zdravstvenih ustanov. 

Lastnik javnega prostora, upravljalec oziroma najemnik mora 
prepoved kajenja ter označbo prostorov za nekadilce objaviti 
na vidnem mestu. 

16. člen , 

V gostinskih objektih, kjer se gostom streže hrana (gostišča in 
restavracije) se določi prostor za kadilce. 
Velikost prostora za kadilce določi lastnik, najemnik ali upo- 
rabnik objekta. Prostor se jasno označi kot prostor za kadilce. 
Prostor za kadilce se fizično loči od prostora za nekadilce. 

Prepovedano je kajenje v slaščičarnah in mlečnih restavra- 
cijah. 

17. člen 

V delovnih prostorih je kajenje dovoljeno le v prostorih, ki jih 
določi delodajalec in ki so fizično ločeni od ostalih delovnih 
prostorov. 

Prepovedano je kajenje v prostorih državnih organov, ki so 
namenjeni stikom s strankami. 

18. člen 

Vsak zaposleni ima pravico zahtevati od delodajalca, da mu 
omogoči opravljati delo v prostorih, kjer zrak ni onesnažen s 
tobačnim dimom. 

Če delodajalec v primeru iz prejšnjega odstavka ne more 
ugoditi zahtevi zaposlenega s prerazporeditvijo v drug 
delovni prostor, je dolžan v delovnem prostoru zaposlenega 
prepovedati kajenje. 

IV. SREDSTVA 

19. člen 

Sredstva za uresničevanje nalog iz 5. člena tega zakona se 
zagotavljajo v državnem proračunu. 

V. NADZOR 

20. člen 

Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravlja ministrstvo, pri- 
stojno za zdravstvo, nadzor nad izvajanjem 8., 9., 10., 11. in 14. 
člena tega zakona opravlja tržna inšpekcija, nadzor nad izva- 
janjem 15. in 16. člena zdravstvena inšpekcija, nadzor nad 
izvajanjem 17. in 18. člena pa inšpekcija dela. 

Nadzor nad izvrševanjem 8. in 9. člena tega zakona pri uvozu 
tobačnih izdelkov opravlja Carinska uprava Republike Slove- 
nije. 

Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da se tobačni izdelki 
izdelujejo in prodajajo v nasprotju z 8. in 9. členom tega 
zakona, z odločbo prepove izdelavo in prodajo tobačnih iz- 
delkov. 

Če pristojni inšpekcijski onjan ugotovi, da se reklamirajo 
tobačni izdelki v nasprotju z 10. in 12. členom tega zakona, z 
odločbo prepove reklamo. 

Za izvršitev odločbe iz četrtega odstavka tega člena lahko 
pristojni inšpekcijski organ odredi takojšnjo odstranitev 
reklamnega materiala na stroške pravne osebe oziroma posa- 
meznika, ki stori prekršek v zvezi z 10. in 12. členom tega 
zakona. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

21. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 250.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v 
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti: 

1. če po 30. 6. 1996 izdeluje ali prodaja cigarete, ki vsebujejo 
več kot 15 mg katrana na cigareto (drugi odstavek 6. člena); 
2. če po 31.12.1997 izdeluje ali prodaja cigarete, ki vsebujejo 
več kot 12 mg katrana na cigareto (tretji odstavek 6. člena); 
3. če izdeluje ali prodaja cigarete, ki na škatlici oziroma drugi 
embalaži nimajo na vidnem mestu natisnjenega podatka o 
tem, koliko miligramov katrana in nikotina vsebuje posa- 
mezna cigareta (prvi odstavek 8. člena); 
4. če izdeluje ali prodaja tobačne izdelke, na katerih podatek 
iz 8. člena tega zakona ni natisnjen v barvi, ki se razlikuje od 
podlage ter v črkah, ki niso velike najmanj 2 mm, tisk pa ni 
širok najmanj 0,3 mm; če opozorila iz 9. člena tega zakona 
niso natisnjena v barvi, ki se razlikuje od podlage ter v črkah, 
ki niso velike najmanj 5 mm, tisk pa ni širok najmanj 0,4 mm 
(drugi odstavek 8. člena); 
5. če izdeluje ali prodaja tobačne izdelke, na katerih opozorilo 
iz prvega odstavka 9. člena tega zakona ni natisnjeno na 
prednji ali na zadnji strani embalaže, opozorilo iz drugega 
odstavka 9. člena tega zakona pa na prednji, zadnji ali bočni 
strani embalaže; če opozorili nista natiskani s tiskanimi 
črkami, ki se razločno barvno razlikujejo od podlage; če je 
površina opozorila manjša od 8% stranice embalaže, kjer je 
opozorilo natisnjeno ali £e je opozorilo natisnjeno na delu 
embalaže, ki se odpira ali na delu, ki se pri odpiranju uniči 
(tretji odstavek 9. člena); 
6. če izdeluje ali prodaja tobačne izdelke, ki na embalaži 
nimajo v slovenskem jeziku natisnjenega opozorila »Minister 
za zdravstvo opozarja: Kajenje je zdravju škodljivo« (prvi 
odstavek 9. člena); 
7. če izdeluje ali prodaja tobačne izdelke, ki poleg opozorila iz 
prvega odstavka 9. člena tega zakona nimajo na embalaži v 
slovenskem jeziku natisnjenega še enega od naslednjih opo- 
zoril: »Ministrstvo za zdravstvo opozarja: 
- kajenje ubija; 
- kajenje povzroča raka na pljučih; 
- kajenje v nosečnosti škoduje razvoju otroka; 
- kajenje je najpogostejši vzrok srčnih smrti; 
- kajenje povzroča bolezni srca; 
- kajenje skrajšuje življenje«; (drugi odstavek 9. člena); 
8. če reklamira tobak in tobačne izdelke v nasprotju s prvim 
odstavkom 10. člena; 
9. če izvaja akcijo obveščanja potrošnikov nepretrgoma več 
kot 15 dni (prvi odstavek 13. člena); 
10. če v akcijah obveščanja potrošnikov na pisanih in natiska- 
nih oglasih oziroma obvestilih ne zagotovi natisa podatka iz 8. 
člena in opozorila iz 9. člena tega zakona v obsegu najmanj 
25% površine oglasa oziroma obvestila (drugi odstavek 13. 
člena); 
11. če prodaja tobačne izdelke osebam, mlajšim od 15 let (prvi 
odstavek 14. člena); 
12. če prodaja tobačne izdelke iz avtomatskih naprav (drugi 
odstavek 14. člena); 
13. če prodaja cigarete in druge tobačne izdelke izven origi- 
nalne embalaže proizvajalca (tretji odstavek 14. člena); 
14. če v javnih prostorih ne objavi prepovedi kajenja ter 
označbe prostorov za kadilce na vidnem mestu (četrti odsta- 
vek 15. člena); 
15. če ne določi prostora za kadilce v gostinskih objektih, kjer 
se gostom streže hrana (gostišča in restavracije) oziroma ga 
ne označi v skladu z določbo prvega odstavka 16. člena; 
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16. če ne določi prostorov, v katerih je dovoljeno kajenje (prvi 
odstavek 17. člena); 
17. če se ne ravna po odločbi iz 20. člena tega zakona. 

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne 
osebe. 

Za prekršek iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 13. točke prvega 
odstavka se poleg denarne kazni izreče tudi varstveni ukrep 
obveznega odvzema tobačnih izdelkov, ki so predmet prekr- 
ška, za prekršek iz 12. toče prvega odstavka pa tudi odvzem 
avtomatskih naprav. 

22. člen 

Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju 
prekrška, se kaznuje posameznik: 
1. če kadi v javnem prostoru, kjer je kajenje prepovedano (15. 
člen); 
2. če kadi v slaščičarnah in mlečnih restavracijah (drugi 
odstavek 16. člena); 
3. če kadi v delovnih prostorih, kjer to ni dovoljeno (prvi 
odstavek 17. člena); 

4. če kadi v prostorih državnih organov, ki so namenjeni 
stikom s strankami (drugi odstavek 17. člena). 

Denarno kazen iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka izterja 
zdravstveni inšpektor, denarno kazen iz 3. in 4. točke prejš- 
njega odstavka pa inšpektor dela. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

23. člen 

Natis podatkov iz 8. člena in opozorilo iz 9. člena tega zakona 
morajo izdelovalci in uvozniki tobačnih izdelkov zagotoviti 
najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

24. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 45. člen 
zakona o varstvu pri delu (Uradni list SRS, št. 32/74, 16/80 in 
25/86). 

25. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor je na 36. seji, dne 21. 11. 1995 zaključil drugo 
obravnavo predloga Zakona o omejevanju uporabe tobačnih 
izdelkov in zadolžil predlagatelja, da pripravita predlog za 
tretjo obravnavo. 

V predlog zakona so vključeni vsi amandmaji, sprejeti v drugi 
obravnavi in sicer k II. poglavju ter k 6., 8., 10., 11., 12., 13., 15., 
16., 17., 19., 20., 21.. 22. in 23. členu. 

Pri določitvi besedila predloga zakona sta predlagatelja vne- 
sla naslednje popravke: 

1. V 21. členu sta v 3. točki prvega odstavka za besedo 
»katrana« dodani besedi »in nikotina-, kar pomeni uskladitev 
s sprejetim amandmajem k 8. členu;- 

2. V 21. členu je, v skladu s sprejetim amandmajem k 8. členu, 
spremenjeno besedilo 4. točke prvega odstavka -če izdeluje 
ali prodaja tobačne izdelke, na katerih podatek iz 8. člena 
zakona ni natisnjen v barvi, ki se razlikuje od podlage ter v 
črkah, ki niso velike najmanj 2 mm, tisk pa ni širok najmanj 0,3 
mm; če opozorila iz 9. člena tega zakona niso natisnjena v 
barvi, ki se razlikuje od podlage ter v črkah, ki niso velike 
najmanj 5 mm, tisk pa ni širok najmanj 0,4 mm »; 

3. Številka »20« v 9. točki prvega odstavka 21. člena je, glede 
na sprejeti amandma v 13. členu, nadomeščena s število »15«; 

4. Številka »8« v 10. točki prvega odstavka 21. člena je, glede 
na sprejeti amandma k 13. členu, nadomeščena s številko 
»25«; 

5. V 21. členu je v 14. točki prvega odstavka beseda »neka- 
dilce« nadomeščena z besedo »kadilce«, kar je v skladu s 
sprejetim amandmajem k 15. členu; 

Predlagatelja ocenjujeva, da sprejeti amandmaji v glavnem 
sledijo temeljnim ciljem tega zakon, to je zmanjšati potrošnjo 
tobačnih izdelkov. 

K temu pa zagotovo ne bo prispevala popolna prepoved 
uporabe blagovnih znamk za tobačne izdelke na drugih, neto- 
bačnih izdelkih. Poleg tega pa bi bila taka prepoved vprašljiva 
s pravnega vidika. Nadalje meniva, da bi prepoved uporabe 
vseh medijev - to je elektronskih in tiskanih - pri akcijah 
obveščanja, nesorazmerno zožila prostor komuniciranja med 
proizvajalci in potrošniki. In nazadnje, prehodno obdobje treh 
mesecev, kot je zapisano v 23. členu, je skoraj nemogoče 
izvesti brez večjih ekonomskih posledic. Zato predlagatelja 
predlagava k besedilu predloga zakona za tretjo obravnavo 
svoje amandmaje (priloga). 

AMANDMAJI PREDLAGATELJEV: 

K 6. ČLENU 

Četrti odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Minister za zdravstvo v podzakonskem aktu določi higienski 
minimum in vse tiste sestavine, ki se jih lahko uporablja pri 
proizvodnji tobačnih izdelkov.« 

Obrazložitev 

Podzakonski akt, ki ga bo izdal minister za zdravstvo, bo 
nadomestil še vedno veljavni Pravilnik o pogojih glede zdrav- 
stvene neoporečnosti predmetov splošne rabe (Ur. I. SFRJ, št. 
26/83 in 61/84), ki je bil izdan na podlagi Zakona o zdravstveni 
neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe (Ur. I. SFRJ, št. 

55/78 in 58/85). Vendar pa naj bi bil temeljni namen tega akta 
dejansko določiti higienski minimum oziroma pogoje tobač- 
nih izdelkov ter sestavine, ki se lahko uporabljajo v procesu 
proizvodnje teh izdelkov. 
Zato, da se vsaj deloma opredelita in vsebina tega akta ter 
hkrati razjasni vloga ministra za zdravstvo, predlagatelja pred- 
lagava ta amandma. 

K 10. ČLENU 

Doda se nov tretji odstavek 10. člena, ki se glasi: 

»Prepoved posrednega reklamiranja ne velja za logotip ali 
drug znak tobaka in tobačnih izdelkov, ki je registriran tudi za 
druge vrste blaga in storitev. Vendar se takšen logotip ali znak 
ne sme prikazovati na način, ki bi spodbujal uporabo tobaka 
ali tobačnih izdelkov.« 
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Obrazložitev 

Predlagatelja sva 2e v obrazložitvi predloga zakona za drugo 
obravnavo utemeljila vsebino 10. ćlena, ki govori o posred- 
nem reklamiranju tobaka in tobačnih izdelkov. Ob tem sva 
jasno navedla vsa dejstva, ki utemeljujejo določbe iz tega 
člena. Tako tista, ki se nanašajo na spoštovanje naših in 
mednarodnih predpisov s področja prava industrijske last- 
nine, kot tudi tista, ki jasno ločijo zlorabo od zakonsko dovo- 
ljene zaščite in uporabe blagovne znamke za tobak in tobačne 
izdelke. 

Zato predlagava amandma k 10. členu, ki naj dovoli posredno 
reklamiranje, a hkrati postavi omejitve. Predlagani amandma 
pa upošteva tudi priporočila Urada Republike Slovenije za 
varstvo industrijske lastnine pri Vladi Republike Slovenije in 
mednarodnega Inštituta Max Planck. Slednji je v prejšnjem 
zakonodajnem postopku pripravil obsežno študijo o tem vpra- 
šanju in predlagal rešitve. Le-te so upoštevane v predlaga- 
nem amandmaju. 

K 13. ČLENU 

Druga alinea prvega odstavka 13. člena se spremeni tako, da 
se glasi: 

»- obvestila se ne smejo objavljati na televiziji in radiu ter v 
periodičnem tisku, namenjenem pretežno mladini,« 

Obrazložitev 

Po sporazumu Evropske RTV zveze velja popolna prepoved 
reklamiranja za tobačne izdelke na televiziji in radiu. Tiskani 
mediji pa so stvar odločitve posamezne države. Glede na to, 
da je uporaba elektronskih medijev onemogočena, večina 
držav dovoljuje uporabo tiskanih medijev, kot eno od preosta- 
lih možnosti pretoka informacij. 

Predlagatelja sva že v drugi obravnavi predlagala amandma, 
na podlagi katerega bi tudi v Sloveniji prepovedali oglaševa- 
nje v elektronskih medijih, a vseeno dopustili možnost upo- 
rabe tiskanih medijev, vendar ne v tistih, ki so namenjeni 
pretežno mladini. Amandma je bil zavrnjen. Kot predlagatelja 
ga ponovno predlagava, saj bi tako proizvajalcem in uvozni- 
kom tobačnih izdelkov dali vsaj eno možnost - t. j. tiskane 
medije, za obveščanje svojih potrošnikov o novih izdelkih na 
trgu. 

K 15. ČLENU 

Prvi in drugi odstavek 15. člena se spremenita tako, da se 
glasita: 

»Prepovedano je kajenje v javnih prostorih, razen v delih, ki 
so posebej označeni in ločeni od prostorov, namenjenih ne- 
kadilcem. 

Prostori namenjeni kadilcem, ne smejo presegati 50% skupne 
površine posameznega javnega prostora, kar mora lastnik 
javnega prostora, upravljalec oziroma najemnik zagotoviti 
najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona. » 

Obrazložitev 

Del javnega prostora, ki naj bi bil namenjen kadilcem, je 
povečan na 50%. To pa pomeni, da lahko lastniki, najemniki 
ali upravljalci javnih prostorov namenijo kadilcem največ 
polovico skupne površine javnega prostora. Znotraj tega pa 
naj se odločijo sami, koliko bo dejansko velik tak prostor. 
Bistveno je, da so lastniki, najemniki ali upravljalci dolžni 
zagotoviti poseben prostor za nekadilce. 

Zahteve po popolni fizični ločitvi prostorov na kadilske in 
nekadilske predstavljajo dodatno ekonomsko breme za last- 
nike, najemnike ali upravljalce javnih prostorov. 

V velikem številu tega zaradi strukturalnih težav morda ne bo 
mogoče uresničiti brez večjih stroškov. Zato naj bo lastnikom, 

najemnikom ali upravljalcem javnih prostorov prepuščeno, da 
sami presodijo, na kakšen način bodo realizirali to določilo ob 
upoštevanju nekadilcev in kadilcev. Zakon pa na drugi strani 
zagotavlja strog nadzor nad izvajanjem določil, tudi v tem 
primeru. 

K 16. ČLENU 

Prvi in drugi odstavek 16. člena se spremenita tako, da se 
glasita: 

»V gostinskih objektih, kjer se gostom streže hrana (restavra- 
cije, gostilne, kavarne, okrepčevalnice in bari) se določi pro- 
stor za kadilce. 

Ne glede na določbe 15. člena tega zakona velikost prostora 
za kadilce določi lastnik, najemnik ali uporabnik objekta. 
Prostor se jasno označi kot prostor za kadilce in se loči od 
prostora za nekadilce. » 

Obrazložitev: 

Z amandmajem se natančneje opredeljujejo gostinski objekti, 
v katerih je potrebno določiti prostore za kadilce in nekadilce 
in sicer skladno z Zakonom o gostinstvu. Poleg tega so 
gostinski objekti izvzeti iz določil 15. člena tega zakona. 
Razlog je, da je potrebno lastnikom, najemnikom ali upravljal- 
cem gostinskih objektov omogočiti, da sami odločajo o tem, 
koliko prostora bodo namenili gostom, ki kadijo in ki ne 
kadijo. Lastniki, najemniki ali upravljalci gostinskih objektov 
morajo namreč izjemno pazljivo in z občutkom spremljati 
potrebe in želje tako gostov - kadilcev, kot gostov - nekadil- 
cev. Vzrok je v tem, da jim njihovi gostje pomenijo edino 
obliko in vir dohodka. In ker svoje prostore poznajo najbolje, 
bodo glede na to prilagodili velikost prostorov za kadilce in 
nekadilce relativnemu povpraševanju v danem trenutku. 

Zakon bi moral z določili o kajenju v gostinskih objektih 
omogočiti lastnikom, najemnikom in upravljalcem, da svojim 
gostom ustrežejo in jimfie vsiljujejo nekakšne zunanje zakon- 
ske pravne omejitve. Če se ne odzove na to povpraševanje, ga 
bodo,stranke zapustile. Te tržne sile bodo prej kot z zakono- 
dajo določene kazni zagotovile, da se bo kadilcem ustreglo v 
teh objektih. 

Zakon uvaja obveznost določitve prostora za kadilce in neka- 
dilce. Velikost pa naj zakon prepusti ponudbi in povpraševa- 
nju na trgu gostinskih storitev. 

Zahteva po popolni fizični ločitvi prostorov na kadilske in 
nekadilske pa predstavljajo nepotrebno ekonomsko breme za 
lastnike restavracij. V velike številu objektov lastniki zaradi 
strukturalnih težav ne bi bili sposobni izvesti predlaganih 
predpisov brez večjih stroškov preureditve in obnove objek- 
tov. Nadalje bi to lahko povzročilo diskriminacijo kadilcev in 
ekonomske izgube tistih lastnikov restavracij, ki bi morali 
odkloniti goste - kadilce. Še enkrat ponavljava, da je uvedba 
določil o prostorih za nekadilce popolnoma utemeljena. Ven- 
dar pa naj tržne sile, to se pravi odziv lastnikov restavracij na 
zahteve gostov, določijo način njihove izvedbe. 

Zakon zagotavlja tudi strog nadzor nad izvajanjem sprejetih 
določil. 

K 23. ČLENU 

23. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Natis podatkov iz 8. člena in opozorilo iz 9. člena tega 
zakona morajo izdelovalci in uvozniki tobačnih izdelkov zago- 
toviti najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.« 

Obrazložitev 

Predlagatelja meniva, da je obdobje treh mesecev za uveljavi- 
tev določila iz tega člena prekratek rok. Razlogi za to so 
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tehnične in tehnološke narave (poraba obstoječih zalog mate- to zahteva določen čas. Zato predlagatelja predlagava daljši 
riala, priprave in proizvodnja, dobava, uvoz/distribucija). Vse to je šestmesečni rok za uveljavitev določil iz 8. in 9. člena. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 TURISTIČNI TAKSI (ZTT-A) 

- EPA 1333 - druga obravnava 

V skladu z drugo alineo 185. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 40/93 in 80/94) 
predlagam Državnemu zboru Republike Slovenije v obrav- 
navo 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O TURISTIČNI TAKSI (ZTT-A) - EPA 1333 - 
druga obravnava 

S predloženim novim besedilom nadomeščam besedilo 
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

turistični taksi, ki sem ga Državnemu zboru Republike 
Slovenije predložil v drugo obravnavo dne 19/3-1996. 

Besedilo predloga zakona za drugo obravnavo je vloženo 
v skladu s 187. členom poslovnika Državnega zbora. Hkrati 
vas obveščam, da bom kot predlagatelj sodeloval pri 
obravnavi predloženega zakona na sejah Državnega zbora 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles. 

Peter Petrovič, I. r. 

1. člen 

V zakonu o turistični taksi (Uradni list RS, št.18/91) se za 4. 
točko prvega odstavka 5. člena doda nova 4. a točka, ki se 
glasi: 

»4. a. udeleženci taborjenj, zimovanj in potovalnih taborov, ki 
jih organizirata Zveza tabornikov Slovenije ali Združenje slo- 
venskih katoliških skavtinj in skavtov oziroma njihove organi- 
zacijske enote v okviru svojih programov,« 
V,7. točki prvega odstavka 5. člena se za besedo »planinskih« 
dodata besedi »in taborniških«. 

2. člen 

V prvem odstavku 6. člena se znesek »1,50 din« nadomesti z 
zneskom »10,00 tolarjev«. 

V drugem odstavku 6. člena se besedilo »Izvršni svet skupš- 
čine republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Vlada 
Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za tu- 
rizem«. 

3. člen 

V tretjem odstavku 7. člena se besedi »točkovna vrednost« 
nadomesti z besedama »število točk«. 

4. člen 

V prvem odstavku 8. člena se za tretjo alineo doda nova, ki se 
glasi: 

»-za sofinanciranje programov turističnih organizacij na 
nivoju države« 

V četnem odstavku 8. člena se na koncu stavka namesto pike 
postavi vejica in doda besedilo: »pri čemer se najmanj 70% 
krajevne turistične takse uporabi za namene iz prejšnjega 
odstavka v kraju, kjer je bila ta taksa zbrana.« 

V petem odstavku 8. člena se na koncu stavka črta pika in 
doda besedilo: »ter za izvajanje programov turističnih društev 
in zvez, namenjenih sooblikovanju turistične ponudbe.« 

5. člen 

V 9. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»Pravne in fizične osebe so dolžne predložiti mesečno in 
letno poročilo o obračunu in plačilu turistične takse pristoj- 
nemu davčnemu organu in občini, v kateri posluje nastani- 
tveni objekt. Pravne in fizične osebe so dolžne predložiti 
mesečna poročila do 25. dne v mesecu za pretekli mesec, 
letno poročilo pa do 31. januarja za preteklo leto.« 

6. člen 

V 10. členu se besedilo »službi družbenega knigovodstva v 
občini« nadomesti z besedilom: »Agenciji Republike Slove- 
nije za plačilni promet, nadziranje in informiranje.« 

7. člen 

11. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Nadzor nad izvajanjem določb 9. in 10. člena opravlja pri- 
stojni davčni organ Republike Slovenije. Nadzor opravlja tudi 
pristojni občinski organ uprave v okviru svojih pooblastil.« 
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8. člen 9. člen 
V prvem odstavku 12. člena se znesek »5000 dinarjev« nado- 
mesti z zneskom »100000 tolarjev«. 

V točki 2. prvega odstavka 12. člena se besedilo »službi 
družbenega knjigovodstva« nadomesti z besedilom »Agenciji 
Republike Slovenije za plačilni promet nadziranje in informi- 
ranje«. 

Za 3. točko prvega odstavka 12. člena se doda nova 4. točka, 
ki se glasi: 

»4. če ne predloži mesečnega poročila o obračunu in plačilu 
turistične takse do 25. dne v mesecu za pretekli mesec ozi- 
roma letnega poročila do 31. januarja za preteklo leto (9. 
člen).« 

V drugem odstavku 12, člena se znesek »1500 din« nadomesti 
z zneskom »30000 tolarjev«. 

V prvem odstavku 13. člena se znesek »2500 dinarjev« nado- 
mesti z zneskom »10000 tolarjev«. 

10. člen 

Za trinajstim členom se doda nov 13. a člen. ki se glasi: 

»Pravna oziroma fizična oseba, ki ne nakaže pobrane turi- 
stične takse do 20. dne v mesecu za pretekli mesec (10 člen), 
plača zamudne obresti po obrestni meri, določeni z Zakonom 
o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni 
obrestni meri (Uradni list RS št. 45/95), od nastanka zamude 
do trenutka plačila.« 

11. člen 

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

V skladu s stališči in sklepi, ki jih je Državni zbor Republike 
Slovenije sprejel na 37. seji dne 15.2.1996, ob obravnavi 
predloga zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o turi- 
stični taksi, je predlagatelj v sodelovanju z Vlado Republike 
Slovenije pripravil besedilo predloga zakona za drugo obrav- 
navo. 

Državni zbor je sprejel naslednja stališča: 

1. Natančneje naj definira namene, za katere se krajevna taksa 
lahko uporablja in lokacijo, kamor naj se odvajajo sredstva iz 
krajevne turistične takse in sicer tako, da bo jasno določeno, 
da se porabi v kraju - naselju, kjer se pobira. 

2. Na novo naj določi organe in oblike nadzora nad izvajanjem 
določb zakona (11. člen) in ga uskladi z veljavno zakonodajo. 

3. Popravi naj kazenske določbe in sicer predvsev višino kazni 
v skladu z veljavnim zakonom o prekrških. 

V skladu s prvim stališčem je predlagatelj v 4. členu predloga 
zakona natančneje opredelil namene za porabo krajevne 

takse in dodatno določil, da je potrebno določen delež te 
takse nujno uporabiti v kraju, kjer je bila taksa zbrana. 

V skladu z drugim stališčem je predlagatelj predvsem popravil 
določbe obstoječega zakona, ki govorijo o službi družbenega 
knjigovodstva, katere funkcije sedaj izvaja Agencija Repu- 
blike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje. 
Prav tako je predlagatelj na novo določil v skladu z veljavno 
zakonodajo oblike nadzora nad izvajanjem določb zakona 
predvsem v členih, ki se nanašajo na pobiranje in odvajanje 
turistične takse. V tem smislu je predlagatelj pripravil pred- 
vsem 5., 6., 7. in 10. člen predloga zakona. Predlagatelj je ob 
tem upošteval tudi pred kratkim sprejeti zakon o davčni 
službi. 

Tretje stališče Državnega zbora se nanaša na kazenske 
določbe in višino kazni. V skladu s tem je predlagatelj pripra- 
vil predlagani 8. in 9. člen. 

Poleg tega je predlagatelj pripravil tudi nova 2. in 3. člen 
predloga zakona, ki pa sta povsem redakcijske narave. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 FINANCIRANJU OBČIN 

(ZFO-A) 

- EPA 1442 - prva obravnava 

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
RS (Ur. list RS, št. 40/93 in 80/94) pošiljamo v prvo obrav- 
navo in sprejem 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN 

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 

zbora RS bomo pri obravnavi zakona v Državnem zboru in 
pri delu njegovih organov sodelovali kot predlagatelji. 

Ivo Hvalica, l.r. 
dr. Jože Pučnik, l.r. 

Vitodrag Pukl, l.r. 
Drago Šiftar, l.r. 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Ob uvedbi nove lokalne samouprave je Državni zbor konec 
preteklega leta sprejel tudi Zakon o financiranju občin, ki še 
podrobneje od predhodno sprejetega Zakona o lokalni samo- 
upravi, določa finančne okvire poslovanja novih občin. S tem 
zakonom je znižal prihodke za financiranje zagotovljene 
porabe v občinah. 

Najpomembnejši izvirni prihodek občine za financiranje 
nalog zagotovljene porabe je namreč dohodnina, ki v letu 
1995 ostaja občinam le v višini 30% (prej 40%). Skladno z 
navedenim zakonom, občine sicer prejemajo finančno izrav- 
navo, vendar v višini, ki ne omogoča razvoja in financiranja 
prepotrebnih investicij, temveč zgolj preživetje. 

Ob uvedbi lokalne samouprave je Ministrstvo za finance pri 
delitvi sredstev za financiranje zagotovljene porabe uporabilo 
kriterije iz prejšnjih let, ki postavljajo nekatere občine (Ljub- 
ljana, Murska Sobota, Ptuj) v privilegiran položaj. Delež pred- 
videnih sredstev za financiranje zagotovljene porabe na glavo 
prebivalca je znatno nad potrebami, ki so opredeljene s krite- 
riji ministrstev. V Ljubljani na primer gre za 40% več sredstev 
na glavo prebivalca za celotno zagotovljeno porabo, kot je 
republiško povprečje, medtem ko je potreb, ki jih opredelju- 
jejo kriteriji ministrstev le za 10% nad republiškim pov- 
prečjem. 

Ob delitvi starih občin na nove je Ministrstvo za finance 
skupno vsoto za financiranje zagotovljene porabe v novo 
nastalih občinah razdelilo v razmerju zbrane dohodnine. Ker 
je v večini tistih občin, v katerih je bil sedež starih občin, 
ostajala večina tistih potreb, za katere so merila ministrstev že 
izdelana, je prišlo do nesorazmernega zmanjšanja razpoložlji- 

vega denarja za tiste dejavnosti, za katere ministrstva še niso 
izdelala svojih meril. 

Tako so te občine prikrajšane - godi se jim slabše kot pred 
uvedbo lokalne samouprave, čeprav je država celo nekoliko 
povišala sredstva za ta namen. 

Ker je treba te očitne napake popraviti, predlagamo dodatek k 
37. členu, ki govori o prehodnih in končnih določbah. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Namen predlaganih sprememb in dopolnitev zakona je zago- 
toviti večji obseg sredstev, s katerimi bodo »razpolagale 
občine, to je povečati obseg zagotovljene porabe z vključitvijo ' 
dodatnih sredstev za investicije v občinah. Povečanje obsega 
zagotovljene porabe naj bo primarno realizirano v obliki viš- 
jega odstotka dohodnine, ki bi ostala občini in šele sekun- 
darno z višjimi sredstvi finančne izravnave. 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona bo 
dosežena podlaga za realizacijo prepotrebnih investicij, ki so 
pogosto sicer lokalnega pomena, vplivajo pa na enakomer- 
nejši policentrični razvoj države. 

Namen zakona je pravičnejša razdelitev sredstev med tistimi 
občinami, ki imajo za zagotovljeno porabo precej več sred- 
stev (nad državnim povprečjem) in tistimi, ki jim država priz- 
nava 90% tega povprečja. 

Poleg tega želimo omogočiti v občinah, ki so pri delitvi priza- 
dete, vsaj tolikšne možnosti za zagotovljeno porabo, za katero 
še ni meril, kot so jih imele pred uvedbo lokalne samouprave. 

Popraviti je treba napake, ki so pri tem nastale. 
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3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Predlagane spremembe zakona o financiranju občin bodo 
zmanjšale davčne prihodke proračuna Republike Slovenije iz 
naslova dohodnine, hkrati pa se bodo zmanjšali tudi odhodki 
iz naslova dopolnilnih sredstev občinah. Neto efekt za državni 
proračun bo po ocenah sicer negativen, kljub vsemu pa 
menimo, da bo zvišanje sredstev, s katerimi bodo neposredno 
upravljale občine, prispevalo k dvigu življenjske ravni celot- 
nega prebivalstva, zagotavljalo, enakomernejši razvoj na 
področju celotne države in dejansko poudarilo pomen 
lokalne samouprave. 

Ta del predlaganih sprememb starega Zakona o financiranju 
občin bo omogočil le pravičnejšo porazdelitev denarja za 
zagotovljeno porabo po občinah vSIoveniji in s tem prispeval 
svoj delež v utrjevanju pravne države. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Za tretjim odstavkom 20. člena se dodata nova četrti in peti 
odstavek, ki se glasita: 

»Obseg sredstev za nujne investicije, dodeljen posamezni 
občini v določenem letu, ne more biti nižji od 10% obsega 
predhodno ugotovljenih sredstev za zagotovljeno porabo v 
občini brez vključitve investicij. Ta sredstva pripadajo občini v 
primeru sprejema proračuna do 30. 6. tekočega leta. 

Merila, po katerih se ugotavlja višina celotnih sredstev za 
financiranje opravljanja nujnih nalog v občini, so jasno opre- 
deljena in javna. Vlada z njimi seznani vse občine v državi.« 
Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek. 

2. člen 

V prvem odstavku 23. člena se številka »30%« nadomesti s 
številko »40%«. 
Doda se 4. odstavek v 23. členu, ki se glasi: 

»Pri delitvi na dve ali več občin je treba del sredstev za 
zagotovljeno porabo, za katerega že obstajajo merila ministr- 
stev, odšteti od celotnih sredstev za financiranje opravljanja 
nujnih nalog in dobljeno razliko, ki je namenjena za financira- 
nje opravljanja dejavnosti, za katere ministrstva še niso izde- 
lala meril, razdeliti v razmerju zbrane dohodnine v predhod- 
nem letu.« 

3. člen 

Doda se drugi odstavek k 37. členu, ki se glasi: 

»V občinah, v katerih je prišlo do napak zaradi neupoštevanja 
četrtega odstavka 23. člena, se ugotovljeni primanjkljaji ozi- 
roma viški kompenzirajo pri delitveni bilanci.« 

4. člen 

Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

K 2. členu K 1. členu 

Zakon o financiranju občin v 20. členu opredeljuje odhodke 
občin za financiranje opravljanja nujnih nalog (t. i. zagotov- 
ljena poraba), v 21., 23. in 24. členu pa prihodke za to porabo. 
Sredstva za zagotovljeno porabo v sedanjem obsegu zadoš- 
čajo zgolj za »tekočo porabo« oziroma 'enostavno reproduk- 
cijo' v občini. Občina je tako dejansko le prerazdeljevalec 
sredstev. Z nakazanimi sredstvi skladno s sprejeto zakono- 
dajo omogoča izvajanje družbenih dejavnosti, dejavnosti 
požarnega varstva, mrliško-ogledne službe, deloma gospo- 
darskih javnih služb in občinske uprave. Za investicijsko 
dejavnost mora iskati druge vire, zato je le-ta v večini občin 
okrnjena. Namen predlagane dopolnitve zakona je zagotoviti 
občinam dodatna sredstva za investicije v okviru višje zago- 
tovljene porabe, občine pa naj same odločijo o njihovi usme- 
ritvi. 

Zaradi zelo velikih razlik v višini celotnih sredstev za zagotov- 
ljeno porabo v posameznih občinah v Sloveniji, ki so nastale 
zaradi »indeksiranja« stanja v preteklih letih, zahtevamo 
ponovno analizo teh meril, da bo jasno, zakaj ima na primer 
Ljubljana 140% republiškega povprečja in zakaj Jesenice le 
90%. Želimo priti do transparentnih meril za vse občine v 
Sloveniji. 

Najpomembnejši izvirni prihodek občine za financiranje zago- 
tovljene porabe je dohodnina, ki v letu 1995 ostaja občinam le 
v višini 30% (prej 40%). S tem, ko bi višji odstotek dohodnine 
ostal občinam, bi bile občine manj odvisne od dopolnilnih 
republiških sredstev (finančne izravnave), obenem pa še 
dodatno zainteresirane za gospodarski razvoj na svojem 
območju (n. pr. razvoj drobnega gospodarstva). 
Poleg tega pomeni dohodnina redni vir za napajanje občin- 
skega proračuna, medtem ko se sredstva iz naslova finančne 
izravnave nakazuje le enkrat mesečno in sicer 21. v mesecu. 
Ko je prišlo do delitve starih na nove občine, se je pokazalo, 
da v večini primerov starim občinam ostaja za tisti del zago- 
tovljene porabe, za katere meril ni, na glavo prebivalca znatno 
manj sredstev, če ostane v veljavi odločitev Ministrstva za 
finance, ki je odločilo, da se celotna sredstva za zagotovljeno 
porabo delijo v razmerju dohodnine. 
Želimo preprečiti, da bi na primer za asfaltiranje cest obsta- 
jalo v neki občini (ki bi imela sedež v kraju stare občine) 
znatno manj sredstev kot pred uvedbo lokalne samouprave 
samo zaradi napačne odločitve Ministrstva za finance. 

K 3. členu 
Ker v proračunu za leto 1996 te napake ni več mogoče 
popraviti, želimo, da z zakonom določimo, da se napake 
popravijo pri delitveni bilanci. 

BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMENIJO 

20. člen 

Za odhodke občin za financiranje opravljanja nujnih nalog (v 
nadaljnjem besedilu: zagotovljena poraba) se štejejo: 

- sredstva za delo občinskih organov in občinske uprave; 
- sredstva za izvajanje dejavnosti na področju osnovnega 
izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, športa, soci- 

alnega varstva, otroškega varstva, zdravstvenega varstva in 
drugih dejavnosti; 
- sredstva za izvajanje posebnih pravic narodnih skupnosti; 
- subvencije in tekoči prenosi v gospodarske javne službe 
(komunalna dejavnost, stanovanjska dejavnost, cestna dejav- 
nost, gospodarjenje s prostorom, varstvo okolja, druge dejav- 
nosti); 
- sredstva za požarno varstvo in za varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami; 
- sredstva za mrliško ogledno službo. 
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Zagotovljeno porabo za vse občine in za posamezno občino 
ugotavlja ministrstvo, pristojno za finance, na podlagi meril, 
ki jih določijo pristojna ministrstva ter v sodelovanju s temi 
ministrstvi in občinami za vsako proračunsko leto. 

Med odhodke iz prvega odstavka se štejejo tudi nujne investi- 
cije, ki se za vsako proračunsko leto ugotavljajo v skladu z 
merili, ki jih določijo pristojna ministrstva. 

Vlada Republike Slovenije v 60 dneh po sprejetju državnega 
proračuna obvesti Državni zbor Republike Slovenije o 
finančno ovrednotenih merilih iz prejšnjih odstavkov tega 
člena. 

23. člen 

Občinam pripada 30% prihodkov iz dohodnine. 

Prihodki iz prejšnjega odstavka se razporedijo na posamezne 
občine v razmerju med odmerjeno dohodnino zavezancev, ki 
imajo stalno bivališče v občini in odmerjeno dohodnino v 
državi, in sicer na podlagi podatkov za predpreteklo leto. 

Razmerja iz prejšnjega odštavka ugotavlja ministrstvo, pri- 
stojno za finance. 

37. člen 

Določbe tretjega odstavka 22. člena tega zakona se pričnejo 
uporabljati za odmero davka od premoženja za leto 1996. 

BELEŽKE 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 INŠPEKCIJI DELA (ZID-A) 

- EPA 1445 - prva obravnava 

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora v skladu s 1. odstavkom 176. Člena Poslovnika Državnega 
RS (Ur. list RS, št. 40/93 in 80/94) pošiljam v prvo obrav- zbora RS bom pri obravnavi zakona v Državnem zboru in 
navo in sprejem pri delu njegovih organov sodeloval kot predlagatelj. 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH , 
ZAKONA O INŠPEKCIJI DELA Drago Šiftar, I. r. 

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Zakon o inšpekciji dela (Uradni list Republike Slovenije, št.38/ 
94) predstavlja pozitiven premik k ureditvi nadzora nad izvaja- 
njem d6lovnopravne zakonodaje in varstva pri delu. Predvsem 
se je z uveljavitvijo tega zakona zmanjšal vpliv lokalnih politič- 
nih organov in posameznikov, saj so do uveljavitve Zakona o 
inšpekciji dela, inšpektorje imenovali bivši izvršni sveti. Citi- 
rani zakon je tudi precej razširil pooblastila inšpekcije, saj v 
določenih skrajnih primerih predvideva tudi izdajo odločb 
delodajalcem o prepovedi nadaljnjega dela ( 17. člen), ozi- 
roma izdajo sklepov o odklopu električne energije, telefona, 
vode itd (20 člen). 

V praksi pa so se v času od uveljavitve omenjenega zakona 
pokazale nekatere pomanjkljivosti in nedorečenosti sedanje 
ureditve, kakor tudi ovire pri samem izvajanju zakona. Prav 
tako so pripravljalci Zakona o inšpekciji dela očitno spregle- 
dali ratificirano Konvencijo MOD (Mednarodne organizacije 
dela) št.81 (Ur. I. FLRJ, mednarodne pogodbe, št.5/ 2o/ 56), ki 
med pogoji za učinkovito delo inšpektorjev navaja med dru- 
gim tudi zadostno število inšpektorjev ter zadostne pristoj- 
nosti. 

Mnenja smo, da je dodatna ovira pri pridobivanju kadrov za 
delo v inšpekcjski službi tudi sedanja ureditev obveznih trilet- 
nih preizkusov strokovne usposobljenosti inšpektorjev, kar je 
po potrebi lahko tudi »kadrovski filter«,s katerim je mogoče 
razreševati »neprimerne »inšpektorje. V Zakonu o inšpekciji 
(Jela kar štirje, od skupaj enaintridesetih členov določajo 
obvezni preizkus strokovne usposobljenosti. V primeru, da 
inšpektor dvakrat zapored ne opravi periodičnega preizkusa 
znanja, mu preneha delovno razmerje. Predstojniku (glav- 
nemu republiškemu inšpektorju) in ministru je tako dana 
možnost razrešitve neprimernih inšpektorjev tudi iz političnih 
razlogov, saj je Inšpektorat za delo organ v sestavi ministrstva 
in nikakor ni neodvisen od trenutne politične volje. Hkrati je z 
navedeno ureditvijo vzpostavljen stalen pritisk na inšpektorje 
dela in latentna grožnja izgube delovnega mesta. Zakon o 

upravi, ki v VII. poglavju obravnava izvrševanje inšpekcijskega 
nadzorstva in splošno določa pogoje in način delovanja 
inšpekcijskih služb, nikjer ne predvideva občasnih preizkusov 
strokovne usposobljenosti inšpektorjev. Prav tako ti preizkusi 
niso določeni v zakonodaji, ki ureja delovanje drugih inšpek- 
cijskih služb. Preizkusov usposobljenosti ne opravljajo niti 
sodniki, zdravniki, odvetniki, upravni organi, le za inšpektorje 
dela so po sedanji ureditvi obvezni. 

Nespoštovanje odločb navajajo na nujno potrebo po uveljavi- 
tvi učinkovitejših inštrumentov, ki bi zagotovili spoštovanje 
ureditvenih odločb, ki jih izdajajo delovni inšpektorji. Dogaja 
se, da delodajalci ignorirajo odločbe, inšpekcija dela je prisi- 
ljena uporabiti upravno izvršbo, ki pa se v praksi izkaže kot 
dolgotrajen in relativno neučinkovit postopek. 

Zakon o inšpekciji dela tudi določa nekatere, v praksi neizvr- 
šljive ukrepe kot je npr. odvzem dovoljenja za opravljanje 
dejavnosti (21. člen). Glede na izredno nizko pravno varnost 
zaposlenih, vedno večje naraščanje kršitev delodajalcev, kar 
izhaja tudi iz poročil delovne inšpekcije ter glede na blokado 
oz. zastoj zadev na delovnih sodiščih menimo, da so razlogi 
za spremembe in dopolnitve Zakona o inšpekciji dela uteme- 
ljeni. 

f- '''• - 
CIUI IN PREDLAGANE REŠITVE ZAKONA 

Cilji in namen predlaganega zakona so v odpravi pomanjkljive 
ureditve in odpravi slabosti in ovir za učinkovitejše delo 
inšpekcije dela. Predlagane spremembe in dopolnitve bodo 
zagotovile boljše pogoje in zakonsko osnovo za učinkovitejšo 
zaščito zaposlenih in njihovih pravic ter povečale delovno 
učinkovitost inšpektorjev. 

OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZAKONA 

Predlagani zakon ne bo predstavljal dodatnih obremenitev za 
proračun Republike Slovenije. 
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BESEDILO ČLENOV 6. člen 

1. člen 

V Zakonu o inšpekciji dela (Uradni list Republike Slovenije, 
št.38/94), se črtajo 7., 8. in 9. člen. 

2. člen 

Spremeni se 10. člen tako, da se glasi: 

»Minister, pristojen za delo, določi vsebino in potek strokov- 
nega izpita za delovne inšpektorje.« 

3. člen 

Doda se nov 10.a člen, ki se glasi: 

»Inšpektorji imajo pravico in dolžnost do stalnega izobraževa- 
nja, izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu s potrebami 
delovnega procesa in napredovanja. 

Inšpektor, ki neupravičeno odkloni izobraževanje in stro- 
kovno usposabljanje je disciplinsko odgovoren in stori lažjo 
kršitev delovnih obveznosti.« 

4. člen 

Doda se nov, 15.a člen, ki se glasi: 

»Delodajalec je dolžan poročati inšpektorju za delo o izvršitvi 
odločbe inšpektorja za delo in sicer najkasneje v osmih dneh 
po preteku roka, določenega za odpravo pomanjkljivosti oz. 
nepravilnosti in poročilu priložiti dokazila o izvršitvi ukrepov.« 

5. člen 

Doda se nov, 15.b člen, ki se glasi: 

»Inšpektor lahko zadrži izvršitev dokončne odločbe ali sklepa 
delodajalca o posamični pravici, obveznosti in odgovornosti 
delavca do njene oz. njegove pravnomočnosti, če ugotovi 
očitno kršitev pravice delavca.« 

V prvem odstavku 16. člena se doda nova, 4. točka, ki se glasi: 

»4. da delodajalec ni izvršil izvršljive odločbe inšpektorja za 
delo.« 

Črta se 21. člen. 

7. član 

8. člen 

Doda se nov, 4. odstavek 24. člena, ki se glasi: 

»Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev, se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba delodajalca, ki ne poroča inšpek- 
torju za delo o izvršitvi odločbe inšpektorja za delo In sicer 
najkasneje v osmih dneh po preteku roka, določeenga za 
odpravo pomanjkljivosti oz. nepravilnosti in če poročilu ne 
priloži dokazila o izvršitvi ukrepov.« 

9. člen 

Spremeni se drugi odstavek 28. člena tako, da se glasi: 

»S potekom roka iz prejšnjega odstavka inšpektorju, ki ni 
pridobil visoke strokovne izobrazbe, ki se zahteva za področje 
na katerem bo opravljal inšpekcijsko nadzorstvo, preneha 
delovno razmerje v inšpektoratu, kot presežnem delavcu.« 

10. člen 

Doda se nov, 28.a člen, ki se glasi: 

»Pridobivanje visoke strokovne izobrazbe inšpektorjev iz 
prvega odstavka prejšnjega člena, se pri določanju pravic, ki 
izhajajo iz izobraževanja ob delu, šteje kot dodatno strokovno 
izpopolnjevanje na zahtevo delodajalca.« 

11. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

1. člen: s črtanjem 7., 8. in 9. člena se odpravlja nesmiselna in 
zavirajoča določba o triletnih preizkusih strokovne usposob- 
ljenosti delovnih Inšpektorjev. Nujno in potrebno je, da se 
inšpektorji dela usposabljajo in izobražujejo v okviru opravlja- 
nja svojega dela, vendar naj bodo zahteve po strokovni uspo- 
sobljenosti in preverjanju primerljive z inšpektorji za druga 
področja. Konvencija MOD št.81 (6. člen) pravi: ..»osebje 
inšpekcije dela sestavljajo javni uslužbenci, katerih status in 
službeni pogoji zagotavljajo stalnost njihove zaposlitve, kakor 
tudi neodvisnost od vseh vladnih sprememb in vsakega neza- 
želenega zunanjega vpliva.« Sedanja ureditev, ko je mogoče 
razrešiti inšpektorja, če ne opravi obveznega periodičnega 
preizkusa strokovne usposobljenosti po programu, ki ga 
določi minister in pred komisijo, ki jo določi minister ne 
zagotavlja stalnosti zaposlitve inšpektorjev dela in neodvisno- 
sti od vladnih sprememb. Zato predlagamo, da se določila o 
obveznem triletnem preverjanju strokovne usposobljenosti 
delovnih inšpektorjev črtajo. 

2. člen: Smiselno se ohranja določilo 10. člena Zakona o 
inšpekciji dela glede strokovnega izpita. Ta pravilnik je že 
sprejet. 

3. člen: Predlagani tretji člen zapolnjuje vrzel, ki nastane s 
črtanjem 7.,8. in 9. člena Zakona o inšpekciji dela in ureja 
strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje inšpektorjev za 
delo tako, da jih zavezuje k stalnemu trokovnemu izpopolnje- 
vanju in izobraževanju, kar je nedvomno potrebno za kvali- 

tetno opravljanje njihovega dela. Predlagani člen izhaja iz 
Zakona o delovnih razmerjih in kolektivnih pogodb. 

4. člen: predlagano besedilo izhaja iz 62. člena Zakona o 
varstvu pri delu, ki je bil z Zakonom o inšpekciji dela razveljav- 
ljen. Poročanje delodajalca o izvršitvi v odločbi naloženih 
ukrepov je bistveno za učinkovito delo inšpekcije, glede reše- 
vanja posameznih zadev v upravnem postopku. 

5. člen: po zakonu o inšpekciji dela in trenutno veljavnih 
predpisih delovnega prava sodi odločanje o zakonitosti skle- 
pov in odločb, s katerimi delodajalec poseže v pravice delavca 
(npr. sklep o prenehanju delovnega razmerja, o prerazporedi- 
tvi itd), v izključno sodno pristojnost. V praksi se velikokrat 
zgodi, da delodajalci vročijo delavcem nezakonite sklepe o 
prenehanju delovnega razmerja. Delovna inšpekcija, kljub 
npr. evidentni nezakonitosti takih sklepov ne more učinkovito 
zaščititi delavčevih pravic. V končni fazi lahko delavca, 
potem, ko je ta že pisno ugovarjal zoper takšen sklep pfi 
delodajalcu, napoti pred pristojno sodišče. Zaradi dolgotraj- 
nosti postopkov in neučinkovitih ukrepov, se delodajalci zelo 
pogosto poslužujejo takih nezakonitih poti za odpuščanje 
delavcev. 

Predlagani 5. člen širi pooblastila delovnega inšpektorja, tako 
da lahko le ta s sklepom zadrži izvršitev nezakonitega sklepa 
(odločbe) delodajalca, ki se nanaša na posamično pravico, 
obveznost in odgovornost delavca. Določba predlaganega S- 
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člena je identična drugemu odstavku razveljavljenega 131. 
člena Zakona o delovnih razmerjih. Ta člen je v prvem 
odstavku urejal nadzor nad izvajanjem Zakona o delavnih 
razmerjih, kar po novem ureja Zakon o inšpekciji dela. Hkrati 
pa je bil razveljavljen drugi odstavek, ne da bi se njegova 
vsebina smiselno povzela v Zakonu o inšpekciji dela. 

6. člen: predlagana dodatna (4.) točka k 16. členu predstavlja 
učinkovitejši instrument (kot je upravna izvršba), ki bo zago- 
tovil, da bodo delodajalci bolj spoštovali ureditvene odločbe 
inšpekcije dela. S tem bo zagotovljena učinkovitejša odprava 
nepravilnosti. Delodajalec ima po Zakonu o upravnem 
postopku motnost, da zaprosi za podaljšanje roka za odpravo 
ugotovljenih nepravilnosti, v kolikor odločbe v določenem 
roku ne more izvršiti. Praviloma inšpektorji rok v dogovoru z 
delodajalcem tudi podaljšajo. Velikokrat pa se dogaja, da 
delodajalec odločbo ignorira in inšpekcije so prisiljene upora- 
biti upravno izvršbo, ki pa se izkaže za dolgotrajen in neučin- 
kovit postopek. 

7. člen: določilo 21. člena Zakona o inšpekciji dela v praksi ni 
izvedljivo. Po tem členu mora inšpektor, ki ugotovi pri istem 
delodajalcu kršitev iz 17. člena istega zakona več kot dvakrat 
v šestih mesecih, podati predlog za odvzem dovoljenja za 
opravljanje dejavnosti. Upravne enote (oddelki za ekonomske 
odnose, gospodarstvo in kmetijstvo), ki izdajajo odločbe v 
smislu 4. člena Zakona o gospodarskih družbah navajajo, da 
ne izdajajo dovoljenj za opravljanje dejavnosti, temveč 
odločbe o izpolnjevanju minimalnih tehničnih in drugih pogo- 
jev za opravljanje dejavnosti. Po navedbah upravne enote ne 
morejo odvzeti dovoljenj, ki jih ne izdajajo (delodajalci takih 

dovoljenj sploh nimajo, nihče jih ne izdaja). Ker ni smiselno, 
da bi določbo 21. člena vezali le na obrtna dovoljenja, ki jih 
izdaja Obrtna zbornica Slovenije, saj bi s tem postavili obrt- 
nike v neenakopraven položaj z drugimi predlagamo, da se 
21. člen črta. 

8. člen: predlagani 8. člen je smiselni povzetek 13. točke 72. 
člena Zakona o varstvu pri delu, ki jo je Zakon o inšpekciji 
dela razveljavil. Poročanje delodajalca o izvršitvi ukrepov, 
naloženih v odločbi delovne inšpekcije je bistveno za učinko- 
vito delo inšpektorjev glede reševanja posameznih zadev v 
upravnem postopku. Neupoštevanje določil, ki govorijo o 
poročanju delodajalca glede izvršitve odločbe je potrebno 
opredeliti kot prekršek, plačilo denarne kazni pa naložiti 
odgovorni osebi. 

9. člen: S spremembo drugega odstavka 28. člena se nedvo- 
umno opredeli inšpektorje, ki jim preneha delovno razmerje, 
kot presežne delavce. Ob sklenitvi delovnega razmerja so ti 
delavci izpolnjevali vse zahtevane pogoje, saj ni šlo za 
pogojno sklenitev delovnega razmerja. Ker delodajalec z uve- 
ljavitvijo Zakona o inšpekciji dela takorekoč ukinja delovno 
mesto inšpektorjev z višjo izobrazbo, gre v tem primeru za 
tipičen pojav -tehnoloških viškov.« 

10. člen: Novi, 28.a člen natančneje opredeljuje določbo 
prvega odstavka 28. člena in sicer, da gre za izobraževanje na 
zahtevo delodajalca, saj so inšpektorji, ki imajo višjo izo- 
brazbo, ob sklenitvi delovnega razmerja izpolnjevali vsa pred- 
pisane zahteve glede stopnje izobrazbe. 

BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 

Inšpektor za delo 

7. člen 

Inšpektor mora vsako tretje leto opravljati preizkus strokovne 
usposobljenosti. 

Prvi preizkus strokovne usposobljenosti opravlja inšpektor 
najkasneje eno leto po imenovanju za inšpektorja oziroma 
najkasneje tretje leto po opravljenem strokovnem izpitu. 

Inšpektor lahko opravlja preizkus strokovne usposobljenosti 
največ dvakrat zaporedoma. 

Če inšpektor preizkusa strokovne usposobljenosti ne opravi 
pri prvem preizkusu, ima pravico drugi preizkus opravljati v 
roku šestih mesecev od dneva prvega preizkusa. 

8. člen 

Strokovni izpit in preizkus strokovne usposobljenosti opravlja 
inšpektor pred komisijo, ki jo imenuje minister, pristojen za 
delo. Člani komisije morajo imeti visoko strokovno izobrazbo 
pravne oziroma tehnične smeri. 

9. člen 

Glavni inšpektor predlaga razrešitev inšpektorja, ki ne opravi 
preizkusa strokovne usposobljenosti. 

Inšpektor, ki je v postopku razrešitve, ne sme izdajati odločb, 
lahko pa opravlja dejanja v postopku pred izdajo odločbe. V 
tem času je inšpektor lahko razporejen na druga dela, ki 
ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi ali na dela, za katera se 
zahteva eno stopnjo nižja strokovna izobrazba. 

2 dnem razrešitve inšpektorju preneha delovno razmerje. 

10. člen 

Minister, pristojen za delo, določi vsebino in potek strokov- 
nega izpita ter vsebino in potek preizkusa strokovne usposob- 
ljenosti inšpektorjev. 

Ukrepi inšpektorja 

16. člen 

Inšpektor lahko z odločbo prepove delodajalcu opravljanje 
delovnega procesa oziroma uporabo sredstev za delo do 
odprave nepravilnosti, če pri inšpekcijskem nadzorstvu ugo- 
tovi: 

1. da delodajalec ni zagotovil brezhibnosti sredstev za delo in 
ustreznega delovnega okolja ter delovnega procesa, kakor 
tudi njihove sprotne prilagoditve ob vsaki spremembi v delov- 
nem procesu, 

2. da zaradi sredstev za delo, delovnega postopka, delovnega 
okolja ali nezavarovanega območja grozi nevarnost za 
poškodbo ali zdravstveno okvaro delavcev ali delavcev, ki 
niso prejeli ustreznih navodil, 

3. da mu je delodajalec ali delavec delodajalca onemogočil 
inšpekcijski pregled. 

21. člen 

Če inšpektor pri istem delodajalcu več kot dvakrat v šestih 
mesecih ugotovi kršitve iz 17. člena tega zakona, mora pristoj- 
nemu organu takoj podati predlog za odvzem dovoljenja za 
opravljanje dejavnsoti. Pristojni organ je dolžan v roku dveh 
mesecev od vložitve predloga obvestiti inšpektorja o ukrepu, 
ki ga je sprejel v zvezi z njegovim predlogom. 

Kazenske določbe 

24. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek delodajalec, ki: 
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1. inšpektorju ne zagotovi nemoteno opravljanje inšpekcij- 
skega nadzorstva (drugi odstavek 12. člena), 

2. odpečati sredstva za delo, delovne prostore ter delovišča ali 
druge prostore v katerih se opravlja gospodarska ali negospo- 
darska dejavnost (prvi odstavek 20. člena), 

3. poškoduje, odstrani ali opravi kakršnokoli dejanje v zvezi s 
pečatom oziroma v zvezi z žigom Inšpekcije na pečatu (drugi 
odstavek 20. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba delodajalca, ki stori prekršek 
iz prejšnjega odstavka. 

Z denarno kaznijo najmanj 70.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek iz prvega odstavka delavec delodajalca, ki stori 
prekršek iz prvega odstavka. 

Prehodne in končne določbe 

28. člen 
Inšpektor, ki je na dan uveljavitve tega zakona v delovnem 
razmerju v organih inšpekcije za delo in nima visoke stro- 
kovne izobrazbe, si mora v sedmih letih od dneva uveljavitve 
tega zakona pridobiti visoko strokovno izobrazbo smeri, ki se 
zahteva za področje, na katerem bo opravljal inšpekcijsko 
nadzorstvo. 

S potekom roka iz prejšnjega odstavka inšpektorju, ki si ni 
pridobil visoke strokovne izobrazbe, ki se zahteva za področje 
na katerem bo opravljal inšpekcijsko nadzorstvo, preneha 
delovno razmerje v inšpektoratu. 

Določbe prejšnjih odstavkov se ne nanašajo na inšpektorja, ki 
je na dan uveljavitve tega zakona v delovnem razmerju v 
organih inšpekcije za delo, ima višjo strokovno izobrazbo ter 
še največ pet let delovne dobe. 

Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov lahko, na predlog 
glavnega inšpektorja za delo, delo inšpektorja Izjemoma 
opravlja tudi delavec z višjo strokovno izobrazbo in opravlje- 
nim strokovnim izpitom za inšpektorja za delo, če do uveljavi- 
tve tega zakona opravlja delo inšpektorja najmanj deset let. 

BELEŽKE 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPURLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO ČEŠKE REPURLIKE 0 

SODELOVANJU NA PODROČJU 

VETERINARSKE MEDICINE (RCZSVM) 

- EPA 1446 

Vlada Republike Slovenije je na 192. seji dne 11. aprila 
1996 določila besedilo: 
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ČEŠKE 
REPUBLIKE O SODELOVANJU NA PODROČJU VETERI- 
NARSKE MEDICINE, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in dru- 
gega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, 
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve; 
- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano; ^ 
- dr. Mihael VENGUŠT, direktor Veterinarske uprave 
Republike Slovenije; 
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za zunanje zadeve. 

1.člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Češke republike o sodelovanju na področju veterinar- 
ske medicine, podpisan 26. februarja 1996 v Ljubljani. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi: * 

* Besedilo sporazuma v češkem jeziku je na vpogled v Službi za 
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Slovenije. 

SPORAZUM 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ČEŠKE 

REPUBLIKE O SODELOVANJU NA PODROČJU 
VETERINARSKE MEDICINE 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Češke republike (v nada- 
ljevanju »pogodbenici«) sta se ob upoštevanju, da obstaja 
volja vlad obeh držav usmerjena k povečanju trgovinske 
menjave živali, proizvodov živalskega izvora in krme, izme- 
njava izkušenj in sodelovanje lahko v obeh državah prispevata 
k zaščiti pred možnimi obolenji živali in zoonozami, sta obe 
državi članici Mednarodnega urada za kužne bolezni živali (O. 
I. E.), pogodbenici v okviru organiziranosti veterinarske 
službe računata na sodelovanje ustanov, specializiranih za to 
področje, katerih spoznanja lahko prispevajo k povečanju 
učinkovitosti proizvodnje, sporazumeli o naslednjem: 

1.člen 
Predmet tega sporazuma je izoblikovanje skupnih posebnih 
delovnih programov za uvoz in izvoz živih živali, proizvodov 
živalskega izvoza in krme v skladu z zakonskimi določili na 
področju veterinarske medicine. 

Za nameravani izvoz iz ene pogodbenice na državno ozemlje 
druge pogodbenice morajo zgoraj navedeni proizvodi ustre- 
zati določilom in predpisom, ki veljajo na ozemlju države 
uvoznice, tako da omogočajo trgovinsko menjavo živali, pro- 
izvodov živalskega izvora in krme ter jamčijo za zaščito oze- 
melj obeh držav pred okužbami živali, zoonozami in delova- 
njem škodljivih snovi, ki ogrožajo zdravje ljudi in živali. 

2. člen 
Pogodbenici se obvezujeta, da bosta na področju veterinar- 
ske medicine razvijali naslednje dejavnosti: 

a) izdajanje veterinarskosanitarnih spričeval (certifikatov) za 
živali, proizvode živalskega Izvora in krme, določene za uvoz 
in izvoz na ozemlje države ene od pogodbenic, če to omogo- 
čajo veterinarskosanitarni pogoji in če je to v skladu z veljav- 
nimi veterinarskimi pravnimi predpisi obeh pogodbenic. O 
spremembah in dopolnitvah veterinarskosanitarnih pogojev 
se bosta medsebojno pisno obveščali; 

b) preventivo, zdravljenje in nadzor bolezni, ki so predmet 
skupnega prednostnega interesa; 

c) redno, trajno in smotrno izmejavo statističnih biltenov o 
kužnih boleznih živali, ki so navedene v seznamih »A« in »B« 
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Kodeksa Mednarodnega urada za kužne bolezni živali (O. I. 
E-); 

d) medsebojno izmenjavo informacij, ki zadevajo zdrav- 
stvene pogoje s poudarkom na metodah obdelave proizvodov 
živalskega izvora, ki naj bi se izvozili na ozemlje države ene od 
pogodbenic; 
e) izmenjavo veterinarskih strokovnjakov s ciljem pridobiva- 
nja informacij o zdravstvenem stanju živali in njihovih proiz- 
vodov kakor tudi o znanstvenih dejavnostih na tem področju 
in v predelovalnih obratih, kjer predelujejo navedene proiz- 
vode, za katere je potreben veterinarskosanitarni nadzor pri- 
stojnih veterinarskih organov držav obeh pogodbenic; 

f) sodelovanje med laboratoriji veterinarskih služb za diagno- 
stiko kuinih bolezni, higiene živil, nadzora veterianrskih bio- 
preparatov in zdravil ter zaščite živali pred Škodljivimi vplivi 
življenjskega okolja; 

g) izmenjavo strokovnih revij in drugih publikacij s področja 
veterinarske medicine, vklučno z informacijami o organizaciji 
veterinarske službe kakor tudi o pravnih predpisih in navodi- 
lih na področju veterinarske medicine. 

3. člen 

Pogodbenici se bosta nemudoma in brezpogojno obveščali, 
če se na ozemlju njunih držav pojavi žarišče kužnih bolezni, 
za katere Mednarodni urad za kužne bolezni živali meni, da se 
morajo obvezno prijaviti in so navedene v seznamih »A« in 
»B« Kodeksa tega urada, kot tudi tistih bolezni in množičnih 
okužb, o katerih se pogodbenici obeh držav izrecno sporazu- 
meta. 

Ob pojavu kužne bolezni, navedene v seznamu »A« Kodeksa 
Mednarodnega urada za kužne bolezni živali, bo pogodbe- 
nica podrobno določila zemljepisni položaj pojava kužne 
bolezni, opisala epidemiološka gledišča in širjenje bolezni, 
določila povzročitelja kakor tudi ukrepe, sprejete za njeno 
izkoreninjenje in nadzor zlasti tistih bolezni, ki so pomembne 
za izvoz. 

4. člen 

Pogodbenici se obvezujeta, da bosta začasno ustavili izvoz 
živali, proizvodov živalskega izvora in krme na ozemlje države 
druge pogodbenice, če se v državi izvoznici ugotovi obstoj ali 
pojav takih bolezni pri živalih, ki bi lahko pomenile razširitev 
okužbe v državo uvoznico. 

5. člen 

Pogodbenici se obvezujeta, da bosta druga drugo nemudoma 
obvestili o svojih odločitvah ter o pogojih, potrebnih za obno- 
vitev uvoza, če bo ena od pogodbenic prepovedala uvoz živih 
živali, proizvodov živalskega izvora ali krme z ozemlja države 
druge pogodbenice iz veterinarskosanitarnih razlogov. 

6. člen 

Pogodbenici se obvezujeta, da bosta sprejeli ustrezne ukrepe, 
ki bodo dajali potrebna jamstva, da izvažanj proizvodi žival- 
skega izvora ne bodo vsebovali zdravil, hormonov, pesticidov, 
toksinov in tudi ne kakršnih koli drugih snovi, škodljivih za 
človeško zdravje, ter da bodo v skladu s tolerančnimi limiti po 
predpisih držav pogodbenic. 

7. člen 

Pristojni veterinarski organi obeh držav pogodbenic se bodo 
vzajemno obveščali o svojih izkušnjah in sprejetih ukrepih 
tudi ob nekužnih boleznih živali in o prenehanju pojava dru- 
gih škodljivih dejavnikov, ki lahko povzročijo gospodarsko 
škodo. - 

8. člen 

Pristojna organa držav pogodbenic, ki bosta odgovorna za 
izvajanje tega sporazuma, sta: 

za slovensko stran Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano Republike Slovenije, Veterinarska uprava Republike 
Slovenije, 

za češko stran Ministrstvo za kmetijstvo Češke republike 
preko Državne veterinarske uprave Češke republike. 

9. člen 

Ta sporazum se lahko spremeni ali dopolni s soglasjem obeh 
pogodbenic. Spremembe in dopolnitve morajo biti pisne. 

Kakršen koli spor med pogodbenicama glede razlage ali izva- 
janja tega sporazuma se rešuje z dogovorom pogodbenic. 

10. člen 

S tem sporazumom niso prizadete nobene pravice in obvez- 
nosti pogodbenic, ki izhajajo iz že sklenjenih mednarodnih 
sporazumov katere koli pogodbenice. 

11. člen 

Ta sporazum je treba odobriti v skladu z notranjepravnimi 
predpisi držav pogodbenic in začne veljati 30 dni od dneva 
prejema poznejše note o tej odobritvi. 

12. člen 

Ta sporazurrrse sklene za pet let in se samodejno podaljšuje 
za naslednja petletna obdobja, razen če ga ena od pogodbe- 
nic pisno ne odpove najkasneje šest mesecev pred potekom 
njegove veljavnosti. 

13. člen 

Z dnem uveljavitve tega sporazuma v odnosu med Republiko 
Slovenijo in Češko republiko preneha veljati Sporazum med 
Vlado Federativne ljudske republike Jugoslavije in Vlado 
Češkoslovaške republike o sodelovanju na področju veterine, 
podpisan 21. junija 1957 v Pragi. 

Sestavljeno v Ljubljani dne 26. 2.1996 v dveh izvirnikih, vsak v 
slovenskem in češkem jeziku, pri čemer sta obe besedili 
enako veljavni. 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za kmetijstvo, goz- 
darstvo in prehrano Republike Slovenije - Veterinarska 
uprava Republike Slovenije. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke 
republike o sodelovanju na področju veterinarske medicine (v 
nadaljnjem besedilu sporazum) je bil podpisan v Ljubljani, 26. 
februarja 1996. Podpisala sta ga minister za kmetijstvo, goz- 
darstvo in prehrano Republike Slovenije, dr. Jože Osterc za 

Vlado Republike Slovenije in minister za kmetijstvo Češke 
republike, Josef Lux za Vlado Češke republike. 

Sporazum ureja sodelovanje na področju spremljanja in izva- 
janja ukrepov ob pojavu kužnih bolezni. Osnova za izvajanje 
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teh ukrepov so principi iz Kodeksa bolezni Mednarodnega 
urada za epizootije v Parizu. 

S sporazumom se določajo načini sporočanja o gibanju kuž- 
nih bolezni in ukrepi za skupno zatiranje kužnih bolezni in 
varstvo lastnih čred pred prenašanjem teh bolezni. 

Sporazum ureja tudi podlage za pripravo vseh dokumentov in 
postopkov ter pogojev izvoza, uvoza in tranzita iz, v oziroma 
preko ozemlja držav pogodbenic. 

Državi pogodbenici bosta razvijali tudi znanstveno in stro- 
kovno sodelovanje na področju veterinarske medicine z izme- 
njavo strokovnih publikacij in veterinarskih strokovnih delav- 
cev. Sporazum tudi ureja sistem reševanja spornih vprašanj. 

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o 
zunanjih zadevah z zakonom ratificira Državni zbor Republike 
Slovenije: 

Izvajanje sporazuma ne zahteva dodatnih proračunskih sred- 
stev. Sporazum ne posega v obstoječo pozitivno zakonodajo 
in ne zahteva njene prilagoditve. 

BELEŽKE 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO ČEŠKE REPUBLIKE 0 

SODELOVANJU NA PODROČJU 

KARANTENE IN VARSTVA RASTLIN 

(BCZSKVR) 

- EPA 1447 

Vlada Republike Slovenije je na 192. seji dne 11. aprila 
1996 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ČEŠKE 
REPUBLIKE O SODELOVANJU NA PODROČJU KARAN- 
TENE IN VARSTVA RASTLIN, 

ki ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 213. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in 
drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, 
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve; 
- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano; 
- mag. Katarina GROZNIK, svetovalka glavnega republi- 
škega kmetijskega inšpektorja - fitosanitarna inšpekto- 
rica; 
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za zunanje zadeve. 

1.člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Češke republike o sodelovanju na področju karantene 
in varstva rastlin, podpisan 26. februarja 1996 v Ljubljani. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:* 

* Besedilo sporazuma v češkem jeziku je na vpogled v Službi za 
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Slovenije. 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 
VLADO ČEŠKE REPUBLIKE O SODELOVANJU NA 
PODROČJU KARANTENE IN VARSTVA RASTLIN 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Češke republike (v nada- 
ljevanju »pogodbenici«) sta se v želji po izboljšanju medse- 
bojnega sodelovanja na področju karantene in varstva rastlin 
in zaradi boljše zaščite ozemelj svojih držav pred vnosom in 
širjenjem karantenskih škodljivih organizmov in zmanjšanjem 
izgub, ki so posledica njihovega delovanja, pa tudi zaradi 
lažjega medsebojnega trgovanja in izmenjave semena, sadil- 
nega materiala in drugega rastlinskega izvora dogovorili o: 

I.člen 

Izraz karantenski škodljivi organizmi pomeni po tem spora- 
zumu rastlinske škodljivce, bolezni in plevele, za katere 

splošno veljavni zakonski predpisi obeh pogodbenic predpi- 
sujejo karantenski nadzor. Seznama karantenskih škodljivih 
organizmov si pogodbenici izmenjata po diplomatski poti in 
začneta veljati 60. dan od prejema zadnje note. 

Pristojna organa držav pogodbenic lahko spreminjata ali 
dopolnjujeta seznama karantenskih škodljivih organizmov. 

Spremembe ali dopolnitve se sporočajo na način, predviden v 
prvem odstavku tega člena, in začnejo veljati v tam predvide- 
nem roku. 

2. člen 

Pristojna organa držav pogodbenic, ki bosta zagotavljala 
uresničevanje tega sporazuma, sta: 
- za slovensko stran Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano Republike Slovenije; 
- za češko stran Ministrstvo za kmetijstvo Češke republike. 

Pristojna organa držav pogodbenic bosta med uresničeva- 
njem tega sporazuma v neposrednem stiku in lahko sklepata 
dogovore o postopkih v zvezi s tem sporazumom. 

3. člen 

Vsako leto najkasneje do 1. aprila si bosta pristojna organa 
držav pogodbenic izmenjala podatke o pojavu ali širjenju 
škodljivih organizmov, ki jih druga pogodbenica navaja v 
seznamu karantenskih škodljivih organizmov za ozemlje 
svoje države. 
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4. člen 

Pogodbenici bosta zagotovili, da bosta pristojna organa nju- 
nih držav pri izvozu in prevozu semena, sadilnega materiala in 
drugega blaga rastlinskega izvora (v nadaljevanju »blago, za 
katero je potreben fitosanitarni pregled«) z ozemlja države 
ene pogodbenice na ali čez ozemlje države druge pogodbe- 
nice spoštovala pravne predpise o karanteni in varstvu rastlin 
veljavne na ozemlju države druge pogodbenice. 

5. člen 

Pogodbenici sta se sporazumeli, da bosta za blago, za katero 
je potreben fitosanitarni pregled, pri izvozu na ozemlje države 
druge pogodbenice kot embalažo uporabljali oblance, 
ostružke, papir in plastičen ter drug material, na katerem se 
škodljivi organizmi ne morejo razmnoževati. Na in v embalaži 
ne sme biti ostankov zemlje. 

Za blago, za katero je potreben fitosanitarni pregled, je treba 
pri prevozu po ozemlju države druge pogodbenice uporabljati 
skrbno Očiščena in po potrebi razkužena prevozna sredstva. 

6. člen 

Vsako pošiljko blaga, za katero je potreben fitosanitarni pre- 
gled in ki se izvaža z ozemlja države ene pogodbenice na ali 
čez ozemlje države druge pogodbenice, mora spremljati fito- 
sanitarno spričevalo, ki ga izda pristojni organ za varstvo 
rastlin in potrjuje, da blago ne vsebuje nobenih škodljivih 
organizmov, ki so uvrščeni v seznamu karantenskih škodljivih 
organizmov v državi uvoznici. 

Pristojna organa držav pogodbenic imata pravico, da za uvoz 
določenega blaga določita dodatne fitosanitarne pogoje. 

7. člen 

Če so na podlagi fitosanitarnih pregledov ugotovljeni karan- 
tenski škodljivi organizmi ali kakršno koli kršenje pravnih 
predpisov o karanteni in varstvu rastlin države uvoznice, 
imata pristojna organa držav pogodbenic pravico zavrnjti 
prevzem take pošiljke oziroma pošiljko uničiti ali odrediti 
druge ustrezne ukrepe. 

8. člen 

Na podlagi medsebojnega dogovora bosta pristojna organa 
držav pogodbenic po potrebi drug drugemu zagotavljala stro- 
kovno, tehnično in drugo pomoč na področju karantene in 
varstva rastlin. 

9. člen 

Pristojna organa držav obeh pogodbenic bosta: 

a) drug drugemu pošiljala zakone in druge pravne predpise o 
karanteni in varstvu rastlin takoj po njihovi potrditvi v pristoj- 
nih telesih, toda najkasneje v 60. dneh po njihovi uveljavitvi; 

b) drug drugega obveščala o strokovnih revijah, monografi- 
jah in pomembnih publikacijah o karanteni in varstvu rastlin, 
izdanih v njunih državah; 

c) vsako leto drug drugemu poslala seznam dovoljenih fito- 
farmacevtskih sredstev. 

10. člen 

Zaradi pospešitve prevoza in zmanjšanja tveganja v zvezi z 
vnosom in širjenjem karantenskih škodljivih organizmov 
lahko na podlagi obojestranskega soglasja pristojni organi 
države ene pogodbenice opravijo fitosanitarne preglede na 
ozemlju države druge pogodbenice. 

bene prostore in vso potrebno opremo, ki je nujna za opravlja- 
nje teh del, in zagotovil spoštovanje predpisov o varstvu pri 
delu. 

Postopek in druge pogoje držav pogodbenic v zvezi s fitosani- 
tarnimi pregledi bosta pristojna organa držav pogodbenic 
določila s posebnim dogovorom za vsak posamezen primer 
posebej. 

11.člen 

Za reševanje praktičnih vprašanj v zvezi z uresničevanjem 
tega sporazuma bosta pristojna organa držav pogodbenic po 
potrebi organizirala skupne sestanke. 

Sestanki bodo praviloma potekali izmenično v Republiki Slo- 
veniji in Češki republiki. Datum in kraj sestanka bosta dolo- 
čena s skupnim dogovorom. 

Pristojni organ države pogodbenice bo kril potne stroške in 
stroške nastanitve svojih predstavnikov. 

12. člen 

Določila tega sporazuma se ne nanašajo na pravice in obvez- 
nosti pogodbenic, ki izhajajo iz mednarodnih sporazumov, ki 
sta jih pogodbenici že sklenili, ali iz njunega članstva v med- 
narodnih organizacijah. t 

13. člen 

Za reševanje sporov, ki se nanašajo na razlago ali izvajanje 
tega sporazuma, bosta pogodbenici soglasno imenovali 
skupno komisijo za reševanje navedene problematike. Če 
komisija ne doseže soglasja, bo nadaljnji postopek potekal po 
diplomatski poti. 

14. člen 

Ta sporazum se lahko spremeni ali dopolni z vzajemnim 
dogovorom pogodbenic. Spremembe in dopolnitve morajo 
biti v pisni obliki. 

15. člen 

Ta sporazum mora biti odobren v skladu z notranjimi pravnimi 
predpisi držav pogodbenic in začne veljati 30. dan od dneva 
prejema poznejše note o tej odobritvi. 

Sporazum se sklene za pet let. Njegova veljavnost se samo- 
dejno podaljšuje za naslednja petletna obdobja, razen če ga 
katera od pogodbenic pisno odpove najkasneje eno leto pred 
potekom njegove veljavnosti. 

16. člen 

Z dnem uveljavitve tega sporazuma preneha v odnosu med 
Republiko Slovenijo in Češko republiko veljati Sporazum med 
Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado 
Češkoslovaške socialistične republike o sodelovanju na 
področju varstva rastlin, podpisan 16. junija 1965 v Beogradu. 

Sklenjeno v Ljubljani, dne 26. 2. 1996 v dveh izvirnikih v 
slovenskem in češkem jeziku, pri čemer sta obe besedili 
enako veljavni. 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za kmetijstvo, goz- 
darstvo in prehrano Republike Slovenije. 

4. člen 

Pristojni organ države pogodbenice, na ozemlju katere se Ta zakon začne vejati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
opravlja fitosanitarni pregled, bo po potrebi zagotovil služ- Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke 
republike o sodelovanju na področju karantene in varstva 
rastlin (v nadaljnjem besedilu sporazum), je bil podpisan v 
Ljubljani, 26. februarja 1996. Podpisala sfa ga minister za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije dr. 
Jože Osterc in minister za kmetijstvo Češke republike Josef 
Lux. 

Sporazum ureja sodelovanje pri nadzoru zdravstvenega sta- 
nja rastlin in blaga rastlinskega izvora, pri čemer se državi 
pogodbenici zavezujeta, da bosta v lastnem interesu in inte- 
resu druge pogodbenice skrbeli za nadzor, odkrivanje škodlji- 
vih organizmov in potrebne ukrepe, se medsebojno obveščali 
in po potrebi sodelovali pri skupnem zatiranju rastlinam 
posebno škodljivih organizmov. 

Pogodbenici bosta razvijali znanstveno in strokovno sodelo- 
vanje na področju varstva rastlin in s področja fitosanitarnega 
nadzora in ob rednih letnih izmenjavah strokovnjakov izme- 
njavali svoje izkušnje. O vseh spremembah na področju fito- 
sanitarnega nadzora in o vseh pojavih posebno nevarnih 
škodljivih organizmov ter o sprejetih ukrepih se bosta pogod- 
benici med seboj obveščali. 

Pogodbenici bosta z usklajenim delovanjem na področju fito- 
sanitarnega nadzora pripomogli k hitrejšemu in nemotenemu 
prometu rastlinskega blaga prek državne meje obeh držav in 
skrajšali karantenski nadzor nad rastlinami zaradi skritih 
okužb, ki sedaj traja dve leti. 

Seznama karantenskih škodljivih organizmov si bosta pogod- 
benici izmenjali posebej po diplomatski poti in začnejo veljati 
60. dan od prejema zadnje note. Na enak način si bosta 
sporočali tudi spremembe seznamov. Uveljavljanje seznamov 
in njunih sprememb na zahteve ratifikacije. 

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o 
zunanjih zadevah z zakonom ratificira Državni zbor Republike 
Slovenije. 

Izvajanje sporazuma ne zahteva dodatnih proračunskih sred- 
stev. 

Sporazum ne posega v obstoječo pozitivno zakonodajo in ne 
zahteva njene prilagoditve. 

■ : .I 
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Predlog akta o 

NASLEDSTVU SPORAZUMOV 

NEKDANJE JUGOSLAVIJE S 

KRALJEVINO NORVEŠKO, KI NAJ 

OSTANEJO V VELJAVI MED REPUBLIKU 

SLUVENIJU IN KRALJEVINO 

NORVEŠKO (RNONSNJ) 

- EPA 1448 

Vlada Republike Slovenije je na 192. seji dne 11. aprila 
1996 določila besedilo: 

- PREDLOGA AKTA O NASLEDSTVU SPORAZUMOV 
NEKDANJE JUGOSLAVIJE S KRALJEVINO NORVEŠKO, KI 
NAJ OSTANEJO V VELJAVI MED REPUBLIKO SLOVENIJO 
IN KRALJEVINO NORVEŠKO, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in dru- 
gega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, 
da bosta kot njena predstavnika pri delu Državnega zbora 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve; 

- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za zunanje zadeve. 

AKT 
O NASLEDSTVU SPORAZUMOV NEKDANJE JUGOSLAVIJE 
S KRALJEVINO NORVEŠKO, KI NAJ OSTANEJO V VELJAVI 
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN KRALJEVINO NORVEŠKO 

Na podlagi 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije v zvezi z določbami 1. člena Ustavnega zakona za 
izvedbo Ustave Republike Slovenije, Državni zbor Republike 
Slovenije odloča, da se notificira nasledstvo Republike Slove- 
nije glede naslednjih mednarodnih pogodb, ki jih je z Norve- 
ško sklenila nekdanja Jugoslavija in ki naj ostanejo v veljavi 
med Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško: 

1. Trgovinski sporazum med Vlado FLRJ in Kraljevino Norve- 
ško, Beograd, 30. 5.1956, objavljen v Ur. I. FLRJ-MP, št. 8/57. 

2. Sporazum med SFRJ in Kraljevino Norveško o izogibanju 

dvojnemu obdavčevanju podjetij, ki se ukvarjajo s pomorskim 
in zračnim prometom, Beograd, (sklenjen z izmenjavo not) 18. 
5. in 18. 6. 1966, objavljen v Ur. I. SFRJ-MP, št. 5/67. 

3. Sporazum o ekonomskem, industrijskem in tehničnem 
sodelovanju med SFRJ in Kraljevino Norveško, Oslo, 21. 8. 
1968, objavljen v Ur. I. SFRJ-MP, št. 10/70. 

4. Konvencija med SFRJ in Kraljevino Norveško o socialnem 
zavarovanju s protokolom, Beograd, 22.11.1974, objavljena v 
Ur. I. SFRJ-MP, št. 22/75. 

5. Konvencija med SFRJ in Kraljevino Norveško o izogibanju 
dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja s protoko- 
lom, Oslo, 1. 9. 1983, objavljena v Ur. I. SFRJ-MP, št. 9/85. 

Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Na podlagi določb 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo 
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije o nasledstvu mednarodnih pogodb, kijih 
je sklenila nekdanja Jugoslavija in se nanašajo na Republiko 
Slovenijo, predlagamo Državnemu zboru Republike Slovenije 
sprejem akta o nasledstvu petih dvostranskih mednarodnih 
pogodb, sklenjenih med nekdanjo SFRJ in Norveško, ki naj še 
naprej veljajo med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nor- 
veško. 

Usklajevanje seznama mednarodnih pogodb, ki jih je nekda- 
nja SFRJ sklenila z Norveško in ostajajo v veljavi med Slove- 
nijo in Kraljevino Norveško je potekalo po diplomatski poti. 
Pet pogodb ostaja v veljavi do sklenitve novih pgoodb, ostale 
so prenehale veljati. Slednje so. 

1. Deklaracija o trgovini in plovbi, Berlin, 24. 2. in 9. 3. 1909. 

2. Izmenjava not glede odškodnine za sekvestrirano in naci- 

43 poročevalec, št. 13 



onalnizirano norveško premoženje v Jugoslaviji, Oslo, 31. 5. 
1951. 

3. Sporazum o kulturnem sodelovanju, Beograd, 24. 6. 1955. 

4. Sporazum o vzajemnem priznavanju diplomatsko-konzu- 
larne oblike zakonske zveze, Beograd, 10. 4. in 31. 8. 1957. 

5. Sporazum o vzajemnem priznavanju potrdil o ladijski 
tonaži, Beograd, izmenjava not 29. 10. in 21. 12. 1959. 

6. Plačilni sporazum, Oslo, 18. 11. 1959. 

7. Sporazum o ustanovitvi mešane jugoslovansko-norveške 
ekonomske komisije, Oslo, 20. 2. in 17. 4. 1961. 

8. Sporazum o zračnem prometu, Beograd, 15. 4. 1964. 

9. Sporazum o odpravi vizumov, Beograd, 6. 5. 1964. 

BELEŽKE 

10. Sporazum o prevozu potnikov in blaga v mednarodnem 
cestnem prometu, Beograd, 22. 11. 1971. 

11. Sporazum o izvozu določenih tekstilnih izdelkov iz Jugo- 
slavije za uvoz v Norveško, Beograd, 25. 4. 1985. 

Slovenska in norveška stran sta se strinjali, da se Deklaracija 
o trgovini in plovbi iz leta 1909 ne nasledi. 

Zaradi tega je prišlo do dogovora, da se v izmenjavi not o 
nasledstvu omeni klavzula največjih ugodnosti, ki jo državi 
uporabljata na področju plovbe. Njena uporaba je začasna, 
saj jo bo v kratkem nadomestil multilateralni dokument Sve- 
tovne trgovinske organizacije 
(Priloga o pomorskih transportnih storitvah k Splošnemu 
sporazumu o trgovini in storitvah). 

Predlagamo, da se ohrani veljavnost v predlogu akta navede- 
nih petih mednarodnih pogodb. 

Po odobritvi akta o nasledstvu bo Ministrstvo za zunanje 
zadeve RS o tem obvestilo norveško stran. 

t 
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Četrta alinea 1. odstavka 97. člena ustave Republike 

Slovenije - državni svet zahteva od državnega zbora 

razpis zakonodajnega referenduma 

Državni svet Republike Slovenije je na 72. seji, dne 17.4.1996, na podlagi 43. člena poslovnika 
državnega sveta (Ur. I. RS, št. 44/93) sprejel 

SKLEP 
da na podlagi četrte alinee 1. odstavka 97. člena ustave Republike Slovenije 

od državnega zbora 

ZAHTEVA 

razpis predhodnega zakonodajnega referenduma v zvezi s predlogom zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v državni zbor, ki je 

državnemu zboru predložen v prvo obravnavo (EPA 1286) 

Predmet referenduma je naslednje 

VPRAŠANJE 

»Ali ste za to, da se zakon o volitvah v državni zbor spremeni in sicer s ciljem, da se uvede 
kombiniran proporcionalno-večinski sistem, v katerem bodo zagotovljena tri izhodišča: vpliv 
volilcev na izvolitev poslancev, enakopravna zastopanost vseh volilnih območij in proporci- 
onalno zastopstvo političnih interesov v državnem zboru, kar bi se doseglo tako: 

1. da se uvede 44 volilnih okrajev in da ima vsak volilec dva glasova: enega za neposredno 
izvolitev poslanca v svojem volilnem okraju, drugega pa za listo kandidatov v volilni enoti, 

2. da se poslanci v 44 volilnih okrajih neposredno dokončno izvolijo po večinskem sistemu z 
dvokrožnim sistemom volitev, 

3. da se 44 poslancev izvoli po proporcionalnem načelu z drugim glasom za listo kandidatov v 
volilni enoti, in sicer tako da so izvoljeni kandidati z list kandidatov z večjim številom glasov ter 
da je drugi glas hkrati odločilen za proporcionalno delitev 88 poslanskih mandatov, 

4. da se pri končni proporcionalni delitvi mandatov upoštevajo glasovi samo za tiste liste v 
volilnem okraju, ki v volilnem okraju nastopajo s svojim kandidatom, ter za tiste liste, ki v vsej 
državi dobijo najmanj 3,5% glasov?« 
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OBRAZLOŽITEV 

Državni svet predlaga z referendumom drugačno ureditev, kot 
jo vsebuje novela (EPA 1286) in kakršna je v obstoječem 
zakonu. Z referendumskim vprašanjem želi državni svet 
odpraviti slabost obstoječega sistema, ki je nastala zaradi 
nacionalnih list, to pa je, (1) da volilci niso odločali o izvolitvi 
poslancev, ampak stranke (odvisno od uvrstitve na naci- 
onalno listo) in (2) da niso bila vsa volilna območja enako- 
pravno zastopana v državnem zboru. 

S svojim predlogom želi državni svet doseči tri cilje: 
vpliv volilcev na izvolitev poslancev, enakopravno zastopa- 
nost vseh območij (volilnih okrajev oz. enot) in sorazmerno 
(proporcionalno) zastopstvo političnih interesov v državnem 
zboru (strankarske liste naj imajo v državnem zboru število 
mandatov, ki ustreza deležu glasov volilcev). 

To pomeni, da želi državni svet po eni strani odpraviti slabosti 
sedanjega zakona, po drugi strani pa iti korak dalje v pooseb- 
ljanju (personalizaciji) volitev, in sicer s tem, da se v obstoječi 
proporcionalni sistem vključijo elementi večinskega sistema. 
Na ta način bi dobili bolj samostojne poslance, ki ne bi bili 
glede kandidiranja in izvolitve v celoti odvisni od volje strank, 
ampak od volje volilcev in od tega, kakšen ugled uživajo kot 
osebnosti v volilnem okraju. Predlagani premik v smeri večin- 
skega sistema je takšen, da zboljša dosedanji proporcionalni 
sistem, hkrati pa ohranja osnovni okvir proporcionalnega 
sistema. 
Predlagana novela vključuje sama po sebi odpravo nacional- 
nih list iz leta 1992, kar bi sicer - če ne bi državni svet 
predlagal te novele - lahko bilo samostojno referendumsko 
vprašanje. 

Druga alinea 1. odstavka 97. člena ustave Republike 

Slovenije - državni svet daje državnemu zboru mnenja o 

vseh zadevah iz njegove pristojnosti 

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o mestnih občinah - prva obravnava 

Državni svet Republike Slovenije je na 70. seji, dne 27.3.1996, 
ob obravnavi predloga zakona o mestnih občinah - prva 
obravnava, sprejel 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu 
da državnemu zboru naslednje 

MNENJE 

K predlogu zakona o mestnih občinah - prva obravnava 

1. Državni svet ugotavlja, da veljavna normativna ureditev 
lokalne samouprave, taka kot je, povzroča v praksi številne 
spore v odnosih med občinami in državo. Zato državni svet 
podpira vse iniciative, ki bi pripomogle k razjasnitvi problema- 
tike na tem področju. Predvsem pa se zavzema za strokovno 
utemeljene predloge, ki se nanašajo na uveljavljanje lokalne 
samouprave. 

Državni svet ugotavlja, da je predlog zakona o mestnih obči- 
nah opozoril na nujnost jasne opredelitve izvirnih pristojnosti 
občin ter kriterijev, pogojev in postopkov za prenos državnih 
funkcij na občine in posebej na mestne občine za področje 
mest. 
2. Državni svet meni, da je potrebno problematiko lokalne 
samouprave reševati celovito. Državni svet ocenjuje predlo- 
ženo gradivo kot parcialno pobudo za razreševanje problema- 
tike v procesu uveljavljanja lokalne samouprave. Državni svet 
ugotavlja, da predstavlja posebno problematiko funkcionalna 
komponenta lokalne samouprave, ki se nanaša na proces 
razmejitve funkcij lokalne samouprave od funkcij državne 
uprave. Dokler zahtevana razmejitev državnih zadev od lokal- 
nih ne bo zakonsko urejena, ne bodo vzpostavljene možnosti 
za nadaljnje nemoteno delovanje državne in občinske uprave. 

3. Državni svet ugotavlja, da predlagani zakon zadeva osred- 
nje vprašanje odnosov med državo in lokalnimi skupnostmi, 
to je delitev kompetenc. V zvezi z dilemo, ali je za razrešitev 
tega problema ustrezneje sprejeti poseben zakon o mestnih 
občinah ali pa bi bilo bolje popraviti zakon o lokalni samou- 

pravi in v njem na novo razdeliti kompetence med državo in 
občinami v celoti, dodatno pa še posebnosti za mestne 
občine, se državni svet zavzema za drugo rešitev. Ugotov- 
Ijamo, da iz ustave (141. člen) ne izhaja, da je potrebno imeti 
za mestne občine poseben zakon. Razmisliti bi bilo mogoče o 
posebnem zakonu o statusu glavnega mesta. 

Smiselneje bi bilo torej dopolniti zakon o lokalni samoupravi, 
v katerem je že opredeljen položaj občin in posebej mestnih 
občin (npr. v členih 4,16, 22), kot pa sprejeti poseben zakon 
samo o mestnih občinah. V okviru teh sprememb in dopolni- 
tev bi lahko mestne občine dobile pristojnosti, ki zadevajo 
razvoj mest. S tem bi zagotovili učinkovitejše razreševanje 
položaja vseh občin, ne samo mestnih. 

Pri tem je potrebno upoštevati, da zadeva delitev kompetenc 
med državo in občinami (v celoti, ne le mestnimi) ustavni 
spor, ki ga je 29. 5. 1995 sprožil državni svet zoper zakon o 
prevzemu državnih funkcij. 

4. Pri definiranju zadev, ki bi bile v interesu mestnih občin, bi 
bilo po mnenju državnega sveta potrebno natančno ugotoviti, 
katere državne naloge so po svoji naravi take, da jih je 
mogoče prenesti na mestne občine in v kolikšnem obsegu. S 
tem bo opravljena jasna razmejitev s tistimi nalogami, ki jih 
morajo opravljati državni organi. 

5. Zakon o lokalni samoupravi in posamezni področni zakoni 
določajo pristojnosti občin in mestnih občin. V zvezi s tem 
državni svet poudarja, da je potrebno v prvi vrsti določiti 
izvirne pristojnosti tako občin kot tudi mestnih občin. Izvirne 
pristojnosti so enake za vse občine. Po ustavi pa lahko država 
z zakonom prenese na mestno občino določene naloge iz 
svoje pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mesta. 

6. V zvezi s predlaganim zakonom o mestnih občinah je treba 
pospešiti postopke za organiziranje širših lokalnih skupnosti 
- pokrajin, pri tem pa upoštevati tudi bojazen mnogih občin, 
da bi se s sprejemom takšnega zakona že anticipirala ureditev 
pokrajin (5. člen predloga zakona). 

7. Državni svet ugotavlja, da je potrebno večino nalog, našte- 

3 



tih v 2. členu predloga zakona, vrniti tudi v pristojnost vseh 
občin in ne le mestnih. Enako velja tudi za 10. člen, v katerem 
je predlagano, naj bi Republika Slovenija prenesla na mestne 
občine lastninsko pravico na javnih zgradbah, javni infra- 
strukturi, kmetijskih zemljiščih in gozdovih, ki so bili prene- 
seni v njeno last po letu 1991 s področnimi zakoni. Državni 
svet soglaša z vrnitvijo, vendar za vse občihe in ne le mestne. 

Državni svet opozarja na Evropsko listino lokalne samou- 
prave, v kateri 6. alinea preambule določa, da obstoj lokalnih 
oblasti z dejanskimi pristojnostmi lahko zagotovi le uprava, ki 
je hkrati učinkovita in obenem blizu državljanom. To je v 
povezavi s 5. alineo, ki pravi, da so države Sveta Evrope 
prepričane, da se pravica državljanov, da sodelujejo pri oprav- 

ljanju javnih zadev, lahko najbolj neposredno izvršuje na 
lokalni ravni. 

Kot temelj pojma lokalne samouprave Evropska listina 
lokalne samouprave označuje pravico in sposobnost lokalnih 
oblasti, da urejajo in opravljajo bistveni del javnih zadev v 
lastni pristojnosti in v korist lokalnega prebivalstva. 

Državni svet tudi opozarja na obljube zakonodajalca, da je 
odvzem nekaterih pristojnosti občinam začasen oz. potreben 
le v času reforme lokalne samouprave. Po izvedeni reformi pa 
se bodo pristojnosti vračale v skladu z zahtevami Evropske 
listine lokalne samouprave. 

Posebna sklepa državnega sveta ob obravnavi predloga zakona o mestnih občinah 
- prva obravnava    

Državni svet Republike Slovenije je na 70. seji, dne 27.3.1996, 
ob obravnavi predloga zakona o mestnih občinah - prva 
obravnava, sprejel 

POSEBNI SKLEP 

Ker je minilo že več kot eno leto od uvedbe lokalne samou- 
prave inker se je med tem časom pokazala že večina pomanj- 
kljivosti, državni svet poziva Službo vlade za reformo lokalne 
samouprave, ministra, pristojnega za lokalno samoupravo in 
Vlado Republike Slovenije, da prioritetno pripravijo vse 
dopolnitve zakonodaje, ki so potrebne za učinkovito dokon- 
čanje reforme lokalne samouprave. Državni svet bo aktivno 
sodeloval pri pripravi ustreznih sprememb oziroma bo sprem- 
ljal njihovo pripravo. 

Državni svet Republike Slovenije je na 70. seji, dne 27.3.1996, 
ob obravnavi predloga zakona o mestnih občinah - prva 
obravnava, sprejel 

POSEBNI SKLEP 

Vodstvo Državnega sveta Republike Slovenije naj s strokovno 
službo pretehta možnost, ali naj bi državni svet pripravil 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
lokalni samoupravi. 

Tretja alinea 1. odstavka 23, člena zakona o ustavnem 

sodišču - zahteva državnega sveta ustavnemu sodišču 

za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 

Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. odstavka 103. člena zakona o 
upravi   

Državni svet Republike Slovenije je na 70. seji, dne 27.3.1996, 
na podlagi tretje alinee 1. odstavka 23. člena zakona o ustav- 
nem sodišču (Ur. I. RS, št. 15/94) sprejel 

ZAHTEVO 

za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. odstavka 103. 
člena zakona o upravi (Ur. I. RS, št. 67/94) s predlogom za 
začasno odredbo, da se na podlagi 39. člena zakona o ustav- 
nem sodišču zadrži izvršitev te določbe zakona. 

Utemeljitev 

1. Predlog zakona o upravi je v prvi obravnavi vseboval 
določbo, da postanejo prostori in sredstva, ki so jih uporab- 
ljali občinski upravni organi, ki so opravljali državne funkcije, 
državna last po stanju na dan 31.12.1993 ter da se vpis pravic 
na teh nepremičninah izvrši na podlagi sklepa Vlade Repu- 
blike Slovenije. 

V teku zakonodajnega postopka, začenši s prvo fazo, je bilo v 
državnem svetu sprejeto stališče, da bi bilo nesprejemljivo 
podržavljenje prostorov, ki so jih uporabljali občinski upravni 
organi in da bi občine morale ostati lastniki teh prostorov in 
sredstev. 

Glede na izražena stališča v državnem svetu je 103. člen 
doživljal v zakonodajnem postopku različne spremembe. 
Tako je vlada za drugo branje pripravila predlog, da sredstva, 
oprema in prostori občinskih upravnih organov, ki jih prev- 
zame država, ne postanejo državna last, ampak jih država 
prevzame samo v posest, iz tega izvirajoče medsebojne 
odnose pa uredi s pogodbami. Zaradi enotnega urejanja teh 
vprašanj ter zaradi ohranitve enakega položaja vseh občin 
oziroma drugih lastnikov teh prostorov in sredstev je bilo v 
predlogu zakona predvideno, da Vlada Republike Slovenije s 
svojim aktom določi enotno ceno za odkup oziroma najem 
teh prostorov in sredstev. V drugi obravnavi je državni zbor na 
seji, dne 30. in 31. maja 1994, sprejel besedilo, da prostori in 
sredstva preidejo v posest Republike Slovenije po stanju na 
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dan 31. 12.1993. Za uporabo teh prostorov in sredstev zago- 
tavlja Vlada Republike Slovenije povračilo sorazmernega dela 
stroškov za vzdrževanje in obratovanje. 

2. Državni svet tudi s sprejetim besedilom 103. člena, ki ga je 
državni zbor sprejel v tretji obravnavi, na seji dne 28. 9.1994, 
ni bil v celoti zadovoljen. Prostori in sredstva, po stanju na 
dan 31.12. 1993, so sicer ostali v lasti občin, vendar pa so jih 
le-te dolžne prepustiti v uporabo upravnim enotam. Za upo- 
rabo teh prostorov in sredstev zagotavlja Vlada Republike 
Slovenije povračilo sorazmernega dela stroškov za vzdrževa- 
nje in obratovanje. 

Zato je državni svet na 38. seji, dne 3. 10. 1994, sprejel sklep, 
da od državnega zbora zahteva ponovno odločanje o tem 
zakonu. Državni svet je v zvezi z navedeno določbo menil, da 
je njena pomanjkljivost v tem, da zakon ne določa, da bi 
morala biti za medsebojna razmerja med državo in občino 
sklenjena pogodba, ki bi zagotavljala medsebojno izpolnjeva- 
nje obveznosti. Po mnenju državnega sveta nejasnost financi- 
ranja lokalne samouprave v celoti in v tem členu omogoča, da 
država prevzame vsa sredstva, ki bi morala biti eden izmed 
temeljev samostojnega delovanja reformirane lokalne samou- 
prave. 

3. Državni zbor je pri ponovnem odločanju o zakonu o upravi 
na svoji 18. izredni seji, dne 20.10.1994 preglasoval odložilni 
veto državnega sveta in je zakon sprejel v nespremenjenem 
besedilu. « 

4. Državni svet je na 40. seji, dne 16. 11. 1994, sprejel zahtevo 
za začetek postopka za oceno ustavnosti le 1. odstavka 101. 
člena, ne pa tudi 3. odstavka 103. člena zakona o upravi. 
Razlog za tako ravnanje državnega sveta je bil v tem, ker je 
predstavnik vlade na seji državnega sveta, dne 3. 10. 1994, v 
zvezi z določbo 3. odstavka 103. člena zatrdil, da bo vlada 
plačevala za omenjene prostore in sredstva najemnino za 
poknvanje vzdrževanja in obratovanja ter da zaradi tega ne bo 
prihajalo do zapletov v praksi delovanja upravnih enot in 
lokalnih skupnosti. 

5. Državni svet ugotavlja, da povzroča formulacija 3. odstavka 
103. člena zakona načelne dileme in spore in da je zaradi 
tega nezadovoljstvo v posameznih občinah vse večje. Župani 
posameznih občin navajajo v odgovorih, ki so jih posredovali 
predsedniku državnega sveta, da je potrebno sprožiti ustavni 
spor zoper določbo 3. odstavka 103. člena zakona o upravi. V 
občinah menijo, da bi jim morale upravne enote plačevati 
najemnino za uporabo prostorov in sredstev, ki so last občin. 

Državni svet na podlagi navedb županov posameznih občin 
ugotavlja, da se spodbijana določba v praksi izvršuje nedo- 
sledno: v nekaterih občinah upravne enote plačujejo soraz- 
merni del stroškov obratovanja in vzdrževanja (npr. Ribnica, 
Ruše), v nekaterih primerih pa upravne enote ne plačujejo 
ničesar (npr. Pivka, Grosuplje, Ig), kar omogoča pravno nego- 
tovost. 

6. Po mnenju državnega sveta je zakonodajalec z omejitvami v 
3. odstavku 103. člena zakona o upravi posegel v institut 
lastnine, za kar ni podlage v ustavi (33., 67. in 69. člen), hkrati 
pa je z omejitvijo posegel v ustavno zagotovljeni položaj 
občine in v njene pristojnosti, kar je v neskladju s členi 138 - 
144 ustave. 7. člen zakona o lokalni samoupravi določa, da so 
lokalne samoupravne skupnosti osebe javnega prava s pra- 
vico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami 
premoženja. Občina kot pravna oseba je lahko nosilka pravic 
in obveznosti v civilnopravni sferi. To pomeni, da občina 
lahko nastopa kot enakopraven subjekt pri sklepanju pogodb. 

7 Po določbi 3. odstavka 103. člena ostanejo prostori in 
sredstva, ki so jih kot družbeno premoženje do 31.12.1993 
uporabljali občinski upravni organi, last občin, vendar jih 

morajo občine prepustiti v uporabo upravnim enotam. Hkrati 
je določeno, da je Vlada Republike Slovenije dolžna za upo- 
rabo prostorov in sredstev zagotavljati povračilo sorazmer- 
nega dela stroškov za vzdrževanje in obratovanje. 

To pomeni, da zakon ne daje osnove za plačilo najemnine, kar 
pa je imanentna sestavina lastninske pravice. 

Ta določba je sama po sebi protislovna: na eni strani država 
priznava občinam lastninsko pravico na omenjenih prostorih 
in sredstvih, hkrati pa onemogoča uveljavljanje upravičenj, ki 
izhajajo iz lastnine, kamor nedvomno spada pravica do razpo- 
laganja s stvarjo. Najemnina je izraz lastnine in to je neob- 
hodna podlaga za pogodbeni odnos med občino in državo po 
načelih premoženjsko-pravnih oziroma obligacijskih raz- 
merij. 

8. Zakon je torej prisilno odvzel občini posamezna upraviče- 
nja lastninske pravice na razpolaganje in upravljanje ter upo- 
rabo, kar pomeni, da ji je substancialno omejil lastninsko 
pravico, hkrati pa ji je določil najemnika njenih prostorov in 
sredstev brez možnosti, da bi občina vplivala na vsebino tega 
»najemniškega« odnosa, torej da bi zahtevala tudi plačilo 
najemnine. Pri najemu gre za razmerje med najemodajalcem 
in najemnikom, tako da najemodajalec daje najemniku v upo- 
rabo stvari proti plačilu najemnine, ki jo je najemnik dolžan » 
plačati. 

Na upravne enote preide torej glede teh prostorov in sredstev 
le pravica uporabe, medtem ko razpolagalna pravica ostane 
občinam in v okviru te pravice bi občine morale imeti polno 
pravico sklepati najemne pogodbe z državo. 

9. Eno izmed podlag uresničevanja lokalne samouprave pred- 
stavlja definiranje in oblikovanje premoženja občin ter zago- 
tovitev trajnih in zadostnih virov financiranja njihovih nalog. 
Posebna naloga občine je, da ima, pridobiva in razpolaga z 
vsemi vrstami premoženja in s tem ustvarja sredstva za delo- 
vanje in razvoj občine. 

Zakon o lokalnih samoupravi (54. člen) določa, kot enega od 
poglavitnih virov občine za uresničevanje njenih nalog, 
dohodke od njenega lastnega premoženja. To pa so zlasti 
lahko dohodki od zakupnin in najemnin za zemljišča in 
objekte, ki so njena last. 

S tem, ko je zakonodajalec določil, da vlada zagotavlja obči- 
nam za uporabo prostorov in sredstev le povračilo sorazmer- 

» nega dela stroškov za vzdrževanje in obratovanje, je posegel v 
razmerje med državo in lokalno skupnostjo tako, da lahko 
trdimo, da so v tem primeru lokalne skupnosti v podrejenem 
položaju, kar pa nasprotuje določbam V. poglavja ustave. 

10. Državni svet zaradi navedenih razlogov predlaga Ustav- 
nemu sodišču, da oceni ustavnost 3. odstavka 103. člena 
zakona o upravi v tistem delu, ki nalaga občinam obveznost 
prepustitve prostorov in sredstev, ki so last občine, upravnim 
enotam in hkrati občini onemogoča, da bi z upravno enoto 
(državo) kot najemnikom vzpostavila normalen pogodbeni 
najemniški odnos. 

V tej zvezi predlagamo, da Ustavno sodišče razveljavi drugi 
stavek tretjega odstavka, ki se glasi: »Za uporabo teh prosto- 
rov in sredstev zagotavlja Vlada RS povračilo sorazmernega 
dela stroškov za vzdrževanje in obratovanje«. Podrejeno 
predlagamo, da ustavno sodišče razveljavi tudi del besedila 
prvega stavka 3. odstavka 103. člena, ki se glasi: »s tem, da so 
jih občine dolžne prepustiti v uporabo upravnim enotam«. 

Da bi preprečili nastanek težko popravljivih posledic v odno- 
sih med občinami in državo, predlagamo, da ustavno sodišče 
zadrži izvršitev spornih določb 3. odstavka 103. člena zakona 
o upravi. 
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Sklep državnega sveta, da zahteva začetek postopka za oceno ustavnosti določb 
205. in 206. člena, 1. odstavka 190. člena, 1. odstavka 197. člena, 2. odstavka 204. 
člena, določb 54. člena ter 201. do 204.a člena poslovnika državnega zbora 

Državni svet Republike Slovenije je na 70. seji, dne 27. 3.1996, 
na podlagi tretje alinee 1. odstavka 23. člena zakona o ustav- 
nem sodišču (Ur. I. RS, št. 15/94) sprejel 

SKLEP 

I. da zahteva začetek postopka za oceno ustavnosti poslov- 
nika državnega zbora (Ur. I. RS, št. 40/93 in 80/94), in sicer: 

- določb 205. in 206. člena, ki zadevajo odločanje o odložil- 
nem vetu, ker so v nasprotju s tretjo alineo prvega odstavka 
97. člena ustave; 

-določb prvega odstavka 190. člena, prvega odstavka 197. 
člena in drugega odstavka 204. člena, ki zadevajo pravico 
vlagati amandmaje k zakonskim predlogom, ker so v 
nasprotju s prvo alineo prvega odstavka 97. člena ustave in 

- določb 54. člena ter 201. do 204. a člena, ki zadevajo 
izredne seje ter hitri in skrajšani postopek, ker ne urejajo 
odnosov z državnim svetom na ustrezen način, kar onemo- 
goča uresničitev ustavne vloge državnega sveta, kot je opre- 
deljena v 97. členu ustave, in so zaradi tega v nasprotju z 
ustavo; in 

II. da na podlagi 45. člena in 48. člena zakona o ustavnem 
sodišču predlaga ustavnemu sodišču, da določbe poslovnika 
državnega zbora, navedene v prvi in drugi alinei, razveljavi 
oziroma odpravi, za določbe, navedene v tretji alinei, pa 
ugotovi njihovo protiustavnost in določi rok za njihovo uskla- 
ditev z ustavo. 

Utemeljitev 

1.1. Državni svet je bil z Ustavo Republike Slovenije leta 1991 
uveden kot sestavina novega parlamentarnega sistema, in 
sicer s položajem nepopolnega drugega doma parlamenta. 
Sestavlja ga zastopstvo nosilcev socialnih, gospodarskih, 
poklicnih in lokalnih interesov, ki so razdeljeni v pet interes- 
nih skupin. 

Kot nepopolni drugi dom je državni svet na podlagi 97. člena 
ustave s svojimi kompetencami usmerjen do državnega 
zbora. Pristojnosti, ki jih ima državni svet po ustavi in položaj, 
ki ga podrobneje določa zakon o državnem svetu, kažejo na 
smisel njegovega obstoja, to pa je uveljavljanje interesov 
petih interesnih skupin v parlamentarnem sistemu. Ustava 
daje težišče predvsem na udeležbo državnega sveta v zakono- 
dajnem postopku, saj mu v tem oziru daje tri pomembne 
pristojnosti: zakonodajno iniciativo, odložilni veto in zahtevo 
za razpis zakonodajnega referenduma. 

Delovanje državnega sveta podrobneje urejata zakon o držav- 
nem svetu in poslovnik državnega sveta. 

Kot nov ustavni organ se je državni svet doslej soočil s 
številnimi težavami, tako materialnimi kot tudi formalnimi. 

1.2. Eno izmed ovir za uveljavljanje ustavnega položaja držav- 
nega sveta predstavlja poslovnik državnega zbora. Državni 
svet je v razgovorih z vodstvom državnega zbora opozoril na 
probleme, ki se pojavljajo v medsebojnih odnosih, hkrati pa je 
predlagal konkretne spremembe poslovnika državnega zbora, 
vendar je državni zbor te predloge zavrnil. 

Poslovnik državnega zbora ne upošteva avtonomnega statusa 
državnega sveta in dejstva, da ima tudi državni svet svoj 
poslovnik, ki ga sprejme samostojno. 

Zaradi tega se je državni svet odločil, da sproži ustavni spor 
zoper tiste določbe poslovnika državnega zbora, ki so po 
mnenju državnega sveta protiustavne, bodisi ker izrecno pre- 
prečujejo uresničitev ustavnih pristojnosti državnega sveta 
bodisi ker ne urejajo razmerja do državnega zbora ali pa ga 
urejajo pomanjkljivo, tako da se v določenih razmerjih ne 
more uveljaviti ustavni položaj državnega sveta. Gre za tri 
skupine določb poslovnika; za določbe v zvezi s ponovnim 
odločanjem o zakonu oziroma z odložilnim vetom (205. in 
206. člen), določbe v zvezi z vlaganjem amandmajev k zakon- 
skim predlogom (190., 197. in 204. člen) ter določbe, ki zade- 
vajo izredne seje ter hitri in skrajšani postopek za sprejem 
zakona (54. člen ter 201. do 204. a člen). 

2.1. Poslovnik državnega zbora v poglavju o ponovnem odlo- 
čanju o zakonu v prvem odstavku 206. člena določa, da 
ponovno glasovanje opravi državni zbor na prvi naslednji seji. 
V drugem odstavku tega člena določa, da lahko predstavnik 
državnega sveta pred glasovanjem obrazloži zahtevo držav- 
nega sveta, prav tako pa lahko pred glasovanjem predlagatelj 
zakona in vlada, kadar ni sama predlagateljica zakona, obra- 
zloži svoje mnenje. Tretji odstavek tega člena pa določa, da 
poročevalec matičnega delovnega telesa predstavi pred gla- 
sovanjem mnenje delovnega telesa. 

Prvi odstavek 97. člena ustave, ki določa pristojnosti držav- 
nega sveta, v tretji alinei določa, da državni svet med drugim 
lahko zahteva, da državni zbor pred razglasitvijo kakega 
zakona o njem še enkrat odloča. DrugI odstavek 91. člena 
ustave pa določa, da državni svet lahko v sedmih dneh od 
sprejetja zakona in še pred njegovo razglasitvijo zahteva, da 
državni zbor o njem še enkrat odloča, pri čemer mora pri 
ponovnem odločanju za sprejem zakona glasovati večina 
vseh poslancev, razen če ustava za sprejem obravnavanega 
zakona predvideva večje število glasov. Ponovna odločitev 
državnega zbora je dokončna. 

Glede na navedene ustavne določbe o pravici državnega 
sveta, da od državnega zbora zahteva ponovno odločanje o 
zakonu, državni svet ugotavlja, da poslovnik državnega 
zbora ne zagotavlja Izvedbe ustavne določbe o ponovnem 
odločanju, kajti določbe 206. člena poslovnika državnega 
zbora govorijo samo o ponovnem glasovan|u državnega 
zbora in ne o odločanju. Državni svet meni, da mora državni 
zbor na podlagi vloženega odložilnega veta državnega svet 
ponovno odločati, ne pa o zakonu samo ponovno glasovati. 

Ponovno odločanje predpostavlja namreč nujno fazo pri- 
prave tega odločanja na državnem zboru, tako kot je to 
urejeno v vseh treh fazah zakonodajnega postopka. To 
pomeni, da je treba pred glasovanjem imeti v državnem zboru 
razpravo o zakonu, na katerega je vložen odložilni veto. 
Nujnost te razprave je v tem, da se soočijo argumenti držav- 
nega zbora, zaradi katerih je sprejel sporni zakon, in argu- 
menti državnega sveta, zaradi katerih je le-ta predlagal 
ponovno odločanje o zakonu. Poslovnik državnega zbora Pa 

tega ne omogoča, saj je v 206. členu ponovno odločanj« 
zreduclral na ponovno glasovanje brez razprave. 

2.2. S tem v zvezi državpi svet opozarja, da bi s ponovno 
razpravo o zakonu, za katerega državni svet predlaga 
ponovno odločanje, in s soočenjem argumentov državni zbor 
lahko dosegel pomembno izboljšanje in hkrati racionalizacijo 
zakonodajnega postopka. 

Gre za to, da bi dopolnil poslovnik tako, da bi omogočil 
spremembo zakona z amandmaji v tistem delu, ki mu j® 
oporekal državni svet, seveda, če bi na podlagi izvedene 
obravnave sprejel argumente državnega sveta. 
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Sedanja ureditev je nerazumna in neracionalna, saj poslovnik 
ne omogoča državnemu zboru, da bi v primerih, ko bi se 
strinjal z argumenti državnega sveta, zaradi katerih je le-ta 
predlagal ponovno odločanje o zakonu, posamezne določbe 
tega zakona takoj ustrezno spremenil ali dopolnil z amandma- 
jem, ne pa da je zaradi enega člena potrebno zavreči cel 
zakon in potem sprožiti novo zakonodajno proceduro, ali pa, 
nasprotno, da se potrdi zakon in se zavestno sprejme tudi 
protiustavni člen, češ, pa naj ga ustavno sodišče razveljavi. 
Tako v prvem kot v drugem primeru je treba sprožiti dodatne 
postopke, kar pa ni racionalno." 

Glede na navedeno državni svet meni, da 206. člen poslovnika 
državnega zbora zaradi tega, ker ponovno odločanje o 
zakonu zreducira na ponovno glasovanje, ni v skladu s tretjo 
alineo prvega odstavka 97. člena ustave. 

2.3. Državni svet meni, da je glede na navedeno sporen tudi 
205. člen poslovnika državnega zbora, ki določa, da kadar 
državni zbor pred razglasitvijo zakona na zahtevo državnega 
sveta ponovno odloča o zakonu, pošlje predsednik državnega 
zbora zahtevo državnega sveta matičnemu delovnemu telesu, 
ki oblikuje mnenje o vsebini zahteve državnega sveta. 

V tem členu ni predvideno nikakršno sodelovanje med matič- 
nim delovnim telesom državnega zbora in pristojno komisijo 
državnega sveta niti ni matično delovno telo državnega zbora 
izrecno zavezano, da bi na sejo povabilo predstavnika držav- 
nega sveta. 

Niti v 205. členu niti v 206. členu niso določeni (minimalni) 
roki In obveznost, da matično delovno telo državnega zbora 
pritegne k sodelovanju delovno telo državnega sveta. Prav 
tako ni za sejo državnega zbora določen minimalni rok, v 
katerem je pred sejo državnega zbora potrebno povabiti pred- 
stavnika državnega sveta, da bi na seji obrazložil stališče 
državnega sveta do spornega dela zakona. 

Tako v celotnem postopku odločanja o odložilnem vetu v 
državnem zboru niso zavarovane pravice državnega sveta in 
ta postopek izpade kot čista formalnost. 

2.4. To je bilo zlasti očitno pri odločanju o odložilnem vetu na 
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju na seji državnega zbora 2. febru- 
arja 1996. Odložilni veto na omenjeni zakon, ki ga je državni 
svet sprejel na seji 31. januarja 1996, ilustrira realno stanje 
vrednosti zadevnih določb poslovnika državnega zbora: 

- na sejo matičnega delovnega telesa državnega zbora 
(odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko), ki je 
bila 2. 2. 1996 ob 9. uri, državni svet ni bil vabljen (potem, ko 
se je seja že začela, so ustno povabili, naj pride predstavnik 
državnega sveta); 

- za.sejo državnega zbora, ki je bila sklicana za 2. 2. 1996 ob 
13. uri, je slabo uro pred sklicem seje zbora (ob 12.10 uri) 
dobil predsednik državnega sveta vabilo, naj pošlje na sejo„ 
državnega zbora predstavnika državnega sveta. 

• Očiten primer takšne neracionalnosti je zakon o visokem šolstvu, 
zaradi katerega je bilo dejansko sproženih osem postopkov oziroma 
dejanj, ki so zaposlovala pristojne organe: 
~ državni zbor je obravnaval zakon o treh fazah, 
- državni svet je oporekal 60. členu zakona v predhodnih fazah, 
- ker državni zbor ni sprejel stališča državnega sveta do 60. člena 
zakona, je državni svet 29. 11. 1993 vložil na zakon odložilni veto, 
- državni zbor je na seji 7. 12. 1993 zavrnil odložilni veto, vendar z 
argumentacijo, da je zaradi enega (protiustavnega) člena škoda zrušiti 
cel zakon, in z obvezo, da bo takoj vložena novela zakona zaradi 60. 
člena, 
- poslanec dr. D. Rupel, predsednik odbora za kulturo, šolstvo in 
Sport je 4. 1. 1994 vložil novelo za spremembo 60. člena zakona. 
- državni zbor ie na seji 25. 1. 1994 zavrnif predlagano novelo 60. 
4lena, 
~ državni svet je 2. 2.1994 sprožil ustavni spor zoper zakon (zaradi 60. 
"ena), 
~ ustavno sodišče je najprej 17. 2. 1994 sprejelo začasno odredbo 
zoper 60. člen in 25. 5. 1995 razveljavilo 60. člen zakona. 

To kaže, da državni svet seveda ni mogel izvesti priprav za 
ustrezno predstavitev vsebine odložilnega veta na seji držav- 
nega zbora oziroma na seji njegovega mati čnega odbora 2. 2. 
1996. 

Normalno bi bilo, da bi državni zbor upošteval roke, ki jih ima 
državni svet določene za sklicevanje svojih sej *, kadar pa to 
ne bi bilo mogoče, pa bi bilo potrebno upoštevati minimalni 
sedemdnevni rok, ki je določen za sklic seje državnega zbora 
(drugi odstavek 52. člena poslovnika državnega zbora). Edino 
na ta način bi bilo mogoče zagotoviti aktivno udeležbo pred- 
stavnikov interesnih skupin, ki so predlagali odložilni veto. 

Nekorektnost navedenega postopka na seji državnega zbora 
2.2. 1996, ki kaže na čisti formalizem, se še dodatno kaže v 
dejstvu, da je državni svet dobil stališče vlade do tega odložil- 
nega veta šele poldrugo uro po končani seji državnega zbora, 
tako da se do tega vladnega stališča seveda ni bilo mogoče 
opredeliti niti na seji matičnega odbora niti na seji državnega 
zbora. 

Vse to kaže, da se zaradi protiustavnih in zaradi pomanjkljivih 
določb poslovnika državnega zbora postopek odločanja o 
odložnem vetu državnega sveta lahko sprevrže v čisti formali- 
zem, katerega edini cilj je preglasovati odložilni veto, kar pa ni 
namen ustave. 

2.£ 'Državni svet opozarja, da je navedenim vprašanjem v 
zvezi s ponovnim odločanjem o zakonu posvetil posebno 
pozornost že v prvi polovici leta 1993, ko je bil v teku postopek 
za sprejem poslovnika državnega zbora. Tako je predlog 
državnega sveta, da naj bi poslovnik državnega zbora omogo- 
čal pri ponovnem odločanju obravnavo razlogov državnega 
sveta, zaradi katerih je le-ta predlagal ponovno odločanje, 
skušala uveljaviti njegova komisija za pripravo poslovnika na 
dveh razgovorih s komisijo državnega zbora za poslovnik. 
Vendar predlogi državnega sveta, ki so se v prvi vrsti nanašali 
na besedilo sedanjega 206. člena poslovnika državnega 
zbora, niso bili sprejeti. 

V februarju 1994 je državni svet sprejel sklep, s katerim je 
predlagal državnemu zboru, da pri obravnavi in sprejemanju 
morebitnih sprememb in dopolnitev poslovnika državnega 
zbora upošteva tudi predloge državnega sveta, ki se nanašajo 
na določbe 206. in 207. člena poslovnika državnega zbora. Na 
seji komisije državnega zbora za poslovnik 16. 5. 1994 je bila 
pri obravnavi predlogov za spremembe in dopolnitve poslov- 
nika državnega zbora kot odprto vprašanje izpostavljena mož- 
nost spreminjanja sprejetega zakona v postopku ponovnega 
odločanja na zahtevo državnega sveta, vendar jo je navedena 
komisija ponovno zavrnila. 

.1. Prvi odstavek 190. člena poslovnika državnega zbora 
določa, da v drugi obravnavi predloga zakona lahko predla- 
gajo njegove spremembe in dopolnitve z amandmaji: 
poslanci, matično delovno telo, zainteresirano delovno telo in 
predlagatelj zakona. Prvi odstavek 197. člena poslovnika 
državnega zbora pa določa, da v tretji obravnavi predloga 
zakona lahko predlaga amandma najmanj deset poslancev, 
poslanska skupina, matično delovno telo, predlagatelj zakona 
in vlada, kadar ni sama predlagateljica zakona. Drugi odsta- 
vek 204. člena iz poglavja o hitrem postopku za sprejem 
zakona določa, da amandmaje lahko predloži poslanec, 
matično delovno telo, predlagatelj zakona ali vlada, kadar ni 
sama predlagateljica zakona. 

• Žal določba 252. člena poslovnika državnega zbora, ki edina 
korektno upošteva avtonomni status državnega sveta glede rokov za 
sklicevanje sej, doslej še ni bila uporabljena, ker državni zbor v treh 
letih še ni zahteval od državnega sveta mnenja na osnovi drugega 
odstavka 97. člena Ustave RS: 
-Če državni zbor na seji sklene, da zahteva od državnega sveta mnenje 
o posamezni zadevi, določi tudi rok. v katerem želi dobiti mnenje 
državnega sveta. Ta rok ne sme biti krajši, kakor je v poslovniku 
državnega sveta določen rok za sklic seje državnega sveta.- 
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To pomeni, da po poslovniku državnega zbora državni svet 
nima pravice vlagati amandmajev na predloge zakonov, kar 
po mnenju državnega sveta ni v skladu z ustavo. Po določbi 
prve alinee prvega odstavka 97. člena ustave ima namreč 
državni svet pravico predlagati državnemu zboru sprejem 
zakonov. 

Po mnenju državnega sveta poslovnik državnega zbora v 
nasprotju z ustavo izključuje državni svet iz zakonodajnega 
postopka tako, da mu ne prizna pravice vlagati amandmajev 
na predloge zakonov, ki so v postopku pred državnim zbo- 
rom, razen na zakone, ki jih sam predlaga. 

3.2. Po mnenju državnega sveta je po načelu »a maiori ad 
minus« v pravici predlagati zakone (zakonodajna iniciativa) 
vključena tudi pravica vlagati amandmaje k zakonskim pred- 
logom. 

Brez pravice vlagati amandmaje na zakone, ki s<3 v postopku 
pred državnim zborom, je bistveno okrnjena ustavna dolžnost 
državnega sveta, da uveljavlja interese petih interesnih sku- 
pin. katerih predstavniki so izvoljeni v državni svet. Dejstvo je 
namreč, da se ti interesi največkrat neposredno kažejo v 
zakonih. Ker državni zbor ne priznava državnemu svetu pra- 
vice vlagati amandmaje na zakone, mora v številnih primerih 
vložiti odložilni veto na zakone. Vsekakor bi bilo tudi bolj 
racionalno, da bi državni svet svoja stališča lahko uveljavljal z 
amandmaji k zakonskim predlogom. 

3.3. Glede na navedeno državni svet meni, da so določbe 
prvega odstavka 190. člena, prvega odstavka 197. člena in 
drugega odstavka 204. člena poslovnika državnega zbora v 
nasprotju s prvo alineo prvega odstavka 97. člena ustave. 

4.1. Poslovnik državnega zbora ureja v 54. členu sklic izredne 
seje v krajšem roku kot je minimalni rok (sedem dni), in sicer 
celo brez dnevnega reda in brez gradiva. V členih 201. do 204. 
a sta urejena hitri postopek in skrajšani postopek za sprejem 
zakona, kjer je predvideno, da zbor združi vse tri obravnave 
predloga zakona na isti seji. 

Državni svet meni, da v teh določbah ni upoštevana ustavna 
vloga državnega sveta. Ker ni določen noben rok in obvez- 
nost državnega zbora za sodelovanje z državnim svetom, se 
državni svet oziroma njegove komisije znajdejo v situaciji, ko 

Državni svet Republike Slovenije je na 72. seji, dne 17.4.1996, 
na podlagi prvega odstavka 86. člena poslovnika državnega 
sveta (Ur. I. RS, št. 44/93) sprejel 

SKLEP 
da daje državnemu zboru pobudo 

da na podlagi 26. člena Zakona o referendumu in ljudski 
iniciativi (Ur. I. RS št. 15/94, odločba US 13/95), zaradi raci- 
onalnosti istočasno s predhodnim zakonodajnim referendu- 
mom o spremembah volilnega sistema, razpiše 

posvetovalni referendum v zvezi z možnostjo odpoklica po- 
slanca. 

Predmet referenduma bi lahko bilo naslednje 

VPRAŠANJE 

»Ali ste za to, da se z zakonom uredi odpoklic poslanca?« 

Obrazložitev 

Poslanec mora svojo funkcijo opravljati odgovorno in pri tem 

ni časa za oblikovanje stališča državnega sveta k zakonskemu 
predlogu, o katerem državni zbor odloča na izredni seji oz. po 
hitrem ali pa po skrajšanem postopku. Tako interesne sku- 
pine, ki sestavljajo državni svet, ne morejo uresničevati 
svoje ustavne funkcije, to pa je uveljavljanje interesov v 
zakonodajnem postopku oziroma glede odločitev, ki jih spre- 
jema državni zbor na izrednih sejah. 

Razen tega kaže opozoriti, da državni zbor dostikrat krši 
določbe prvega odstavka 201. člena poslovnika, ki določa, da 
je mogoče sprejeti zakon po hitrem postopku le, kadar to 
zahtevajo izredne potrebe države, interesi obrambe ali 
naravne nesreče. 

Državni svet je zato prikrajšan pri uresničevanju ene od svojih 
z ustavo določenih pristojnosti, in sicer, da lahko daje držav- 
nemu zboru mnenje o vseh zadevah iz njegove pristojnosti, 
kot to določa druga alinea prvega odstavka 97. člena ustave. 

4.2. Ko državni svet postavlja vprašanje skladnosti poslovnika 
državnega zbora z ustavo, opozarja na razliko med državnim 
zborom in državnim svetom tudi s stališča načina opravljanja 
funkcije: poslanci opravljajo svojo funkcijo poklicno, državni 
svetniki pa nepoklicno. Državni zbor pri svojem načinu dela in 
določanju časovne dinamike sej oziroma sklicevanja sej sko- 
rajda ne upošteva tega dejstva. 

Državni svet zaradi svoje pluralne strukture (sestavljen je iz 
petih interesnih skupin) in zaradi dejstva, da državni svetniki 
svoje funkcije ne opravljajo poklicno, ne more slediti načinu 
dela državnega zbora, ki je prirejen poklicni sestavi državnega 
zbora. Državni svet ni v stanju ustrezno in odgovorno reagirati 
na seje državnega zbora oziroma njegovih delovnih teles, ki 
so sklicane čez noč oziroma v nekaj urah. 

4.3. Državni svet torej s tega zornega kota izpodbija ustavnost 
poslovnika državnega zbora, ki z nekaterimi določbami nepo^ 
sredno onemogoča uresničevanje ustavnih pristojnosti 
državnega sveta, po drugi strani pa posredno onemogoča 
uveljavljanje njegovega ustavnega položaja, ker nima potreb- 
nih postopkovnih določb, ki bi zavezovale državni zbor ozi- 
roma njegova delovna telesa za sodelovanje z državnim sve- 
tom in ki bi za to sodelovanje določale razumne časovne roke, 
ki bi upoštevali interesno strukturo državnega sveta in nje- 
govo nepoklicno sestavo. 

uresničevati program, na podlagi katerega so mu volilci izka- 
zali zaupanje in ga izvolili, kar izkazuje v nenehnem stiku * 
volilci. 

Zakon bi moral dati volilcem možnost, da odpokličejo 
poslanca, če niso zadovoljni z njegovim delom in če se I® 
izneveril programu, na podlagi katerega je bil izvoljen. 

V javnosti je bilo postavljenih veliko zahtev, da je potrebno 
urediti odpoklic, vendar pa obstajajo različne razlage, ali je na 
podlagi ustave (82. člen) sploh možno izvesti odpoklic. Zaradi 
tega vprašanja odpoklica nismo povezali z zakonodajni^ 
referendumskim vprašanjem o zakonu o volitvah, ampal; 
predlagamo posvetovalni referendum. Tako bodo voli'0' 
lahko izrazili svojo voljo, pristojni organi pa bodo pote^ 
razčistili ustavnopravne dileme in predlagali potrebne rešitvi 
po potrebi tudi iniciativo za spremembo ustave. 

Ta posvetovalni referendum se zaradi racionalnosti lahko (n® 
podlagi 32. člena zakona) časovno izvede istočasno s P,e?' 
hodnim zakonodajnim referendumom, vendar pa realizacij® 
rezultata referenduma ni časovno vezana na spremembo 
zakona o volitvah poslancev, zlasti ker državni zbor ni vezan 
na izid posvetovalnega referenduma. 

Pobuda državnega sveta za razpis posvetovalnega 

referenduma o odpoklicu poslanca 



Prvi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - 

državni svet in njegova delovna telesa imajo pravico 

zahtevati od državnih organov pojasnila in podatke v 

zvezi z zadevami, ki jih obravnavajo 

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude podpredsednika državnega sveta 
Poldeta Bibiča in Komisije za politični sistem za začetek postopka za spremembo 
83. člena ustave Republike Slovenije    

Državni svet Republike Slovenije je na 24. seji, dne 19.1.1994, 
obravnaval pobudo podpredsednika državnega sveta Poldeta 
Bibiča in Komisije za politični sistem za začetek postopka za 
spremembo 83. člena ustave Republike Slovenije in na pod- 
lagi 86. člena poslovnika državnega sveta sprejel naslednji • 

SKLEP 

Pobudo podpredsednika državnega sveta in Komisije za poli- 
tični sistem za začetek postopka za spremembo 83. člena 
ustave Republike Slovenije (imuniteta) se pošlje skupaj z 
magnetogramom in pridobljenimi strokovnimi mnenji pravne 
fakultete ter primerjalno analizo ureditve v drugih evropskih 
državah vsem interesnim skupinam in komisijam državnega 
sveta, da o njeni vsebini razpravljajo in sprejmejo svoja sta- 
lišča. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Jožeta Resmana v 
zvezi z izkoriščanjem naravnega bogastva - naravnih vodnih virov  

Državni svet Republike Slovenije je na 24. seji, dne 19.1.1994, 
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje držav- 
nega svetnika Jožeta Resmana v zvezi z izkoriščanjem narav- 
nega bogastva - naravnih vodnih virov in na podlagi 1. 
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje držav- 
nega svetnika Jožeta Resmana in prosi ministrstvo za okolje 
in prostor, da vprašanje prouči in državnemu svetu pošlje 
odgovor. 

Vprašanje se glasi: 

Kako je mogoče izkoriščati naravna bogastva - naravne 
vodne vire na obstoječih vodotokih, stoječih vodah, izkoriš- 
čati podtalnico ter uporabljati te vire za vse vrste dejavnosti? 

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Fedje Klavore v ^ 
zvezi z zagotovitvijo prometne povezave Bovške in doline Trente preko Vršiča 

Državni svet Republike Slovenije je na 24. seji, dne 19.1.1994, 
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo držav- 
nega svetnika Fedje Klavore v zvezi z zagotovitvijo prometne 
povezave Bovške in še posebej doline Trente preko Vršiča in 
"a podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega 
svetnika Fedje Klavore in prosi Ministrstvo za promet in zveze, 
da pobudo preuči in Državnemu svetu Republike Slovenije 
Pošlje odgovor. 

Pobuda se glasi: 

Zadnja naravna nesreča v T renti ponovno (doslej že nešteto- 
krat) zastavlja vprašanje celoletne povezave med Zgornjeso- 
ško in Zgorniesavsko dolino preko prelaza Vršič. 

Bovško in še posebej Trenta sta izjemno ogrožena na števil- 
nih točkah (hudourne vode, podori, snežni plazovi!). Pove- 

zava preko Vršiča je bila, je in gotovo bo še pomembna ali 
celo edina povezava. 

Vendar ne gre le za vprašanje varnosti. Gre za turistično 
enega najbolj razvitih delov Slovenije, ki ga ni mogoče razvi- 
jati brez celoletne povezave med dvema dolinama. 

Državni svet daje pobudo, da se vprašanje te povezave vse- 
stransko preuči in doreče v prostorskem planu, v nacionalni 
strategiji razvoja ter v zakonu o cestah. 

Državni svet dodaja še konkretno in izjemno aktualno vpra- 
šanje: 

Kako bo rešeno vprašanje varne prevoznosti odseka ceste 
skozi Trento pod podorom do letošnje turistične sezone? 
Prevoznost ceste je sedaj možna le na lastno odgovornost. Ob 
tisočkrat večjem obisku doline bo vprašanje varnosti in tudi 
zaščite življenj bistveno zaostreno. 

Ali bo ministrstvo zaradi varnosti cesto zaprlo in s tem sezna- 
nilo tudi tuja in domača turistična in prometna združenja ali 
pa bo izvedlo sanacijo in zavarovanje tega dela ceste? 
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ODGOVOR MINISTRSTVA ZA PROMET IN ZVEZE 

1. Problem zagotavljanja stalne prevoznosti regionalne ceste 
št. 302 preko prelaza Vršič je bil preučen v okviru Analize 
možnosti celoletne povezave gornjesavske in gornjesoške 
doline z oceno soškega koridorja (Ornega consult, 1991). 

V navedeni študiji so bile: (1) obravnavane in ocenjene vse do 
tedaj predlagane različice povezav obeh dolin (t. i. predorske 
variante) ter (2) prikazane možnosti in stroški zagotavljanja 
celoletne prevoznosti obstoječe regionalne ceste preko 
Vršiča. Glede slednje rešitve je bilo izrecno opozorjeno, da bi 
bila kljub zagotovitvi ustrezne zimske službe ta cestna pove- 
zava lahko za njene uporabnike rizična, predvsem zaradi 
grozečih plazov v T renti, kot se je to žal potrdilo tudi v primeru 
Berebice. 
Študija je nadalje nakazala, da bi zaradi zahtevnosti reševanja 
ustrezne cestne povezave obeh dolin v smeri Vršiča lahko za 
razvoj Trente še največ prispevala (poleg neposrednih vlaganj 
v njen gospodarski razvoj) kakovostnejša cestna povezava na 
relaciji Škofja Loka - Tolmin. Tej usmeritvi je sledila študija 
najustreznejše povezave tolminskega območja z osrednjo 
Slovenijo in predlog potrebnih ukrepov za izboljšanje cestne 
povezave Škofja Loka - Tolmin, ki pa se izvajajo zgolj posto- 
poma in iz finančnih razlogov prepočasi glede na potrebe 
soške doline. 

2. Konkretni predlogi* za najprimernejše reševanje cestne 
povezave preko Vršiča še niso pripravljeni. V pripravi je naro- 
čilo študije za prometno-tehnično preveritev celotne cestne 
povezave od Kranjske Gore do Bovca, s katero naj bi evidenti- 
rali vse probleme in pomanjkljivosti obstoječe ceste ter na tej 
podlagi predlagali konkretne rešitve posameznih problemov 
in opredelili potrebno projektno dokumentacijo. 

Vzporedno s to študijo ter študijo ogroženosti ceste, katere 
namen bomo pojasnili v nadaljevanju, bodo ponovno začete 
aktivnosti za pripravo projektnih rešitev za obstoječo cesto na 
kritičnih območjih na Vršiču (predlog galerije ali krajšega 
predo.a) in v Trenti. 
3. Zaradi zrušenja podora izpod Berebice je bil dne 20.12.1993 
organiziran strokovni ogled stanja na prizadeti regionalni 
cesti, ob katerem je bil narejen tudi zapisnik o najnujnejših 
ukrepih za vzpostavitev prevoznosti ceste. Po naročilu Repu- 
bliške uprave za ceste je Cestno podjetje Nova Gorica v 
sodelovanju z GZL - Podjetjem za miniranje takoj pričelo z 
miniranjem in odstranjevanjem skalnih blokov z vozišča ceste 
zaradi zagotovitve njegove prevoznosti. 

Delom za vzpostavitev osnovne prevoznosti so sledila sanacij- 
ska dela na poškodovanem odseku ceste. Ta dela se še 

izvajajo in bodo v primeru, da se vremenski pogoji ne bodo 
poslabšali, v predvidenem obsegu zaključena v roku enega 
meseca. Sanacijska dela obsegajo 

- obnovo porušenih podpornih kamnitih zidov; 
- sanacijo zrušene vkopne brežine s kamnito zložbo; 
- sanacijo usadov na zunanjem robu cestišča; 
- sanacijo zgornjega ustroja ceste. 

Sočasno z izvajanjem naštetih del je bil postavljen signaliza- 
cijski sistem s postavitvijo dveh semaforjev na obeh straneh 
kritičnega odseka ceste pod podorom. Semaforji so povezani 
z mrežo signalnih naprav, vgrajenih na labilno področje, tako 
da v primeru ponovnega zrušenja večjih blokov ali porušitve z 
avtomatsko vključitvijo semaforjev pravočasno zaprejo pre- 
hod preko kritičnega odseka ceste. Strinjamo se z mnenji, da 
ne gre za stoodstotno varnost v primerih, ko bi se udeleženci 
v prometu nahajali ob vključitvi semaforjev na kritičnem 
odseku. Vendar gre za začasno rešitev, ki jo je bilo v danih 
pogojih in v kratkem roku moč zagotoviti s ciljem, da se cesta 
ne bi popolnoma zaprla za promet. 

Poleg navedenih neposrednih ukrepov za zagotovitev nujne 
prevoznosti ceste so bili v Republiški upravi za ceste še 
naslednji ukrepi za določitev ukrepov trajne sanacije kritič- 
nega odseka ceste: 

- naročen je bil idejni projekt o možnostih odstranitve labil- 
nih blokov v steni Berebica. Projekt bosta pripravila ZRMK in 
GZL - Podjetje za miniranje, predvidoma do konca februarja 
1994; 
- naročen bo idejni projekt o možnostih zavarovanja ceste po 
obstoječi trasi ter o možni prestavitvi trase ceste; 
- naročena bo celovita študija o ogroženosti ceste z Vršiča in 
skozi Trento do vasi Kal - Koritnica. 

Rok razrešitve problema podora Berebica in drugih kritičnih 
mest na cesti R302 bo odvisen predvsem od zahtevnosti 
predvidenih rešitev, tako da v tem trenutku še ne moremo 
odgovoriti na vprašanje možnosti izvedbe potrebnih del do 
začetka visoke turistične sezone. Ob tem je treba upoštevati, 
da bodo sanacijski ukrepi izvajani v izredno občutljivem oko- 
lju, tako da ne pričakujemo njihove hitre uskladitve z ostalimi 
prizadetimi zaradi posegov za zavarovanje ceste. 

V odločitvi o tem, ali bo potrebno cesto v Trenti zaradi podora 
Berebice zapreti za promet, bomo prepustili objektivnemu 
mnenju strokovnjakov. Naša obveznost je, da se tak ukrep 
sprejme takoj, ko bi bilo zaradi spremenjenih oz. poslabšanih 
razmer treba zavarovati udeležence v prometu. To pa nas ne 
odvezuje osnovnega cilja, da se način sanacije kritičnega 
odseka ceste čimpreje strokovno razreši in izvede na terenu. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika dr. Iva Benkoviča 
v zvezi s stanovanji bivše JLA 

Državni svet Republike Slovenije je na 24. seji, dne 19.1.1994, 
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanja držav- 
nega svetnika dr. Iva Benkoviča v zvezi s problemom stano- 
vanjskega fonda bivše JLA in na podlagi 1. odstavka 56. člena 
zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja držav- 
nega svetnika dr. Iva Benkoviča in prosi ministrstvo za 
obrambo, da vprašanja preuči in Državnemu svetu Republike 
Slovehije pošlje odgovor. 

Vprašanja se glasijo: 
• 

1. Ali ima ministrstvo za obrambo točen pregled in oceno 
vrednosti še nezasedenega stanovanjskega fonda bivše JLA? 

2. Kdo bo nosil stroške za že nastalo in še nastajajočo škodo 
na teh stanovanjih zaradi nevzdrževanja? 

3. Zakaj ministrstvo za obrambo ni do sedaj pokazalo več 
pripravljenosti za sodelovanje z občinami za oddajo številnih 
nezasedenih stanovanj (ki jih ministrstvo ne rabi za svoje 
potrebe) drugim interesentom, ki nimajo sredstev za odkup 
teh stanovanj po tržnih cenah? 

Državni svet predlaga, da ministrstvo vprašanja preuči in v 
roku 30 dni sporoči svoj odgovor. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA OBRAMBO 

Dne 24. 1. 1994 smo sprejeli Vaš sklep o podpori vprašanjem, 
ki jih je v zvezi z vojaškimi stanovanji postavil državni svetnik 
dr. Ivo Benkovič in iz katerega je razvidno, da nas prosite za 
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ustrezen odgovor. Državnega svetnika zanima predvsem, ali 
imamo pregled in oceno vrednosti še nezasedenega stano- 
vanjskega fonda bivše JLA, kdo nosi stroške za že nastalo in 
še nastajajočo škodo na teh stanovanjih zaradi nevzdrževanja 
ter zakaj doslej nismo pokazali več pripravljenosti za sodelo- 
vanje z obćinami za odprodajo številnih nezasedenih stano- 
vanj interesentom, ki nimajo sredstev za odkup le-teh po 
tržnih cenah. 
V zvezi s prvim vprašanjem moramo poudariti, da imamo 
natančen pregled nad celotnim stanovanjskih fondom, s kate- 
rim je do 25. 6. 1991 upravljala in razpolagala jugoslovanska 
armada. To pomeni, da imamo natančne podatke o odproda- 
nih stanovanjih na podlagi stanovanjskega zakona (Ur. I. RS, 
št. 18/91), o dodeljenih službenih stanovanjih, o praznih sta- 
novanjih, namenjenih za službene potrebe delavcev ministr- 
stva ter o nezakonito zasedenih stanovanjih, ki jih bodisi brez 
pravnega naslova ali na podlagi spornega pravnega naslova 
zasedajo predvsem bivši pripadniki jugoslovanske armade ali 
pa njihovi svojci, prijatelji in v manjšem številu tudi drugi 
posamezniki. Tržnih cenitev celotnega stanovanjskega fonda 
nismo opravili, opravljena pa so točkovanja posameznih sta- 
novanj v zvezi z določitvijo vrednosti stanovanj zaradi privati- 
zacije le-teh v smislu prvega odstavka 121. člena stanovanj- 
skega zakona. 
Ministrstvo za obrambo na podlagi sklepa Vlade Republike 
Slovenije o upravljanju z vojaškimi nepremičninami, ki so 
prešle v premoženje Republike Slovenije (štev. 46-01/91-4/ 

2-Sz dne 17.12.1992), upravlja tudi z bivšimi vojaškimi stano- 
vanji, kar pomeni, da je v okviru razpoložljivih proračunskih 
sredstev dolžno skrbeti za vzdrževanje slednjih. S tem v zvezi 
je potrebno poudariti, da proračunskih sredstev za ta namen 
praktično ni na voljo, razen delno iz najemnin, zaradi česar je 
tudi vzdrževanje stanovanj temu primerno. V okviru svojih 
pristojnosti poskušamo zagotoviti nekaj več sredstev za 
tekoče vzdrževanje in sanitarno urejanje teh stanovanj. 

Ministrstvo za obrambo je na podlagi 4. točke že citiranega 
sklepa pooblaščeno, da zamenjuje ali odprodaja posamezne 
vojaške nepremičnine, če se s tem zagotavljajo vrednostno 
enakovredne nepremičnine oziroma prostori, ki bodo služili 
za obrambne ali zaščitne potrebe. Omenjene določbe je 
mogoče razumeti samo tako, da se morajo pred vsakim kon- 
kretnim pravnim poslom (menjalno ali kupno pogodbo) pri- 
praviti cenitve stanovanj s strani sodno zapriseženih cenilcev, 
mnenje o pravni veljavnosti vsake pogodbe pa se mora 
skladno z 10. členom zakona o javnem pravobranilstvu (Ur. 
list RS, štev. 19/76, 31/84 in 5/91) poslati na Javno pravobranil- 
stvo Republike Slovenije. Ministrstvo za obrambo torej teh 
stanovanj ne more odprodajati interesentom, ki nimajo sred- 
stev za tržni odkup. S tem v zvezi moramo poudariti še, da 
doslej stanovanj nismo prodajali (razen na podlagi stanovanj- 
skega zakona), v menjavo pa smo jih ponudili nekaterim 
občinam, konkretneje izvršnim svetom, vendar posebnega 
interesa za menjave na podlagi cenitev sodno zapriseženih 
cenilcev doslej ni bilo. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Zoltana Jana v 
zvezi z vpisi v srednje in visoke šole  

Državni svet Republike Slovenije je na 26. seji, dne 2.2.1994, v 
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanje držav- 
nega svetnika Zoltana Jana v zvezi z vpisi v srednje in visoke 
Sole v letošnjem letu in na podlagi 1. odstavka 56. člena 
zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje držav- 
nega svetnika Zoltana Jana in prosi Ministrstvo za šolstvo in 
Sport, da vprašanje preuči in Državnemu svetu Republike 
Slovenije pošlje odgovor. 

Vprašanje se glasi: 

Kakšne ukrepe bosta Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo 
za šolstvo in šport sprejela za ublažitev vpisnih problemov ob 
letošnjem vpisu v srednje in visoke šole? 

Utemeljitev 

Že več let se v nekaterih krajih pojavlja izredna prostorska 
stiska in premalo vpisnih mest, ki je še posebej huda za 
dekleta. Posebno odločilnih ukrepov nobeden navedenih 
organov ni sprejel. Najopaznejše je le lanskoletno navodilo, 
da se v prve letnike srednjih šol z omejenim vpisom vpisuje 36 
učencev v razred. To ni le nenavadno razumevanje 39. člena 
zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Ur. I. RS, št. 12/91). Takšen ukrep predstavlja prelaganje 
bremen na ramena učiteljev, ki so zaradi tolikšnega števila 
učencev bistveno bolj obremenjeni. Predvsem pa so držav- 
ljani prikrajšani za svojo pravico do izobraževanja, ki nikakor 
ne more biti tako kvalitetno, kot se pričakuje, in dostopno 
vsem. 

Državni svet predlaga Ministrstvu za šolstvo in šport, da 
vprašanje preuči in v roku 30 dni sporoči svoj odgovor. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Branka Brumna o 
izvajanju postopkov po zakonu o denacionalizaciji  

Državni svet Republike Slovenije je na 27. seji, dne 9.2.1994, v 
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo držav- 
nega svetnika Branka Brutnna v zadevi izvajanja postopkov 
Po zakonu o denacionalizaciji (da se zagotovi upravnim orga- 
nom, ki vodijo postopke denacionalizacije, da dobe podatke o 
'em, katere fizične osebe so dobile ali imele pravico dobiti 
odškodnino za odvzeto premoženje od tuje države) in na 
Podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel 
naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega 
svetnika Branka Brumna in predlaga, da Državni zbor Repu- 
blike Slovenije zadolži Vlado Republike Slovenije, da v 

postopkih denacionalizacije preko pristojnih ministrstev 
zagotovi upravnim organom, ki vodijo postopke denacionali- 
zacije, podatke o tem, katere fizične osebe so dobile ali imele 
pravico dobiti odškodnino za odvzeto premoženje od tuje 
države. 

Obrazložitev 

Po določbah 2. odstavka 10. člena zakona o denacionalizaciji 
niso upravičenci v smislu navedenega zakona tiste fizične 
osebe, ki so dobile ali imele pravico dobiti odškodnino za 
odvzeto premoženje od tuje države. 

Po državni pogodbi o vzpostavitvi neodvisne in demokratične 
Avstrije (Ur. I. FNRJ, Mednarodne pogodbe št.56) - drugi 

11 



odstavek 27. člena te pogodbe - je določeno, da ima Federa- 
tivna narodna republika Jugoslavija pravico, da zapleni, 
zadrži ali likvidira avstrijsko premoženje, pravice in interese, 
ki se nahajajo na jugoslovanskem ozemlju na dan vstopa te 
pogodbe v veljavo. Avstrijska vlada se obveže, da bo dala 
odškodnino avstrijskim državljanom, katerim je premoženje 
odvzeto po tej točki. 

V postopkih denacionalizacije, ki jo vodijo upravni organi, so 
primeri, ko vlagajo zahteve avstrijski državljani, ki so bili v 
času, ko jim je bilo premoženje podržavljeno, jugoslovanski 
državljani in so tako torej po zakonu o denacionalizaciji 
upravičenci do vrnitve premoženja, ker upravni organi v 
postopku ne morejo ugotoviti, ali so dobili oziroma imeli 
pravico dobiti odškodnino za odvzeto premoženje od tuje 
države. Upravni organi ne morejo dobiti podatkov o premože- 

nju, na katero se nanaša 27. člen avstrijske državne pogodbe, 
ker jih ni ne v arhivih upravnih organov ne v zgodovinskih 
arhivih. 

Država Republike Slovenije v teh postopkih ne nudi upravnim 
organom nikakršne pomoči pri ugotavljanju, katere osebe so 
dobile ali imele pravico dobiti odškodnino za odvzeto premo- 
ženje od tuje države. Po ustnih pričevanjih bi naj pristojni 
upravni organi leta 1958 izdajali potrdila o podržavljenem 
premoženju, ki so služila avstrijskih državljanom kot dokaz pri 
uveljavljanju odškodnine v Avstriji, vendar o tem ne obstaja 
nobena dokumentacija oziroma je ni mogoče dobiti. 

Državni svet predlaga, da Vlada Republike Slovenije v roku 30 
dni posreduje državnemu svetu svoje mnenje. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Toneta Hrovata o 
problematiki izplačila dela plač v obliki vrednostnih bonov  

Državni svet Republike Slovenije je na 27. seji, dne 9. 2. 1994, 
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo držav- 
nega svetnika Toneta Hrovata glede problematike izplačila 
dela plač v obliki vrednostnih bonov in na podlagi 1. odstavka 
56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega 
svetnika Toneta Hrovata in predlaga, da Državni zbor Repu- 
blike Slovenije in Vlada Republike Slovenije preučita to pro- 
blematiko oziroma predloge: 
-da se ustavijo vsi postopki proti podjetjem in odgovornim v 
teh podjetjih, ki so del plač v letu 1991 in 1992 izplačevali v 
obliki bonov pod pogojem, da v teh podjetjih na tak način 
izplačane plače niso prekoračile vrednosti, ki jih je za ta čas 
določala splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo; 

- da tem podjetjem za del plač, izplačanih v obliki bonov, ni 
potrebno obračunati in plačati davkov, ki jih določa 103. člen 
Zakona o dohodnini, in prispevkov, ki jih določa 18. člen 
Zakona o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarova- 

nje, če je bila višina plač nižja, kot znaša 80% tarifnega 
razreda. 

Obrazložitev 

Gospodarsko bi bilo smotrno, da se zgornja pobuda izvede v 
podjetjih, ki uspešno realizirajo sanacijsko razvojne pro- 
grame, kar je razvidno iz: izboljšanja ekonomskih rezultatov v 
poslovanju v letu 1994; rednega poravnavanja obveznosti iz 
plač v obliki davkov in prispevkov v letu 1993 in dlje; poveča- 
nja izvoza v letu 1994; orientacije na tržišča razvitega sveta; 
nadpovprečnega deleža prihodkov od izvoza; racionalne 
porabe sredstev za plače, ki naj se v letu 1993 gibljejo v 
okvirih kolektivnih pogodb. Pobude ni jemati kot poskus 
jemanja sredstev proračuna; s predlaganim pristopom bi bila 
omogočena nadaljnja konsolidacija obravnavanih podjetij, 
rast gospodarskih aktivnosti in pospešitev lastninjenja, kar bi 
kasneje pomenilo stabilnejše vire financiranja družbenih po- 
treb. 

Državni svet predlaga, da Vlada Republike Slovenije v roku 30 
dni posreduje državnemu svetu svoje mnenje. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Sandija Češka za 
pospešitev sprejema zakona o standardizaciji  

Državni svet Republike Slovenije je na 27. seji, dne 9. 2. 1994, 
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo držav- 
nega svetnika Sandija Češka v zvezi s pospešitvijo sprejema 
zakona o standardizaciji in na podlagi 1. odstavka 56. člena 
zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega 
svetnika Sandija Češka in predlaga, da se pospeši sprejem 
zakona o standardizaciji ter s tem razveljavi vse odredbe, 
vezane na staro zakonodajo. 

Pri tem mora zakon vsebovati člen o priznavanju nekaterih 
svetovnih ali evropskih standardov, ki jih mora uvoznik 
seveda predložiti, tako da še eno slovensko testiranje ni več 
potrebno. Za ostalo opremo, ki nima atestov, pa je potrebno 
testiranje na SIQ-ju, vendar je treba tega kadrovsko okrepiti, 
testiranje pa poceniti in poenostaviti. Slovenski atest je treba 
izenačiti z evropskimi varnostnimi atesti. 

Glede na pobudo, da naj carinska služba opravlja postopek 

carinjenja oziroma atestiranje informacijske in telekomunika- 
cijske opreme na način kot pred 1. 1. 1994, državni svet 
predlaga, da se o tem predlogu ponovno razpravlja, ko bodo s 
strani pristojnega vladnega resorja in GZS pridobljene o tem 
vprašanju strokovne podlage. 

Komisija za standardizacijo pri ministrstvu za znanost in teh- 
nologijo naj prične opravljati delo, zaradi katerega je bila tudi 
ustanovljena. 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za znanost in tehnolo- 
gijo pobudo preuči in v roku 30 dni sporoči svoje mnenje. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO 

Predlog zakona o standardizaciji je bil posredovan v parla- 
mentarno obravnavo dne 22. 7. 1993. V prvo branje je bil 
uvrščen za sejo 22. marca. Predlagamo, da se v skladu s 194. 
členom poslovnika državnega zbora skuša doseči združitev 
druge in tretje obravnave, kar je tudi predlog matičnega 
delovnega telesa. 
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Zakon o standardizaciji predvideva, da se tehnični predpisi 
sklicujejo na standarde, če so to evropski standardi, jih mora 
Urad za standardizacijo in meroslovje sprejeti kot slovenske 
standarde SIS, ker tak postopek nalaga procedura EU. Zakon 
ne nalaga ponovnega preskušanja izdelkov, pač pa dokazova- 
nje skladnosti s citiranimi standardi. 

Za certificiranje izdelkov s področja obveznega atestiranja 
pripravlja urad navodilo za izvajanje postopkov certificiranja 
ter priznavanja tujih listin. Navodilo bo izdal minister za zna- 
nost in tehnologijo. To bo pospešilo izdajo slovenskih certifi- 
katov in omejilo stroške za izdajo certifikata. Glede izenačitve 
slovenskih in mednarodnih certifikatov (atestov) mo»amo 
opozoriti, da je za področje elektrotehnike oziroma informa- 
cijske tehnologije to doseženo, saj je osnova za izdajo certifi- 
kata standard IEC 950. Žal pa ni možno avtomatsko priznava- 
nje tujih certifikatov, ker za to v Republiki Sloveniji ni ustrezne 
zakonske podlage. Ta možnost bo podana v trenutku, ko bo 
podpisan asociacijski sporazum med Republiko Slovenijo in 
Evropsko Unijo. 

Postopek obveznega atestiranja izdajajo pooblaščene institu- 
cije. SIO je samo ena od pooblaščenih institucij, sicer pa je bil 
seznam vseh pooblaščenih institucij, seznam obveznih atesti- 

ranj in atestiranih izdelkov objavljen v publikaciji Certifikat 
93-1., ki ga polletno izdaja urad. 

Opozoriti želimo, da pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo 
ne obstaja Komisija za standardizacijo. Pač pa je bil z zako- 
nom o organizaciji in delovnem področju republiške uprave 
(Uradni list RS, št. 27/91) ustanovljen Urad Republike Slove- 
nije za standardizacijo in meroslovje kot organ v sestavi 
ministrstva. 

Urad za standardizacijo in meroslovje opravlja svoje delo v 
skladu z letnimi programi v okviru kadrovskih in finančnih 
zmožnosti. Moramo opozoriti cenjene člane državnega sveta, 
da vsega potrebnega dela ne moremo tekoče opraviti zaradi 
kadrovskih in finančnih omejitev. Urad na področju standardi- 
zacije zaposluje le pet od predvidenih petnajst sodelavcev po 
odobreni sistemizaciji. Za leto 1994 pa uradu niso bila odo- 
brena predlagana finančna sredstva, ki bi omogočala organi- 
zacijo dela s strokovnjaki izven urada; gre za transpozicijo 
12000, od tega 9000 obveznih JUS-standardov v neobvezne 
slovenske standarde. Urad ima izdelan program, ki bi ga v 
primeru odobritve kadrovske okrepitve in finančnih sredstev 
izpeljal do konca leta 1995, kar mu nalaga tudi predlog 
zakona o standardizaciji. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Borisa Šuštaršiča v 
zvezi z zakonodajno iniciativo za sprejem novega zakona o klasičnih igrah na 
srečo 

Državni svet Republike Slovenije je na 27. seji, dne 9.2.1994, v 
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo držav- 
nega svetnika Borisa Šuštaršiča v zvezi z zakonodajno inici- 
ativo za sprejem novega zakona o klasičnih igrah na srečo in 
na predlog Komisije za gospodarstvo na podlagi 1. odstavka 
56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega 
svetnika Borisa Šuštaršiča in predlaga Ministrstvu za finance 
da pobudo preuči oziroma da ministrstvo vgradi posamezne 
sestavine predloženega zakona o klasičnih igrah na srečo v 
besedilo predloga zakona o igrah na srečo in besedilo pred- 
loga zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki prire- 
jajo igre na srečo in ki ju je državnemu zboru predložila v 
obravnavo Vlada Republike Slovenije. 

Obrazložitev 

Zaradi zapletov na področju igralništva se že več kot dve leti 
povsem neutemeljeno odlaga ureditev položaja Loterije Slo- 
venije, ki na podlagi državne koncesije za klasične igre na 
srečo zbira namenska sredstva za redno financiranje progra- 
mov invalidskih in humanitarnih ter športnih organizacij v 
sferi civilne družbe. V zadnjem času pa je opažena tudi težnja, 
da bi šla ta sredstva v integralni državni proračun, kar bi v 
praksi pomenilo, da bi povsem napačno etatizirali del civilne 
družbe in tako bolj ali manj razbili nenadomestljivo družbeno 
vlogo navedenih organizacij in prostovoljnega dela, ki se na 
nanje stalno veže. 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za finance gradivo pre- 
uči in v roku 30 dni sporoči svoje mnenje. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnih svetnikov Fedje Klavore in 
Miroslava Cerarja v zvezi s položajem športa v Republiki Sloveniji po sprejemu 
zakonov o dohodnini in o posebnem davku na določene prejemke 

Državni svet Republike Slovenije je na 27. seji, dne 9.2.1994, v 
skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudi svetnikov 
Fedje Klavora in Miroslava Cerarja v zvezi s položajem športa 
v Republiki Sloveniji po sprejemu zakonov o dohodnini (Ur. I. 
RS št. 71/93)in posebnem davku na določene prejemke (Ur. I. 
RS št. 72/93) in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o 
državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za kulturo, Ministr- 
stvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za zdrav- 
stvo in Ministrstvo za finance naj preučijo nenormalno situ- 
acijo po sprejemu zakona o dohodnini in zakona o posebnem 
davku na določene prejemke, ki sta prizadela športno in 
kulturno sfero in področje invalidskega varstva (zlasti invalid- 
ske organizacije), javna dela, dobrodelne organizacije in 

ostala področja družbene sfere (vključno s sindikati). Pričaku- 
jemo, da bodo navedeni organi pripravili ustrezne rešitve s 
spremembami obeh navedenih zakonov, ki jih bodo predložili 
državnemu zboru v sprejem (ali morebitne olajšave s podza- 
konskimi predpisi). 

V obrazložitvi obeh pobud je bilo poudarjeno, da so številne 
športne organizacije in društva (okoli 3000) prizadete, ker 
delo njihovih članov temelji predvsem na neprofesionalnem, 
to je honorarnem delu, ki je sedaj višje obdavčeno (tudi potni 
stroški). S takimi davčnimi rešitvami se kaže neustrezen 
odnos države do teh dveh dejavnosti, ki sta v zadnjem 
obdobju najbolj promovirali našo državo. 

Državni svet predlaga, da ministrstva gradivo preučijo in v 
roku 30 dni sporočijo svoje mnenje. 
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Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnih svetnikov Franca Glinška in 
Fedje Klavore o programu nadaljnjega razvoja telefonskega omrežja v Sloveniji 

Državni svet Republike Slovenije je na 28. seji, dne 28.2.1994, 
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval vprašanja držav- 
nih svetnikov Franca Glinška in Fedje Klavore v zvezi s pro- 
gramom nadaljnjega razvoja telefonskega omrežja v Sloveniji 
in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije postavlja Vladi Republike 
Slovenije in Ministrstvu za promet in zveze naslednja vpra- 
šanja: 

- Ali je mednarodni kredit za razvoj telekomunikacij zavrnjen 
ali le odložen? 
- Kaj je razlog, da še do sedaj ni enotne cene telefonskega 
priključka v vsej Sloveniji? 

- Kaj bo naredila Vlada Republike Slovenije za izenačenje 
cene telefonskega priključka v vsej Sloveniji in kdaj bo prišlo 
do enotne cene? 

- Kaj bo naredila Vlada Republike Slovenije za izenačitev 
razvitosti telefonskega sistema v vsej Sloveniji, ko imamo še 
vedno področja s po 3 telefonskimi priključki na 100 prebival- 
cev ali ko 25 km dolga dolina Trente z vsemi pogorji, kjer naj 
bi razvijali turizem, nima niti ene javne govorilnice? Vsa ta 
območja so v večini primerov hribovita, nerazvita in obmejna. 

Obrazložitev 

V zvezi s programom nadaljnje izgradnje telefonskega 
omrežja v Sloveniji je bilo s strani Vlade Republike Slovenije v 
zadnjih dveh letih podvzetih nekaj ukrepov za približevanje 
načinu urejanja telefonije, kot ga poznajo na Zahodu. Tako so 
bile cene telefonskih priključkov znižane (ob sicer neenakem 
zatečenem stanju po PTT podjetjih po Sloveniji), v nekaj letih 
naj bi se v Sloveniji poenotile, dvignila pa naj bi se cena 
telefonskega impulza. Bistvo reorganizacije PTT podjetij naj 
bi bila enotna politika urejanja in razvoja telekomunikacij v 
Republiki Sloveniji. Nerazumljivo je, da kljub ustanovitvi enot- 
nega PTT podjetja Slovenije še do sedaj ni zagotovljeno 
pridobivanje telefonskega priključka vsem državljanom Slo- 
venije pod enakimi pogoji. Po ustavi naj bi bili državljani 
enakopravni. 

Nadaljevanje izgradnje telefonskega omrežja naj bi potekalo 
tudi s sredstvi mednarodnega kredita, ki pa je po informaciji 
vodstva PTT Slovenije padel v vodo, zato je UO PTT Slovenije 
predlagal posameznim območnim enotam, da za realizacijo 
planiranih investicij za leto 1994 poleg maksimalne cene 
telefonskega priključka od bodočih naročnikov pridobijo kre- 
dite od 1000 - 1500 DEM po priključku, z enoletnim moratori- 
jem in 2 % letno obrestno mero. 

Tak način zagotavljanja potrebnih sredstev za realizacijo pla- 
niranih investicij naj bi veljal predvsem za celjsko in novome- 
ško PTT, ljubljanska in koprska pa, z že tako najnižjo ceno 
telefonskega priključka (le 61.000 SIT), v tako dodatno zbira- 
nje sredstev ne bosta šli. Cena telefonskih priključkov za 
novomeško PTT je 106.000 SIT + stroški priključitve, kar je za 
dobrih 70 % več kot v Ljubljani, zato je dodatno zbiranje 
sredstev od bodočih naročnikov, ki ni enotno urejeno znotraj 
PTT Slovenije, nesprejemljivo. 

Da ne bi zaradi izpada mednarodnega kredita prišlo do upo- 
časnitve realizacije letošnjih planiranih investicij, je potrebno 
PTT sistemu kot celoti zagotoviti druge dodatne vire. 

% 
Državni svet predlaga, da Ministrstvo za promet in zveze 
vprašanje preuči in v roku 30 dni sporoči svoj odgovor. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA PROMET IN ZVEZE 

Državni svet Republike Slovenije je na 28. seji, dne 28.2.1994, 
postavil Vladi Republike Slovenije in Ministrstvu za promet in 
zveze naslednja vprašanja: 

1. Ali je mednarodni kredit za razvoj telekomunikacij zavrnjen 
ali le,odložen? 

2. Kaj je razlog, da še do sedaj ni enotne cene telefonskega 
priključka v vsej Sloveniji? 

3. Kaj bo naredila Vlada Republike Slovenije za izenačenje 
cene telefonskega priključka v vsej Sloveniji in kdaj bo prišlo 
do enotne cene? 
4. Kaj bo naredila Vlada Republike Slovenije za izenačitev 
razvitosti telefonskega sistema v vsej Sloveniji, ko imamo še 
vedno področja s po 3 telefonskimi priključki na 100 prebival- 
cev ali ko 25 km dolga dolina Trente z vsemi pogorji, kjer naj 
bi razvijali turizem, nima niti ene javne govorilnice? Vsa ta 
območja so v večini primerov hribovita, nerazvita in obmejna. 
V nadaljevanju posredujemo odgovore: 

Ad 1 

Operacionalizacija kredita Evropske banke za obnovo in raz- 
voj (EBRD) za financiranje slovenskega telekomunikacijskega 
projekta je odložena oz. poteka počasneje, kot je bilo prvotno 
načrtovano. Glede na dosedanji potek pogajanj bi težko oce- 
nili rok zaključka pogajanj, le-ta bo odvisen od prestrukturi- 
ranja PTT sistema - ločitve pošte in telekomunikacij ter 
procesa privatizacije. 

Ad 2 in Ad 3 

Cena telefonskega priključka je le eden od elementov politike 
cen na področju telekomunikacij. Sem sodijo še cene telefon- 
skega impulza v notranjem in mednarodnem prometu ter 
naročnina. Politika cen na področju telekomunikacij pa je del 
makroekonomske politike države. Ocenjujemo, da bo skladno 
z opredelitvijo v proračunskem memorandumu enotna cena 
telefonskega priključka realizirana do konca leta 1994. 

Negativne izkušnje ob lanskoletnem znižanju cen novega 
telefonskega priključka zahtevajo ponovno preučitev politike 
cen telefonskih priključkov. Veiiko potencialno povpraševa- 
nje po novih telefonskih priključkih v letu 1993 ni bilo realizi- 
rano tudi zaradi informacije o pocenitvi. 

Ad 4 

Med temeljnimi cilji razvoja PTT prometa Slovenije za leto 
1994 je opredeljeno tudi pospešeno vključevanje novih tele- 
fonskih priključkov in skladnejši razvoj telekomunikacij v 
državi. Načrtovane so naložbe, ki naj omogočijo vključitev 
nekaj manj kot 39.000 telefonskih naročnikov, tako da bi 
dosegli naslednje gostote telefonskih naročnikov na 100 pre- 
bivalcev po poslovnih enotah: 

POSLOVNA PTT ENOTA GOSTOTA TP NAROČNIKOV NA 
100 PREBIVALCEV 

1993 1994 
CELJE 20,7 23,0 
KOPER 34,6 37,0 
KRANJ 28,4 30,0 
LJUBLJANA 33,3 35,3 
MARIBOR 23,8 25,2 
MURSKA SOBOTA 17,6 20,4 
NOVA GORICA 22,8 25,6 
NOVO MESTO 21,8 23,5 
TRBOVLJE 21,6 22,9. 
R SLOVENIJA 26,4 28,4 
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Za uresničitev navedenih ciljev je za vlaganja v telefonske 
zmogljivosti načrtovano 19,4 mio SIT. Finančna konstrukcija 
predvideva udeležbo lastnih sredstev, kreditov, izdajo obvez- 
nic in proračunska sredstva za demografsko ogrožena 

območja. Uresničitev plana investicij, ki sledi potrebam po 
usklajenem razvoju telekomunikacij, je vezana tudi na realiza- 
cijo s proračunom začrtane politike cen PTT storitev. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Franca Grašiča za 
preprečitev dvojnega obdavčenja    

Državni svet Republike Slovenije je na 28. seji, dne 28.2.1994, 
v skladu z 41. členom poslovnika obravnaval pobudo držav- 
nega svetnika Franca Grašiča za preprečitev dvojnega obdav- 
čenja in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem 
svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za 
finance spremembo tolmačenja Pravilnika o uporabi zakona o 
prometnem davku. Na podlagi sedanjega tolmačenja omenje- 
nega pravilnika se plačuje prometni davek v primerih t. i. 
prefakturiranja dvakrat, za kar ni zakonske osnove. S spre- 
membo tolmačenja Pravilnika o uporabi zakona o prometnem 
davku naj bo jasno določeno, da v primeru prefakturiranja ni 
obveznosti za ponovno plačilo prometnega davka, če se pre- 
fakturira stroške po enaki ceni, kot je v osnovni fakturi. 

Obrazložitev 

Zaradi različnih razlogov, največkrat ekonomskih, nastaja iz 
večjega podjetja - družbe več manjših. Kapitalski vložki usta- 
novitelja so različni, med drugimi je lahko kapitalski vložek 
tudi v obliki poslovnega prostora, proizvodne hale ipd. So 
primeri, ko je novo ustanovljeni družbi dan prostor v najem in 
potem ta plačuje najemnino. Pri najemnini se plača tudi 5 % 
prometnega davka, kar je skladno z veljavno zakonodajo. 

Problem oziroma razlika nastopi, ko je potrebno na to novo 
družbo prefakturirati tudi del stroškov elektrike, plina, vode 
ali kakšnih drugih storitev, ki so bile opravljene za več družb 
skupaj. To je potrebno zato, ker nove družbe še nimajo 
(potrebna investicijska vlaganja) svojih odjemnih mest - štev- 
cev in zato dobavitelj ne more izdati ločenih računov za vsako 
družbo. Prometni davek je obračunan za elektriko, plin, vodo 
ali drugo storitev, ko dobavitelj izstavi fakturo, tako kot to 
določa zakon. Ko se del stroška prefakturira, je potrebno 
ponovno plačati prometni davek in je torej obdavčenje 
dvojno. Na podlagi tolmačenja Pravilnika o uporabi zakona o 
prometnem davku je potrebno plačati prometni davek tudi 
drugič ob prefakturiranju (razlike v ceni ni, saj se prefakturira 
po enaki ceni, kot je faktura dobavitelja), vendar samo tistim 
družbam, ki imajo prostor v najemu, če je prostor njihova last, 
pa to ni potrebno. Omenjena razlika enkratnega ali dvakrat- 
nega plačila prometnega davka ni utemeljena, saj v tem pri- 
meru ne gre za ponovni promet - prodajo storitev, ampak je 
prefakturiranje samo tehnična izpeljava računa na pravi 
naslov zaradi posebnih, že obrazloženih razlogov. 

Poleg podane utemeljitve, ki je najbrž zadostna za spre- 
membo tolmačenja, velja omeniti, da vztrajanje pri dvojnem 
obdavčenju zavira ustanavljanje manjših gospodarskih družb, 
kar je tudi v nasprotju s splošno gospodarsko politiko. 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za finance vprašanje 
preuči in v roku 30 dni sporoči svoj odgovor. 

Državni svet o lokalni samoupravi 

Državni svet se je v proces transformacije komunalnega 
sistema v sistem lokalne samouprave aktivno vključeval; to 
velja tako za obdobje, v katerem so se začele priprave in je 
nastajala ta zakonodaja, kot tudi za obdobje njenega dopol- 
njevanja in uresničevanja. 

Že pred sprejemom temeljne zakonodaje za reformo lokalne 
samouprave - zakon o lokalni samoupravi in zakon o lokalnih 
volitvah je državni zbor sprejel konec decembra 1993, zakon o 
referendumu za ustanovitev občin pa januarja 1994 - je 
državni svet pripravil dva posveta s predsedniki občinskih 
skupščin in izvršnih svetov. Osnovni namen obeh posvetov, 
maja in oktobra 1993, je bil izmenjava mnenj in stališč o 
nastajajoči zakonodaji o lokalni samoupravi, opozarjanje na 
specifične probleme in ponujene rešitve, zlasti pa še oblikova- 
nje predlogov, s katerimi naj bi prispevali k uresničitvi 
izjemno zahtevnega projekta - reforme lokalne samouprave. 

Marca in aprila 1994 je državni svet organiziral 22 regijskih 

posvetov, na katerih so govorili o številnih vidikih uresničeva- 
nja in odprtih problemih lokalne samouprave v novo nastalih 
občinah. 

Na posvetu 19. marca letos, neposredno pred prvo obravnavo 
predloga zakona o mestnih občinah na seji državnega sveta, 
pa so o tem zakonu in o aktualnih problemih financiranja 
občin v okviru aktivnosti državnega sveta razpravljali župani 
slovenskih občin. 

Mnenja, predloge in ugotovitve ter povzetke razprav s teh 
posvetov*, ki so ena od pomembnih podlag za oblikovanje in 
dopolnjevanje mnenj državnega sveta, posredovanih držav- 
nemu zboru, objavljamo v nadaljevanju. 

* Dobesedni zapisi (magnetogrami) posvetov so na voljo v strokovni 
službi državnega sveta 
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Posveti državnega sveta o lokalni samoupravi 

POSVET DRŽAVNEGA SVETA S PREDSEDNIKI OBČINSKIH 
SKUPŠČIN IN PREDSEDNIKI IZVRŠNIH SVETOV ONE 13. 
MAJA 1993 

Predsednik državnega sveta dr. Ivan Kristan je uvodoma 
poudaril, da je to prvo srečanje državnega sveta in predstavni- 
kov občin. Gre za vzpostavljanje stikov med državnim svetom 
in volilno bazo. 22 članov državnega sveta je iz lokalnih 
skupnosti, kar pomeni, da je to neposredna povezava z občin- 
skimi skupščinami oziroma z izvršnimi sveti. 

Izrazil je pričakovanje, da bi od občin dobili stališča oziroma 
informacije glede poteka reforme lokalne samouprave. 
Državni svet pripravlja posebno sejo, na kateri bo obravnaval 
ta vprašanja, zato bodo stališča občin izredno pomembno 
gradivo in izhodišče za pripravo te seje. 

Na posvetu so bili najprej obravnavani stiki med državnim 
svetom In občinami. Predsednik dr. Ivan Kristan je v uvodu v 
razpravo izpostavil zakonodajno iniciativo, zatem mnenja in 
pobude, ki jih daje državni svet državnemu zboru ter odložilni 
veto. torej pristojnosti, ki jih državni svet že izvaja. Odložilni 
veto naj bi bil nevtralna, logična tehnološka sestavina zakono- 
dajnega postopka, ne pa sredstvo konfrontacije med držav- 
nim svetom in državnim zborom. 

V razpravi, ki je sledila, je bilo v glavnem pozitivno ocenjeno 
prizadevanje državnega sveta za stalne stike z občinami in pa 
za urejanje razmerja z državnim zborom. Državni svet naj bi 
imel v zakonodajnem postopku večje pristojnosti, še posebej, 
če bi bil parlament enakopravno dvodomen. Izraženi so bili 
tudi predlogi za še kakovostnejše stike z občinami, za spre- 
membo volitev v državni svet in državni zbor in za to, da bi vse 
občine, ki tega še niso storile, podpisale sporazum o pristopu 
k Stalni konferenci lokalnih skupnosti Slovenije. Taka 
nevladna organizacija obstaja v vseh evropskih državah. 

Osrednja tema posveta pa je bila prestrukturiranje lokalna 
samouprave z vidika položaja občin in nove zakonodaje, 
Izrečena so bila mnoga enotna in nekatera različna stališča 
do problemov in njihovega reševanja v tem procesu. 

Branko Brumen, član državnega sveta in predsednik Izvrš- 
nega sveta Skupščine občine Ptuj, je glede sestanka v Škofji 
Loki, kjer se je zbralo 49 predstavnikov izvršnih svetov in 
občinskih skupščin poudaril, da je k trem nesporno sprejetim 
prioritetam, torej sanaciji gospodarstva, sanaciji bank in soci- 
alnemu programu, nujno potrebno uvrstiti četrto - to je 
enakomernejši regionalni policentrični razvoj Slovenije. Vse 
bistvene zahteve, ki so bile sprejete v Škofji Loki, so vsebo- 
vane tudi v sklepu in mnenju državnega sveta ob obravnavi 
proračuna in sicer po njegovem sprejetju. Državni svet se je 
odločil, da ne zahteva odložilnega veta za proračun, ker je 

, ocenil, da bi bila s tem lahko storjena škoda pri izvajanju 
programov v Sloveniji. Državni svet se je odločil, da vloži 
zahtevo za spremembo zakona 40. člena zakona o izvrševanju 
proračgna, ki predpisuje, da ministrstva določijo merila za 
določitev javne porabe občin. 

Menil je tudi, da je stalna konferenca lokalnih skupnosti lahko 
in mora biti partner vladi in državi. 

Anton Roječ, predsednik Skupščine občine Celje je med 
drugim poudaril, da so bile v času ustanavljanja slovenske 
države sprejemane odločitve, ki so pomenile celo pretirano 
centralizacijo te države, ki pa v bistvu prinaša negativne 
učinke. 

Ciril Pungartnik, predsednik Skupščine občine Trebnje je 
poudaril, da se pristojnosti občinam jemljejo iz dneva v dan, 
država pa jim nalaga zelo težke naloge. O nacionalizaciji 
premoženja občin je menil, da je državni svet tista institucija, 

ki mora podpreti občine in analizirati, kaj se je v nekaj letih 
zgodilo z njimi. 

Vitomlr Gros, predsednik Skupščine občine Kranj, je navzoče 
seznanil, da je že v Škofji Loki povedal svoje mnenje glede 
centralizacije in kompetenc občine, kar se mu-zdi nevzdržno. 
Ves denar se steka v Ljubljano, ki ima neke vrste lokalno 
rento, vredno več kot kje drugje v Sloveniji. 

Državo je potrebno zgraditi tako, kot je po svetu: vlada, 
parlament, pokrajine in občine, ki ne bodo smele biti pre- 
majhne. 

S spremembo lokalne samouprave pa moramo računati na 
velike stroške. Vprašal se je, ali je v interesu krajev, da posta- 
nejo občine, kdo bo vodil te občine in ali obstajajo pogoji za 
nemoteno opravljanje funkcije občine, ki jo bo naložila 
lokalna samouprava. 

Zavzel se je za večjo veljavo krajevnih skupnosti in tudi 
njihovega financiranja, saj so le-te najbolj pristojne za reše- 
vanje problemov na svojem področju in bi tako tudi najbolj 
racionalno potrošile denar. 

Po njegovem mnenju so občine večinoma neurejene (npr. 
neurejen kataster, zemljiške knjige, gradbene parcele, grad- 
bena dovoljenja ipd.). Veliko je tudi črnih gradenj, med kate- 
rimi je poleg zasebnikov tudi država. 

Dr. Alenka Slana, predsednica Skupščine občine Ljubljana 
Center, je menila, da je razprava pomanjkljiva, če se ne bodo 
obenem pogovarjali o zakonu o državni upravi, javnih finan- 
cah in o volitvah. Šele takrat bi se lahko resno lotili proble- 
mov. Opozorila je državni svet, da z obravnavo te problema- 
tike zaostaja, obenem pa prehiteva, saj je bilo na to temo 
povedanega že veliko, po drugi strani pa bi bilo potrebno v 
lokalno samoupravo vgraditi vse pripombe in predloge, ki so 
bili dani in šele potem o tej problematiki celovito razpravljati. 
V celoti se strinja z zaključki glede regionalizma, ki jih je 
predložila Stalna konferenca lokalnih skupnosti Slovenije. 

Črtomir Špacapan, predsednik Izvršnega sveta Nova Gorica, 
se ni strinjal z g. Slano, ki je menila, da je prezgodaj obravna- 
vati to tematiko. Po njegovem mnenju bi morali to obravnavati 
že prej, ker bo država še naprej z novimi zakoni pobirala tisto, 
kar misli in nazadnje nam ne bo treba o lokalni samoupravi 
več razpravljati, saj ne bi imeli kaj. Sprašuje se, kako bodo 
občine financirane in kaj bodo imele. Lokalne samouprave se 
ne da čez noč spremeniti, preobrazba pa bo izredno draga. 

Anton Antičevič, predsednik Skupščine občine Logatec, je 
menil, da bi bilo potrebno položaj občin jasno opredeliti, dati 
jim je potrebno boljšo materialno podlago, tako da bi občina 
res postala lokalna samouprava. Če bo prišlo do dvostopenj- 
skega sistema lokalne samouprave, meni, da se bo potrebno 
zgledovati po zgodovinskih pokrajinah, ki jih je že nekaj. 

Andrej Grahor, predsednik Izvršnega sveta Skupščine občine 
Piran, se je strinjal z oceno, da je položaj občin iz dneva v dan 
težji in da se občine počasi razlašča. Poudaril je, da je 
potrebno ugotoviti funkcije občine in ji zagotoviti primerne 
prihodke, med drugim tudi s tem, da bi imela možnost sama 
ustvarjati dohodke. To pa ne bo mogoče v občini, ki ne bo 
imela nikakršnih pristojnosti. 

Menil je, da mora državni zbor zagotoviti volitve v takih 
občinah 
kot so danes in omogočiti novim občinskim svetom, da sode- 
lujejo pri izdelavi takega zakona v občinah, ki bo odražal 
potrebe občine in potrebe države po lokalni samoupravi. 

Rina Klinar, predsednica Izvršnega sveta Skupščine občine 
Jesenice, se je zavzela za istočasno sprejemanje zakona o 
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lokalni samoupravi z zakonom o državni upravi in zakona o 
volitvah v občinske svete, s tem da je opredeljeno tudi financi- 
ranje. 

Opozorila je, da ne obstaja samo državna temveč tudi lokalna 
raven, ki je ne smemo podcenjevati. Volitve v občinske svete 
naj se dajansko izvedejo na območju sedanjih občin. 

Po njenem mnenju vsak novi zakon pomeni ponovno centrali- 
zacijo, pripombe, predlogi oziroma pobude se ne upoštevajo. 
Zavzema se za spremembo 40. člena zakona o proračunu, za 
odpravo dvotirnega delovanja državnega nivoja in za čim- 
prejšnje volitve. Resornim ministrstvom naj bi se posredovalo 
predloge in pobude za oblikovanje normativov in kriterijev. 

Božidar Brudar, predsednik Skupščine občine Jesenice, se 
sprašuje, kateri so tisti kriteriji, ki bodo Slovenijo razkosali na 
manjše občine. Če bi bili ti kriteriji jasni, bi bilo tudi jasno, 
koliko tisoč ljudi naj tvori eno občino. 

Menil je, da gre za enovito centralizacijo, ki jo podpirajo tudi 
mediji: Videti je, kot da bi občine zavirale možnosti, ki jih je 
imela Republika Slovenija za pridobitev tuje pomoči. Meni, da 
za vključevanje v Evropo niso bistvene velike občine, ampak 
njihova učinkovitost. 

Vojteh Rajher, predstavnik Skupščine občine Ptuj, je menil, 
da bi morali ob obravnavi lokalne samouprave obravnavati 
tudi zakone, ki se nanašajo na državno upravo, področja dela 
resornih ministrstev in pa na sodstvo. Po njegovem mnenju bi 
bilo zgrešeno razpravljati o teh segmentih ločeno. 

Milan Rman, predsednik Izvršnega sveta Skupščine občine 
Trebnje, je menil, da bi morali najprej opredeliti naloge, funk- 
cije in kompetence občine. Predlagal je, naj državni svet 
pripravi svojo varianto zakona o lokalni samoupravi. 

Franc Glinšek, član državnega sveta in predstavnik občine 
Krško, je menil, da bi morali najprej analizirati oceno stanja 
lokalne samouprave, ki je do sedaj še ni zasledil. Analiza naj 
bi pokazala, v čem je ta sistem slab oz. dober. 

* 
V občini Krško je že tekla razprava o tem in v večini so 
spremembe zavračali. Tendenca države je, da se centralizira. 
Ce pa se hoče država centralizirati, rabi decentralizacijo, se 
pravi drobitev oblasti na tako majhne dele, da nimajo nika- 
kršne moči oz. vpliva na državo. 

Predlagal je, naj občine oblikujejo stališče o lokalni samou- 
pravi, ki pa naj bi bilo tudi osnova za naprej. Brez lokalne 
samouprave in avtonomije občin ni. Razlikovati pa moramo 
mesta, občine in mestne občine. 

Poudaril je, da je sedanja ureditev spotakljiva, kar se vidi iz 
prakse: Ustavno sodišče je na primer razveljavilo tiste 
določbe zakona o denacionalizaciji, po kateri pravne osebe 
niso upravičenci iz denacionalizacije. To pomeni, da z 
ustavno določbo pravni osebi, kamor sodijo tudi mesta in 
občine, ni priznana pravica do povračila premoženja. 

I 
Franci Juhant, član Izvršnega sveta Skupščine občine Dom- 
žale, je dejal, da je treba vedeti kaj želimo doseči z novo 
organizacijo lokalne samouprave. Ob konceptu, v katerem je 
predvideno manjše število občin, naj se koncipira pokrajina 
oz. regija kot druga stopnja lokalne samouprave z lastno 
pravno subjektiviteto, lastnimi viri in pristojnostmi; del le-teh 
bo morala država odstopiti občinam, drugače bomo imeli 
majhne nemočne občine in močno centralno državno oblast. 
Poudaril je, da gre za boj med centralno in lokalno oblastjo. 
Menil je, da je Stalna konferenca lokalnih skupnosti pravo 
mesto, kjer bi se morali ti interesi organizirano zbirati in 
posredovati naprej. Državni svet naj se s svojimi lokalnimi 
predstavniki vključi v pripravo zakonodaje o lokalni samou- 
pravi in na organiziran način zastopa interese občin. 

Anton Roječ, predsednik Skupščine občine Celje, je dejal, da 
brez finančne avtonomije ni avtonomije občin. Občine so vse 
preveč odvisne od države. Na takšni osnovi ni mogoče graditi 

lokalne samouprave. To je tudi v nasprotju z ustavo, zato je 
menil, da je potrebno občinam dati pristojnost, da same 
določajo vire svojega dohodka. 

Franc Mihelič, predsednik Skupščine občine Ribnica, je dal 
pobudo, naj občine ustavijo proces centralizacije države. Pri- 
pombe, ki so jih imeli na osnutek zakona o lokalni samou- 
pravi, so napisali, posebej so opozorili na posebnosti občine 
Ribnica. Glede delitve sredstev za financiranje občin je dejal, 
da je žal tako, da tisti, ki ima nižjo porabo, tudi manj dobi. 
Opozoril je na dejstvo, da lokalna samouprava izgublja pri- 
stojnosti in samo pridobiva odgovornosti. 

Magda Tovomlk, predsednica Skupščine občine Maribor, je 
dejala, da je za izhodišče novega zakona o lokalni samoupravi' 
potrebno uporabiti osnutek, ki naj se dopolni z vsemi pripom- 
bami. Upošteva naj se tudi mnenje ekspertov Evropske skup- 
nosti. Ne soglaša s tistimi, ki mislijo, da majhne občine niso 
najboljša sprememba velikih občin. Stopnjo demokracije, ki 
je ena od osnovnih zahtev za vključitev v Svet Evrope, se meri 
z vplivom, ki ga ima posameznik na višje odločitve. Nujno je 
potrebno sprejeti štiri zakone po naslednjem vrstnem redu: 
zakon o državni upravi, zakon o lokalni samoupravi, zakon o 
referendumu in zakon o volitvah. Osnutek zakona o lokalni 
samoupravi je v nasprotju s 140. in 143. členom ustave. Meni, 
da je teritorialno oblikovanje novih občin možno, če se lahko 
določijo njihove pristojnosti in viri financiranja, nikakor pa ne 
bi smelo biti pogoj za nove volitve. Lokalna samouprava je 
sedaj v krajevni skupnosti, z združitvijo več krajevnih skupno- 
sti bo nastala nova občina. 

Janko Halb, podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine 
občine Murska Sobota, je dejal, da so občinske skupščine 
trodomne in to blokira delo lokalne samouprave. Zanima ga, 
kako bodo občine razpisale referendum. Vsako mesto, ki je 
obenem tudi središče občine, ima pogoj za mestno občino. 
Razviti del občine bo imel možnost, da se izdvoji od ostale 
občine. Zanima ga, kaj se bo zgodilo s preostalim teritorijem 
občine in kako se bo delilo premoženje občin, kaj bo s 
sukcesijo občinskih proračunov in državno administracijo. 
Zaradi nasprotujočih interesov je potrebno te aspekte še 
posebej upoštevati pri pripravi nove lokalne samouprave. 

Jože Resman, predsednik Izvršnega sveta Skupščine občine 
Radovljica in član državnega sveta, je dejal, da ima Slovenija 
kar 60% demografsko ogroženih območij, 70% kmetijskih 
zemljišč, na katerih so pogoji gospodarjenja oteženi in več 
kot polovico iztrošene komunalne infrastrukture. Sedanji 
materialni položaj lokalne samouprave lahko tišči v sivino 
revščine. Izhodišča za oblikovanje materialne osnove za funk- 
cioniranje občin na državni ravni poenotimo, na lokalni ravni 
pa je treba upoštevati posebnosti, da bi dosegli enakomer- 
nejši regionalni razvoj. 

Breda Mijovič, predsednica Skupščine občine Sevnica, je 
opozorila na interventni zakon o predčasnih volitvah na 
lokalni ravni, ki ga pripravlja ministrstvo za pravosodje. Pre- 
den pristanemo na spremembe na lokalni ravni, je treba 
vedeti, kakšne bodo pristdjnosti in financiranje bodočih lokal- 
nih skupnosti. 

V pripravi osnutka zakona o lokalni samoupravi je potrebno 
upoštevati pripombe Evropske skupnosti, pa čeprav bi to 
pomenilo popolnoma novo pripravo zakona o lokalni samou- 
pravi. 

Ciril Koleinik, predsednik Izvršnega sveta Skupščine občine 
Brežice, je dejal, da je nevarna teza, da ima lokalna samou- 
prava osnovo v krajevnih skupnostih; občine, takšne kakršne 
so, so namreč osnova, iz katere se gradi lokalna samouprava. 
Funkcije lokalne samouprave se vsebinsko ločujejo od funkcij 
države, zato boja med lokalnimi oblastmi in državno oblastjo 
ne more biti, razen za tiste, ki si želijo prisvajati državne 
pristojnosti. Najprej je potrebno določiti pristojnosti in naloge 
občine ter vire financiranja teh nalog. 

Občine so odgovorne za izvajanje teh nalog in nosijo tudi 
posledice, če jih ne izvajajo. To pa je povezano z njihovim 
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t financiranjem. Veliko nalog se prenaša na občine - naciona- 
lizacija, črne gradnje, kmetijska zemljišča, prenosi premože- 
nja, stanovanjski zakon - ne pa tudi sredstva za izvajanje teh 
nalog. 

Branko Brumen, član državnega sveta in predsednik Izvrš- 
nega sveta Skupščine občine Ptuj, je dejal, da je Slovenija 
navzven konstituirana in priznana država, z zakonom o lokalni 
samoupravi in zakonom o državni upravi pa se bo izgradila 
tudi navznoter. V postopkih reorganizacije današnjih občin in 
izgradnje naše države gre za procese integracije in ne razbija- 
nja občin, kot je bilo na današnjem posvetu dostikrat očitano. 
Država naj se razvija v smislu policentrizma, predvsem z 
interesno funkcionalno regionalizacijo. Nove samoupravne 
lokalne skupnosti naj se ustanovijo na osnovi treh predpo- 
stavk: skupnega interesa, skupnih razvojnih programov in 
projektov ter pripadnosti. Temeljna dilema pa je, kdo bo 
izpeljal reorganizacijo današnjih občin. Predlagal je tudi, da 
bi bila stališča Odbora za lokalno samoupravo državnega 
zbora skupaj z drugim gradivom osnova za nadaljnjo razpravo 
na lokalnih ravneh - v občinskih izvršnih svetih, skupščinah 
in ne na drugih sestankih, na katerih bodo razpravljali o 
lokalni samoupravi. S sprejemom zakona o lokalni samou- 
pravi in zakonom o državni upravi je podana osnova za 
izvedbo lokalnih volitev v skladu z zakonodajo. 

Dr. Dušan Plut, član državnega sveta, je poudaril, da smo 
pred izredno zahtevno nalogo notranje reorganizacije države. 
Najprej je potrebno razpravljati o funkciji, pristojnostih in 
financiranju občine, nato pa o velikosti občine, številu prebi- 
valcev. Pričakovanja ljudi so izredno velika in naša prva 
naloga je, da to postavimo v realne okvire. 

« ♦ ♦ 

Do projekta preobrazbe lokalne samouprave smo se oprede- 
lili z vsemi ustavnimi in drugimi dokumenti ter obljubami v 
vseh fazah osamosvajanja Slovenije v zadnjih letih. K spre- 
membam nas zavezuje tudi načelo Evropske listine o lokalni 
samoupravi, ki je eden temeljnih aktov demokratične ureditve 
slovenske družbe. Razpravljalci se tega dobro zavedajo, ven- 
dar so mnogi opozarjali, da je doslej sprejeta zakonodaja 
posledično popolnoma drugačna, da se sprejema - že v 
republiški skupščini in sedaj v državnem zboru - izrazito 
centralizirajoča zakonodaja. Praktično in formalno s tem 
zavračamo mnoge pridobitve policentričnega razvoja, ki pa se 
je pokazal kot pomemben, saj politična in gospodarska kriza 
Slovenije nista tako globoki kot v drugih bivših deželah real- 
nega socializma. Zato so nekateri razpravljalci tudi branili 
občino, kakršna je sedaj. Opozarjali so na dejstvo, da sedanja 
vloga občine živi v zavesti mnogih ljudi in da morajo biti vse 
spremembe pripravljene temeljito, da ne bodo prevladali 
negativni učinki. Omenjamo le nevarnost, da bodo nove 
občine postali razviti centri, nihče pa ne bo hotel imeti tudi 
nerazvitih predelov. 

Razpravljalci so bili enotnega mnenja, da je treba hkrati z 
zakonom o lokalni samoupravi sprejemati tudi zakon o 
državni upravi. Vsi vidiki centralizacije in policentrizma, inte- 

i resne in funkcionalne organiziranosti ljudi morajo biti raz- 
vidni kot celota, sicer bo dvom v ponujane rešitve prevelik. 

Pomen sočasne preglednosti in sprejemanja zakonov velja 
tudi za vse tiste, ki bodo vplivali na odločanje ljudi. Torej bi 
morali takoj predložiti zakon o referendumu, zakon o volitvah 
v lokalne skupnosti. 

Eden pomembnejših pogojev za skladno prestrukturiranje je 
jasna opredelitev pristojnosti bodočih občin. Po nekaterih 
ocenah so doslej občine opravljale okrog 80% funkcij države. 
Hkrati z opredelitvijo pristojnosti občin bo potrebno urediti 
tudi financiranje občin. 

Razpravljalci so opozarjali, da si mnogi ljudje in občinski 
uradniki predstavljajo bodočo občino le kot pomanjšano 
sedanjo, zato so se razpravljalci spraševali, ali imajo bodoče 
manjše občine zagotovljene finančne, kadrovske in prostor- 
ske pogoje za svoje delo. 

Splošno je bilo prepričanje, da doslej sprejemana zakonodaja 
(prej v skupščini in sedaj v državnem zboru) izrazito centrali- 
zira vse odločanje v državi. Ravno zaradi tega država potre- 
buje drobne, šibke in razpršene občine. V obrambo enako- 
mernega regionalnega in policentričnega razvoja moramo 
med državo in občino (ne glede na število prebivalcev) vzpo- 
staviti tudi obvezno pokrajino, ki bo z nekaterimi strokovnimi 
službami sposobna parirati republiški upravi. Zavzemajo se za 
dvostopenjski sistem, v katerem naj bi pokrajina imela svojo 
pravno subjektiviteto z lastnimi pristojnostmi in viri financira- 
nja. Žal ustava določa le neobvezno združevanje občin v 
pokrajine, zato so se zavzemali za spremembo 140. in 143. 
člena ustave. 

Enotno je bilo mnenje, da mora zakon natančno urediti tudi 
vprašanje mestnih občin. 

Ob izpolnitvi teh pogojev bodo ustvarjeni pogoji za s.vobodno 
referendumsko odločanje. 

Večina predstavnikov občin je prepričana, da je potrebno 
iskati enotne rešitve za sedanje delovanje občin. Odločiti se 
bo potrebno, ali bodo volitve čez leto dni, za kar so se 
zavzemali nekateri, ali pa so potrebne predčasne volitve. Za 
slednje je veliko argumentov v dejstvu, da dobra četrtina 
občinskih skupščin ni sposobna normalno delovati v tro- 
domni sestavi in da so bile predčasne volitve izpeljane tudi na 
ravni države. Ta pristop bi bil racionalen tudi zato, da bi bile 
enodomne občinske skupščine izvoljene z nalogo, da v času 
svojega mandata sodelujejo pri pripravi vseh zakonov, ki jih 
bo sprejel državni zbor ter pripravijo vse potrebno za zah- 
tevno politično in tehnično izpeljavo referendumov in drugih 
sprememb v svojih okoljih. 

Predčasne občinske volitve bi omogočile treznejše razmi- 
sleke in večjo stopnjo odgovornosti pri sprejemu zahtevne 
zakonodaje, ki bo uvedla nove rešitve za daljše obdobje. 

POSVET DRŽAVNEGA SVETA S PREDSEDNIKI OBČINSKIH 
SKUPŠČIN IN PREDSEDNIKI IZVRŠNIH SVETOV DNE 5. 
OKTOBRA 1993 

Namen posveta je bil - je v uvodu dejal predsednik državnega 
sveta dr. Ivan Kristan - da bi razpravljali o glavnih vprašanjih 
glede bodoče lokalne samouprave, od občin do pokrajin, 
vključno s problematiko upravnih okrajev, in oblikovali pri- 
pombe na posamezne zakone s tega področja. 

Državni svet se zavzema, da bi bili sočasno sprejeti zakon o 
državni upravi in vsi tisti zakoni, ki neposredno vplivajo na 
delovanje občin. 

Zakon o lokalni samoupravi je s stališča graditve političnega 
sistema najpomembnejši zakon, s katerim zakonodajo uskla- 
jujemo z ustavo Republike Slovenije, in od koncepta lokalne 
samouprave bo odvisno funkcioniranje nadaljnjega razvoja 
Republike Slovenije. 

Za državni svet je nesprejemljiva zahteva iz osnutka zakona o 
upravi, da s 1. 1. 1994 državna uprava že začne delovati po 
novem. Najprej je treba imeti pred očmi celoten koncept 
občin, okraja in pokrajine, potem pa te konceptualne rešitve 
vključiti v posamezne zakone. 

Predsednik Komisije državnega sveta za regionalni razvoj dr. 
Dušan Plut je predstavil stališča komisije, ki je pregledala 
osnutek zakona o lokalni samoupravi z vidika centralizacije 
oziroma decentralizacije, s stališča razumljivosti gradiv za 
prebivalce, pa tudi smotrnosti in sposobnosti posameznih 
središč za organiziranje lokalne samouprave. Doslej namreč 
niso bile dovolj preučene napake in vrline delovanja obstoje- 
čih občin. 

Zakon je bil ocenjen s stališča priporočil Sveta Evrope in 
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sodobnih usmeritev za organizacijo lokalne samouprave v 
Evropi. 

Stališče komisije je, da gre za enega izmed temeljnih zako- 
nov. Razprava o lokalni samoupravi mora biti argumentirana 
in s čim manj političnim nabojem, organiziranje drugačne 
lokalne samouprave upravnih okrajev, sodstva in ostalih izpo- 
stav države po slovenskih pokrajinah pa mora biti hkratno in 
usklajeno. 

Eno izmed bistveno drugačnih stališč državnega sveta je, da 
je potrebna dvostopenjska lokalna samouprava, saj je 
potrebno med novimi občinami, ki bodo v večini primerov 
bistveno manjše, ter med močno in centralizirano organizi- 
rano državo postaviti vmesni člen, ki bo lahko s stališča 
lokalne samouprave komuniciral z državo. Komisija držav- 
nega sveta za regionalni razvoj se zavzema za večje število 
upravnih okrajev, ker so se obstoječe občine v zavesti ljudi 
močno uveljavile. 

Jasno je treba določiti naloge občin in pokrajin ter sistemski 
vir za financiranje novih občin, določiti pa je treba tudi stro- 
ške tega prehoda. 

Komisija državnega sveta za regionalni razvoj je ves čas 
konstruktivno sodelovala s Komisijo državnega zbora za 
lokalno samoupravo in večina stališč komisije je bila v prvem 
osnutku sprejeta. Po prvem branju v državnem zboru pa je 
prišlo do bistvenih sprememb, torej gre pravzaprav za novi 
predlog zakona o lokalni samoupravi. 

Silvester Premrl, predsednik Izvršnega sveta Skupščine 
občine Ajdovščina, se je spraševal, zakaj je potrebno droblje- 
nje občin saj je glede pristojnosti občin in delitve pristojnosti 
med občino in državo vrsta nerazčiščenih vprašanj. V občini 
Ajdovščina predlagajo, da se občine ne drobijo, zagovarjajo 
minimum 5.000 prebivalcev. Tako bi bile občine močnejše. 

Opozoril je na problem Sklada kmetijskih zemljišč, ki bo 
deloval povsem suvereno, premoženje, ki ga je dobil ta sklad, 
pa je bilo občinsko. Za zdravstvene domove, šoče in druge 
zavode je občina le v fazi ustanovitelja, ki brez denarja za 
marsikaj odgovarja. Občina je odgovorna tudi za komunalne 
zadeve, vendar ne sme sama oblikovati cen. Funkcije se 
postopoma prenašajo iz občine na državo (davkarija, 
obramba, nekatere notranje zadeve). 

Občinam je treba prepustiti več pristojnosti, kot je predvi- 
deno. Nujno je treba dodelati sistem financiranja, sicer bo 
Slovenija razdeljena na nekaj bogatih in veliko revnih občin. 

Sedanje občine morajo postati upravni okraji. V primeru 
manjšega števila okrajev pa mora zakon predvideti enote 
državne uprave v sedanjih občinah z jasno opredeljenimi 
pristojnostmi. Sočasno je treba preteriti tudi organiziranje 
drugih funkcij države po teritorialnem principu. Nujno je treba 
definirati pristojnosti upravnih okrajev. 

Na koncu je opozoril na delavce, ki so zaposleni v upravnih 
organih sedanjih občin in na potrebo po njihovi zaščiti. 
Upravno delo je v nekem smislu poklic in tisti, ki ga vestno 
opravljajo že dolga leta, ne smejo ostati brez zaposlitve. 

Tomaž Marušlč, predsednik Skupščine občine Nova Gorica, 
se je zavzel za odlok ali zakonski akt, s katerim bi državni zbor 
sedanje skupščine proglasil za enodomne. Tako bi odpravili 
problem nesklepčnosti na sejah občinskih skupščin. 

Zaradi priprav na volitve v lokalno samoupravo bi moral 
državni zbor čimpreje sprejeti zakonodajo s področja predvo- 
lilnih odnosov, volilnih aktivnosti, zlasti financiranja volilne 
propagande, strank in podobno. 

Spomladi 1994 naj bi bile volitve svetov po novem zakonu o 
lokalni samoupravi v obstoječe občine in šele iz teh obstoje- 
čih občin naj bi se v določenem obdobju, denimo v dveh letih, 

na podlagi referendumov izoblikovale nove občine. 

Istočasno naj bi se v tem dveletnem procesu izoblikovale tudi 
pokrajine, ki bi bile istovetne s predvidenim upravnim okra- 
jem. Dvotirnost oblasti torej: samoupravna oblast na nivoju 
občina - pokrajina, državna oblast pa na nivoju okraj - 
republika. Predlagal je tudi, da bi upravne postopke na prvi 
stopnji urejali v okraju, druga stopnja pa bi se vselej reševala 
na ravni države. 

Občinam je treba odrediti določene funkcije iz državne pri- 
stojnosti, kot so na primer matično službo ali izdajanje grad- 
benih potrdil za manjša dela. 

Občani morajo vedeti, kolikšen bo strošek nove samouprave, 
od česa bo občina živela in s kakšnim premoženjem bo 
razpolagala. 

V Novi Gorici nasprotujejo črtanju kriterijev glede načina in 
pogojev za ustanavljanje občin v zakonu. Podpirajo določbo, 
da se župana voli na neposrednih in tajnih volitvah. V zakonu 
je potrebno opredeliti naloge občine in navesti tudi naloge, ki 
naj jih država prenese iz svojih pristojnosti na občine. 

S tem ko obstoječe občine prodajajo šole, upravne stavbe in 
podobno na podeželju, kjer naj bi nastajale nove občine, se 
siromaši premoženje bodočih občin. ' 

V predlog zakona o lokalnih volitvah naj se vnese določbo, da 
izvoljeni funkcionarji občine ne bi smeli opravljati tudi drugih 
funkcij, povezanih z lokalno samoupravo. 

Opredeliti je treba pristojnosti upravnega organa s tem, da se 
navede, katere v zakonu navedene naloge s teh področij naj bi 
opravljale občine. 

V Sloveniji naj bi bilo 11 upravnih okrajev, šesti upravni okraj 
naj bi imel sedež v Novi Gorici. 

Milan Pirman, član Izvršnega sveta Skupščine občine Dom- 
žale, je podvomil nad celovitostjo te reforme. Jasno je, da bo 
najprej prišlo do reforme države in do nastanka upravnih 
okrajev, šele potem bodo nastale bodoče občine in nazadnje 
bodoče pokrajine. Vmes pa se bo pojavila velika vrzel med 
tako majhnimi občinami in še ne vzpostavljenimi pokrajinami. 
Zavzel se je za upravne okraje splošne pristojnosti. Teritorij 
upravnega okraja in teritorij pokrajine naj se v prihodnje 
pokrivata, sicer bo vzpostavljen dvotirni sistem, kjer bo en tir 
predstavljal segment lokalne samouprave, drugi tir pa seg- 
ment državne uprave. Evropske izkušnje kažejo drugače, saj 
tam obstaja interes, da se lokalna samouprava in državna 
uprava na neki vmesni točki ujemata oziroma stikata. 

Država bo najbolje delovala, če bo uspela doseči soglasje z 
lokalnimi oblastmi, te pa bodo morale uskladiti najprej inte- 
rese s prebivalci na svojem območju. 

Upravnih okrajev naj bi bilo več, kakšnih 20, med drugim tudi 
upravni okraj Domžale - Kamnik. 

Stane Prosen, predsednik Skupščine občine Ilirska Bistrica, 
se je strinjal s stališčem državnega sveta, da je rok 1.1.1994, 
ko naj bi začeli delovati novi upravni okraji, prekratek. 

Menil je, da Državni zbor Republike Slovenije ne sme sprejeti 
nobenega zakona, v katerem bi v upravne okraje vključeval 
občine brez njihovega predhodnega soglasja. Občine naj se 
same opredelijo, v kateri upravni okraj bodo vključene, s tem, 
da izpolnjujej o zahteve 33. člena zakona o upravi. 

Izpostavil je željo oziroma zahtevo, da bi bilo sedanje 
območje občine upravni okraj s sedežem v Ilirski Bistrici. 
Nikakor se ne sme zmanjšati raven storitev občanom, ki jih na 
tem območju zdaj nudijo občine. Hkrati s prevzemom nalog 
mora država od občin prevzeti tudi delavce. 
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Glede organiziranosti bodočih občin in zakona o lokalni 
samoupravi pa menijo, da v 25. členu, kjer je opredeljeno, da 
občina samostojno opravlja zadeve javnega pomena itd., niso 
konkretno določene pristojnosti, še manj pa je dorečeno 
poglavje v zvezi s financiranjem občin, kar še posebej ni 
razvidno iz 60. in 62. člena citiranega zakona. Ovrednotena 
minimalna raven opravljanja nalog občine naj bo tudi edini 
kriterij za dodeljevanje dodatnih sredstev države, razen sred- 
stev iz natečajev. 

Glede zakona o volitvah pa se zavzemajo za to, da so volitve v 
občinske svete in za župana spomladi 1994 v sedanjih obči- 
nah ter da lokalna skupnost v statutu določi volilni sistem. 
Tega naj ne predpisuje zakon. 

Aurelio Juri, predsednik Skupščine občine Koper, je predla- 
gal, da bi državni zbor ob sprejemu zakona o lokalni samou- 
pravi sprejel tudi izvedbeni akt oziroma »scenarij preo- 
brazbe«, na podlagi katerega se obstoječe občine v dogled- 
nem času smiselno reorganizirajo v skladu z zakonom o 
lokalni samoupravi in izvedejo volitve. V drugi fazi bi z refe- 
rendumi nastale 4 nove občine. 

Opozoril je tudi na italijansko narodnost, ki živi v južni Primor- 
ski, za katero je potrebno urediti ustrezen položaj v zakono- 
daji o lokalni samoupravi. Dejal je, da razmišljajo, da bi 
oblikovali skupna ^tališča tudi za udeležbo četrtega zbora. 

Danilo Utenkar, podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine 
občine Slovenska Bistrica, je podal stališča zastopnikov kra- 
jevnih skupnosti in komisije za lokalno samoupravo, ki so 
proti »razbijanju« občin in niso navdušeni nad organizacijo 
okrajev in pokrajin. Upravni organi bi morali obstajati na 
sedežih sedanjih občin. Občinam je treba prepustiti del držav- 
nih opravil in se z njimi dogovoriti, katera bodo to. 

Opozoril je na brezposelnost upravnih delavcev, do katere bo 
prišlo z novo reorganizacijo lokalne samouprave. Vnaprej se 
je treba dogovoriti, koliko upravnih in drugih delavcev bodo 
posamezni upravni okraji in pokrajine prevzeli od sedanjih 
občin. 

Občina Slovenska Bistrica se ne strinja, da bo spadala pod 
upravni okraj Maribor. 

Njegovo osebno mnenje pa je, da bi najpreje dali gospodar- 
stvu čas, da zaživi, o reorganizaciji lokalne samouprave pa bi 
se pogovarjali čez nekaj let. 

Bogomir Mesner, predsednik Skupščine občine Pesnica, se 
je strinjal s stališči, sprejetimi v državnem svetu in obžaloval, 
da jih državni zbor ni upošteval. Ocenil je, da je predlog 
zakona o lokalni samoupravi (drugo branje) veliko slabši. V 
njem niso definirani pogoji, pod katerimi se lahko občina 
ustanovi, niso definirane naloge občine, način financiranja 
občin, ni definirana pokrajina. Prepričan je, da bo kakšna 
zveza občin še nastala, do ustanovitve pokrajine pa po njego- 
vem ne bo prišlo. Spraševal se je, kaj bo sploh ta zakon o 
lokalni samoupravi prinesel in kakšne posledice bodo nosili 
občani. 

Opozoril je na obdobje od referenduma do konstituiranja 
novih občin. Občani prav tako potrebujejo storitve občine v 
tem času. Ni jasno, kdo bo poskrbel, da se bo konstituiral novi 
svet, da bo sprejet novi statut itd. Zgradba države do lokalne 
samouprave naj nastaja postopno, premišljeno in ne prenag- 
ljeno. 

Breda Mijovič, predsednica Skupščine občine Sevnica, je 
dejala, da so se tudi v občini Sevnica vključili v razprave o 
vseh spremembah zakonodaje. 

V predlogu zakona o lokalni samoupravi niso določeni pogoji 
za pridobitev položaja občine s posebnim statusom. Tudi 
vprašanje ekološko degradiranih in razvojno šibkih občin ni 
dovolj razdelano. Še vedno ni zagotovljena trdna ekonomska 
podlaga občinam niti zakon ne določa stabilnega vira financi- 
ranja, ki bi občinam zagotovil izvajanje temeljnih nalog vsaj v 

minimalnem obsegu. Pri tem je v 55. členu predvidena dohod- 
nika, ki je bila v višini 25 % v prejšnjem osnutku za gospodar- 
sko nerazvite občine nesprejemljiva, ker razvojno šibke 
občine zaostajajo glede povprečne višine osebnega dohodka, 
ki je osnova za izračun dohodnine, tudi do 25 %. Centri 
seveda z razvitejšim gospodarstvom in bistveno boljšimi raz- 
vojnimi možnostmi že danes presegajo povprečni osebni 
dohodek v republiki celo za več kot 30 %. V zadnji verziji 
zakona je dohodnina sicer izločena, toda kot vir financiranja 
bodočih občin bi morala ostati in sicer v višini 5o %. Davek na 
premoženje, ki ga kot vir predvideva tudi dokument izhodišča 
za drugo fazo davčne reforme, je sprejemljiv le za bogate in 
razvite občine. 

Del prometnega davka oziroma dodana vrednost, del dohod- 
nine, krajevna turistična taksa in pa denarne kazni so stabilni 
viri in bi omogočali občini normalnejše delovanje kot pa viri, 
ki jih je predlagal zakonodajalec. S sredstvi, ki jih dobi občina 
iz teh virov, razpolaga samostojno. V primeru spremembe 
davčne zakonodaje pa je potrebno ponovno definirati vire za 
financiranje občin, ki morajo pri tem postopku imeti enako- 
vredno vlogo. 

Načela za delitev sredstev oziroma kriteriji za dodeljevanje bi 
morali upoštevati stanje gospodarske in družbene infrastruk- 
ture ter specifične potrebe področja, npr.: bližino meje, ogro- 
ženost z vidika naravnih nesreč, republiške infrastrukturne 
objekte oziroma njihov vpliv na okolje, stanje gospodarstva v 
občini in stopnjo razvoja gospodarstva. 

Posamične občine morajo konkretno odločitev o zagotavlja- 
nju dodatnih sredstev potrditi oziroma jim mora biti dana 
pravica do pritožbe. O pritožbi naj odloči neodvisni organ, 
lahko je to tudi sodišče. 

Tudi rešitve, ki bi preprečevale nadaljnje podržavljanje občin- 
skega premoženja oziroma povrnile občinam že podržavljeno 
premoženje, še niso vgrajene v besedilo predloga zakona. 

še vedno niso znane ugotovitve vlade, ki naj bi na podlagi 
določb VI. poglavja osnutka pripravila simulacijo financiranja 
za nekaj tipičnih občin z različno stopnjo razvitosti, kar bi 
moralo biti pripravljeno pred drugo obravnavo zakona. 

Tudi sestava in morebitno poročilo delovne skupine, ki naj bi 
podrobneje preučila problematiko financiranja občin z vidika 
uresničevanja določbe 40. člena zakona o izvrševanju prora- 
čuna in proračunu Republike Slovenije za letošnje leto, še 
niso objavljeni, prav tako ne predlogi skupine za pripravo 
strokovnih podlag oziroma kriterijev za bodočo finančno 
izravnavo v občinah ter kriterijev za dodelitev posebnega 
statusa finančno šibkim občinam, ki pa so pogoj za kvalifici- 
rano razpravo in odločanje ob drugi obravnavi zakona v 
državnem zboru. 

V zakon tudi še ni vnešena opredelitev vloge in pristojnosti 
zveze lokalnih skupnosti pri odločanju o zadevah, ki se tičejo 
financiranja občin. 

Podala je tudi konkretne pripombe na zakon oziroma dopolni- 
tve 26 členov zakona, ki se nanašajo na kriterije financiranja, 
na financiranje občin in pokrajin, premoženje občin, hitrejši 
razvoj posameznih območij, naloge, upravljanje in povezova- 
nje občin ter na državni nadzor. 

V zvezi z zakonom o upravnih okrajih je izrazila strinjanje s 
številom predvidenih upravnih okrajev in posebej z upravnim 
okrajem za potrebe občine Brežice, Krškega in Sevnice s 
sedežem v Krškem. Z dopolnitvijo zakona pa naj bi bile zago- 
tovljene izpostave vseh okrajnih služb na sedežih sedanjih 
občin. 

Spremembe vseh obravnavanih sistemskih zakonov naj bi bile 
sprejete in realizirane hkrati, zato v občini nasprotujejo pre- 
hodu državne uprave pod okrilje države že s 1. 1. 1994 leta. 
Potrebno je natančno izdelati prehod Iz enega v drugi sistem 
in zagotoviti funkcioniranje države tudi na lokalni ravni v tem 
prehodnem obdobju. 
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Ciril Kolešnik, predsednik Izvršnega sveta Skupščine občine 
Brežice, je problematiziral v zakonu predvideno organizacijo 
lokalne samouprave in podvomil nad nadaljnjo samostoj- 
nostjo občin, čeprav je lokalna samouprava po ustavi samo- 
stojna. 

Predlagal je, da bi državni svet in predstavniki občin ponudili 
državnemu zboru v obravnavo drugačen predlog zakona o 
lokalni samoupravi. 

Strinjal se je s Silvestrom Premrlom, ko je ta razmišl jal o 
sedežih občin kot upravnih okrajih. 

Božidar Brudar, predsednik Skupščine občine Jesenice, je 
dejal, da se v glavnem strinja z načelnimi stališči državnega 
sveta, moti pa ga. da bo o bodoči lokalni samoupravi odločal 
državni zbor, ki ima to ustavno pravico, saj ne upošteva dovolj 
niti mnenj drugih niti mnenja državnega sveta. 

Predlagal je ustanovitev posebne komisije za lokalno samou- 
pravo, sestavljene iz pravnikov, sociologov in drugih strokov- 
njakov, ki naj analizira sedanje delovanje občin in oceni, kaj 
vse je treba spremeniti. Predvidi naj prednosti nove organizi- 
ranosti, nosilce preobrazbe in stroške reorganizacije samou- 
prave. Te informacije naj posreduje državnemu zboru. 

Ko se bodo ljudje na referendumu odločali, v kateri občini 
bodo živeli, morajo vse te informacije tudi poznati. 

Maksa Nastran iz Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane 
je dejala, da je vsako besedilo predloga zakona o lokalni 
samoupravi bolj abstraktno in manj konkretno. 

Povedala je, da so že pred časom naredili model bodoče 
ureditve mestne lokalne samouprave, po katerem naj bi na 
območju petih ljubljanskih občin nastalo 11 novih občin. Ta 
model so poslali vsem krajevnim skupnostim, da bi ugotovili, 
v kateri občini bi ljudje radi živeli. Razprave so že stekle in o 
tem bodo sestavili poročilo, ki bo tudi izhodišče za naprej. 

Treba je natančno opredeliti naloge občine, izpostavijo naj se 
izvirne naloge špokrajine ter zagotovi financiranje. Ovredno- 
titi je treba javno porabo, saj mora država vedeti, koliko 
sredstev mora imeti, da bo lahko financirala te naloge. 

Andrej Gerenčer,predsednik Skupščine občine Murska 
Sobota, je podprl stališče državnega sveta. Menil je, da 
morajo biti predvideni kriteriji za ustanovitev občine, v novem 
predlogu zakona o lokalni samoupravi niso dorečene pristoj- 
nosti občine in njeno financiranje, pa tudi premoženje. Izpuš- 
čen je bil pomemben vir financiranja, to je prometni davek ali 
vsaj njegov del. 

Zavzel se je za uvedbo pokrajine kot vmesne stopnje lokalne 
samouprave. Upravni okraji in pokrajine bi se morali skoraj 
prekrivati in kjer ne bo upravnega okraja v sedanji občini, 
mora biti izpostava. 

Misliti je treba tudi na delavce v občinskih skupščinah in jim 
zagotoviti socialno varnost. 

Janko Halb, predsednik Izvršnega sveta Skupščine občine 
Murska Sobota, se je vprašal, komu je reforma namenjena. 
Predlagal je, naj se Vlada Republike Slovenije začne resno 
ukvarjati z bodočo lokalno samoupravo in naj imenuje mini- 
stra brez listnice za lokalno samoupravo. 

Zavzel se je za večinski sistem lokalnih volittev. 

Predlog zakona o državni upravi določa organizacijo sosveta, 
ki bo le pomožni organ načelnika, ne pa organ, ki bi lahko 
resneje ščitil ljudi pred državo. 

Zanimalo ga je tudi, kaj se bo zgodilo z delavci v državnih 
organih, ko se bo lokalna samouprava reorganizirala. 

Predlagal je, naj bo nova lokalna samouprava tam, kjer to 

želijo, drugje pa naj delajo po starem in zakonodajalec naj to 
možnost dopusti v prehodnih določbah. Slovenci naj se učijo 
na napakah. 

Darko Repenšek iz Skupščine občine Mozirje je pozdravil 
izoblikovana stališča komisije za lokalno samoupravo, ki jo je 
imenovala sktpščina občine Mozirje. 

Občina Mozirje je ena teritorialno največjih, geografsko in 
reliefno pa je zaključena celota. Zato se tudi krajani zavze- 
majo za upravni okraj Mozirje. Ocenjujejo, da bi se država 
odtujila od občanov, državljanov, če bi se morala njihova 
občina priključiti upravnemu okraju Velenje ali Celje. 

Če s svojo zahtevo ne bodo uspeli, se bodo opredelili za 
varianto 11 upravnih okrajev, po kateri bo občina Mozirje 
sodila pod okraj Celje, seveda z izpostavo v Mozirju. Spraše- 
val se je, zakaj sploh vse te spremembe na področju lokalne 
samouprave. 

Kot vira financiranja teh novih občin naj bosta opredeljena 
tudi dohodnina in prometni davek, vendar naj bo v zakonu 
točno napisano, koliko odstotkov bo ostalo v novi občini. 

Zavzemajo se tudi za paralelno sprejemanje druge zakono- 
daje, pomembne za življenje in delo lokalne samouprave, 
predvsem zakona o javnem financiranju in zakona o državni 
upravi. 

Ocenjujejo, da je potrebno premoženje občin, ki jim je bilo 
odvzeto s hitrim sprejemanjem zakonodaje v državnem zboru, 
vrniti istim občinam, po preobrazbi pa naj bo to premoženje 
predmet delitvene bilance med občinami. 

Referendum naj bo zavezujoč in izključno merilo za oblikova- 
nje okrajev, občin in pokrajin. Strinjajo se namreč s teorijo, da 
naj bo pokrajina identična upravnemu okraju in naj ne bo 
sestavljena iz več upravnih okrajev. 

Menijo, da je v predlogu zakona o lokalni samoupravi nedo- 
pustno slabo in povsem nejasno opredeljen status gorske 
občine. 

Dr. Alenka Slana, predsednica Skupščine občine Ljubljana- 
-Center, je dejala, da je lokalna samouprava in vse tisto, kar 
sodi zraven, eminentno politično vprašanje, zato je potreben 
o tem politični konsenz. 

V gradivih, ki so vse slabša, pogreša tudi natančen geografski 
ali topografski osnutek bodočih občin. Opozorila je tudi na 
problem institucionalizacije pokrajine, posebej na mesto 
Ljubljana z vso njeno specifiko. 

Anton Antlčevič, predsednik Skupščine občine Logatec, je 
predlagal, da se v prehodnih in končnih določbah opredelijo 
roki za izvedbo vseh opravil, novi sistem pa naj se uveljavi 
pogojno s 1. 1. 1995 ali pa pozneje. 

Sistem nove organizacije občin naj se uveljavi za celotno 
državo z novim proračunskim letom. Vsa opravila v zvezi z 
reorganizacijo občin naj izvede sedanja politična oblast. 

Predlagal je, da se podaljša mandat obstoječim občinskim 
skupščinam do konca leta 1994 ter da se trodomne skupščine 
spremenijo v enodomne. 

Strinjal se je, da vlada postavi ministra za lokalno samou- 
pravo, ki bo v prehodnem obdobju zadolžen za reorganizacijo 
lokalne samouprave. 

Mihelca Draksler iz strokovne službe skupščine občine Slo- 
venske Konjice je predlagala, da bi bile sedanje občine 
upravni okraji. Tudi občina Slovenske Konjice želi biti samo- 
stojni upravni okraj. Zakon o lokalni samoupravi naj v prehod- 
nih določbah vsebuje določbo, da bodo nove občine prevzele 
delavce, ki bi bili brezposelni, sicer pa so sedanji delavci 
zainteresirani, da se dodatno izobražujejo za bodočo lokalno 
samoupravo. 
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Jože Bešvir, predsednik Skupščine občine Ormož, je opozoril 
na to, da je treba opredeliti predvsem finančno plat združitev 
oziroma delitev občin ali pa nastajanje druge stopnje lokalne 
samouprave. Ni podatkov, koliko bo stalo preurejanje lokalne 
samouprave in kako bodo nove občine živele. 

Pridružil se je tistim, ki so predlagali, da bi sedanje občine 
postale upravni okraji, vsaj za prehodno obdobje kakih 1o let, 
in da bi današnje trodomne občinske skupščine pretvorili v 
enodomne. Pokrajine pa naj ne bi bile administrativne tvorbe, 
temveč bi jih sestavili glede na izražene skupne interese in 
potrebe (izgradnja vodovodnih sistemov, infrastrukture, itd.). 

Vlncencij Demšar, predsednik Izvršnega sveta Skupščine 
občine Škofja Loka, je dejal, da je proti drobljenju občin ter da 
ga zanima, ali državni zbor ima podatek, v kolikih občinah 
želijo spremembe. Občina bo z novo lokalno samoupravo 
marsikaj izgubila. Ocenil je, da je lokalna samouprava emi- 
nentno politično vprašanje. 

Črtomir špacapan, predsednik Izvršnega sveta Skupščine 
občine Nova Gorica, se je strinjal z vsemi, ki mislijo, da je bolj 
pomembna gospodarska reforma, kot pa reforma lokalne 
samouprave. Menil je, da lokalna samouprava ni eminentno 
politično vprašanje, temveč je to vprašanje ljudi, ki živijo v 
posameznih občinah. Ne strinja se z drobljenjem občin, saj 
bodo majhne občine zelo šibke. 

Brigita Bavčar, predsednica Izvršnega sveta Skupščine 
občine Murska Sobota, je opozorila na madžarsko narodno 
skupnost in romsko avtohtono skupnost, ki živita v Prek- 
murju. V predlogu zakona o lokalni samoupravi je treba v 40. 
členu določiti kriterij dvojezičnosti, obenem naj se upošteva 
specifiko avtohtone romske skupnosti. 

* * * 

Predsednik državnega sveta dr. Ivan Kristan je sklenil z 
oceno, da je bil posvet organiziran v obojestransko korist in 
interes. 

Poudaril je, da je treba natančno določiti pristojnosti občine, 
pristojnosti pokrajine in medsebojno povezanost občin in 
upravnih organov. Enč> izmed osrednjih vprašanj je financira- 
nje in premoženje občin. Na posvetu so bili izraženi predlogi 
in celo zahteve, da mora država vrniti občinam premoženje, ki. 
jim ga je vzela. Obravnavanje in sprejemanje vseh zakonov, ki 
zadevajo lokalno samoupravo, bo moralo potekati hkrati. 

Pri reorganizaciji lokalne samouprave je potrebna postop- 
nost. Na posvetu je bila izražena ideja dvostopenjske reforme: 
v prvi fazi, do spomladi 1994, naj bi bili sprejeti zakoni in 
izvedene volitve v občinske skupščine, druga faza pa bo 
realizacija. Dobiti je treba tudi odgovor na vprašanje, ali 
občine sploh želijo iti v spremembe in koliko bo stala reorga- 
nizacija lokalne samouprave. 

Državni svet bo oblikoval svoja stališča in predloge k vsem 
,zakonom, ki se nanašajo na reformo lokalne samouprave. Če 
končna verzija zakona o lokalni samoupravi in tudi drugih 
zakonov ne bo ustrezala predstavam državnega sveta, se bo 
le-ta odločal o odložilnem vetu, ima pa tudi pristojnost, da 
zahteva izvedbo referenduma, saj državni svet meni, da je 
reorganizacija lokalne samouprave eno najpomembnejših 
političnih vprašanj graditve našega sistema. 

REGIJSKI POSVETI NA SEDEŽIH VOLILNIH ENOT ZA 
IZVOLITEV DRŽAVNIH SVETNIKOV, PREDSTAVNIKOV 
LOKALNIH INTERESOV 

Temeljni nameni vseh 22 regijskih posvetov, sklical jih je 
predsednik državnega sveta dr. Ivan Kristan in so potekali od 
6. marca do 24. aprila I995, so bili: 

I. Vzpostaviti neposreden stik med novimi občinskimi vodstvi 

- povabljeni so bili župani in predsedniki občinskih svetov - 
z izvoljenimi državnimi svetniki v volilni enoti, z državnimi 
svetniki, ki živijo ali delajo v določenem kraju in z vodstvom 
državnega sveta. 

II. Pregledati stanje lokalne samouprave v času po oblikova- 
nju novih občin, po uveljavitvi zakona o lokalni samoupravi in 
sprejemu sprememb in dopolnitev zakona. 

III. Spoznati aktualne probleme, s katerimi se spopadajo v 
posameznih okoljih in na katere mora biti pozoren tudi 
Državni svet Republike Slovenije. 

Udeleženci so posvete ocenili za nujne in koristne; udeležba 
na posvetih je bila zelo dobra, od 147 občin jih ni sodelovalo 
17, kar predstavlja 88,44% udeležbo občin. Občine imajo prav 
zdaj veliko nerešenih problemov, katerih velik del se nanaša 
na uvajanje nove lokalne samouprave. Izkazalo se je, da se 
državni organi z občinami ne ukvarjajo sistematično, pa tudi 
sicer predstavniki občin s problemi skoraj ne pridejo do 
odgovornih državnih funkcionarjev. S posveti državni svet ne 
le opravlja, temveč tudi nadaljuje s svojo piakso obveščanja 
in posvetovanja s predstavniki občin, kar je delal že v času 
mandatov občinskih skupščin in izvršnih svetov. 

Državni svet je pomemben organ za uveljavljanje lokalnih 
interesov ter tudi informacijski kanal za občine glede doga- 
janj v državi in družbi. Občine potrebujejo državni svet in 
obratno, državni svet potrebuje občine za oblikovanje stališč 
do problemov. 

Na posvetih so bile večkrat izrečene zahteve, da bi moral 
državni svet ohraniti oziroma na novo organizirati delo Konfe- 
rence lokalnih skupnosti (Slovenska Bistrica, Ruše) in tudi 
sicer bolj pomagati občinam. V občinah so sprva pričakovali, 
da bo to vlogo zanje opravljala Služba Vlade Republike Slove- 
nije za lokalno samoupravo, toda pokazalo se je, da je to 
vladna služba, ki ne kaže dosti razumevanja za potrebe s 
terena (Ruše, Gorišnica, Sevnica, Nova Gorica). 

Razpravljalci so ocenjevali sprejeto zakonodajo o lokalni 
samoupravi, predvsem temeljni zakon o lokalni samoupravi 
in zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni 
samoupravi, kot tudi druge zakone, ki se v svojih členih 
dotikajo vprašanja samostojnosti občin. 

Menili so, da je bila reforma izvedena prehitro, predvsem brez 
ustreznih analiz in podatkov, brez simulacij in zato pomeni 
neracionalno, celo revolucionarno dejanje (Sežana) in ekspe- 
riment na celotni slovenski populaciji (Metlika, Škofljica, 
Kamnik, Maribor, Slovenska Bistrica, Sevnica, Dobrova-Hor- 
jul-Polhov Gradec, Škofljica, Logatec). 

Zaradi časovno neusklajenega sprejemanja zakonodaje je 
nastala tudi vrsta pravnih praznin (Novo Mesto). 

Rezultati so v mnogih elementih še slabši, kot so pričakovali 
(Brdo, Dobrova-Horjul-Polhov Gradec). Redka so bila mne- 
nja, da je dobro, da se je reforma začela, saj je mogoče 
storjene napake popravljati sproti (Vipava, Železniki, Vuze- 
nica). 

Pojavljalo se je stališče, da bo reforma zavrla razvoj v posa- 
meznih okoljih najmanj za leto dni. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samou- 
pravi je večinoma sprejel rešitve v smeri razčiščevanja nakopi- 
čenih težav v odnosu med županom in občinskim svetom. S 
tem se je strinjala tudi večina prisotnih predstavnikov občin- 
skih svetov (raz^n Ljubljane, Murske Sobote). 

Več razpravljalcev je ugotavljalo, da je bil temeljni zakon 
dovolj jasen, da pa je zmedo in razkol med županom in 
občinskim svetom povzročilo šele navodilo za pisanje statu- 
tov, ki ga je pripravila Služba Vlade Republike Slovenije za 
reformo lokalne samouprave (Mengeš, Kamnik). 

Niso bila osamljena mnenja, da je bil namen zakonodajalca 

22 



razbiti občine na manjše, tudi različno velike (zato ni pomoči 
pri organiziranju, ni denarja za organiziranje itd ), ker je lažje 
centralistično obvladati razbit, kot pa dobro organiziran pro- 
stor (Podčetrtek, Ravne-Prevalje, Bovec). V oddaljenem sre- 
dišču centralizirana oblast jemlje ljudem voljo do kakršnega 
koli dela v svoji sredini (Velenje). 

Skoraj ni bilo razlik med udeleženci v prepričanju, da imajo 
občine premajhne pristojnosti, torej da so navodila ministr- 
stev, ki jih pošiljajo upravne enote v občinah, v nasprotju z 
določili zakona o lokalni samoupravi (Borovnica, Ljubljana, 
Črnomelj, Celje, Ormož, Radovljica, Logatec, Hrastnik). 
Soglašali so s stališči državnega sveta, zahtevami, odložilnim 
vetom in ustavnim sporom, ki ga je sprožil državni svet glede 
101. člena zakona o upravi, ki je občinam odvzel vrsto pristoj- 
nosti, v nasprotju z zakonom o lokalni samoupravi in v 
nasprotju z demokratičnimi trendi v Evropi. 

Evropski procesi gredo v smeri vedno večjega zaupanja lokal- 
nim okoljem, v Sloveniji pa obratno, država si jemlje vse 
kompetence (Celje). Država bi morala bolj zaupati ljudem, ki 
znajo bolj skrbno gospodariti z razpoložljivimi sredstvi kot pa 
uslužbenci države (Slovenska Bistrica). V tem trenutku 
pomeni krepitev odločanja države tudi večje zaposlovanje 
ljudi v državni upravi, kar ima tudi materialne posledice. 

Sodili so, da bi morala občina ohraniti odločilno besedo pri 
urejanju prostora in pospeševanju različnih gospodarskih 
panog glede na specifiko prostora: kmetijstva, drobnega 
gospodarstva, turizma. Sedaj se namreč dogaja, da občina 
načrtuje urejanje prostora, različna lokacijska dovoljenja pa 
podpisuje državni uradnik. Občinski funkcionarji z županom 
na čelu sploh ne vedo več, kaj se dogaja in so dnevno v 
nemogočem položaju pred svojimi volilci (Velenje, Ormož, 
Radovljica, Cerklje, Šenčur, Radlje, Murska Sobota). Občine 
namreč veliko bolje poznajo probleme in lahko tudi bolje 
svetujejo ljudem kot pa država, ki bi se morala opredeliti za 
vodenje globalnih problemov na področju varnosti, zunanje 
politike itd. (Sežana). To vprašanje je tesno povezano z 
doslednim stališčem državnega sveta, da bi morala zakono- 
daja rešiti problematiko nivojev in kompetenc lokalne samou- 
prave in uprave med republiko, mestno občino, pokrajino, 
mestom in občino, sedaj pa so kompetenčne dileme resnično 
vsakodnevni problem vseh občin. 

Da je pri delitvi pristojnosti med državo in občino nekaj zelo 
narobe, dokazuje tudi odnos do državnih insignij. Država je 
namreč prepovedala občinam uporabo grba in zastave v 
štampiljki (Šentilj, Kamnik, Luče). Nenavadno je tudi, da mora 
mlade pare poročati predstavnik Ministrstva za notranje za- 
deve. 

Mnogi prisotni so ugotavljali tudi potrebo po uvedbi druge 
stopnje lokalne samouprave - pokrajini, ki je toliko večja, 
kolikor bolj bodo občine majhne in razbite. Vendar že sedanje 
Število 147 občin onemogoča ne le zadostno moč občine, 
temveč tudi normalno komuniciranje z državo. Vzpostavitev 
pokrajin je nujna zaradi prenosa kompetenc države in zaradi 
koordinacije dela med občinami na mnogih področjih življe- 
nja (Rače-Fram, Tolmin, Idrija, Nova Gorica, Vrhnika, Koper, 
Piran, Radlje, Slovenj Gradec, Krško). Razpravljalci niso imeli 
popolnoma enotnega mnenja o velikosti in centrih teh po- 
krajin. 

Manj je bilo tistih, ki so ugotavljali potrebo po ohranitvi 
organiziranja krajevnih skupnosti, kar bi moralo biti urejeno 
enotno za vso državo, pri čemer je večina proti krajevni 
skupnosti kot materialnemu subjektu (Tolmin, Slovenska 
Bistrica, Slovenske Konjice, Starše). 

Večina predstavnikov občin je obravnavala problem financira- 
nja lokalne samouprave. Če je do reforme lokalne samou- 
prave že prišlo, bi morala država tudi jasno povedati, od kod 
sredstva za reševanje vseh problemov, ki jih imajo lokalne 
skupnosti, saj jim je država vzela bistveno več sredstev kot 
pristojnosti (Ljubljana, Velike Lašče, Šentilj, Velenje). 

V največjih težavah so teritorialno nove (manjše) občine, ki so 

nastale izven prejšnjih občinskih centrov; večina nima dovolj 
zagonskih sredstev, zato tudi ne ljudi in mnoge tudi ne pro- 
storov za delo (Kobarid, Šentjernej, Semič, Duplek, Cerkno, 
Kanal, Lukovica, Mengeš, Starše, Pesnica, Slov enska 
Bistrica, Luče, Gorišnica, Dobrepolje, Muta, Podvelka-Rib- 
nica, Luče). 
Najmanj, kar bi država morala storiti je, da bi zagotovila 
zagonska sredstva za začetek dela, oblikovati pa bi morala 
tudi elemente za izvedbo delitvene bilance v starih občinah 
(Tolmin, Postojna, Nova Gorica, Murska Sobota, Velike Lašče, 
Lukovica, Rače-Fram, Celje, Dobrova-Horjul-Polhov Gra- 
dec). Nejasni kriteriji namreč povzročajo težave tako novim 
kot »starim« občinam (Velenje). 

V občinah so ocenjevali, da nesporazumov med županom in 
občinskim svetom ni povzročil toliko zakon o lokalni samou- 
pravi, kolikor predvsem navodilo Službe Vlade Republike 
Slovenije za reformo lokalne samouprave. Svetovala je ime- 
novanje predsednika občinskega sveta, s čimer sta v občini 
nastali dve vzporedni in po naravi stvari konkurenčni institu- 
ciji: neposredno izvoljeni župan in strankarsko sestavljen 
občinski svet. Ta napaka je bila do neke mere popravljena z 
novelo zakona in sedaj se položaj v glavnem umirja; tudi zato, 
ker so ugotovili, da je njihov pravi nasprotnik pravzaprav 
tretji, državna uprava, ki centralizira odločanje v svojih rokah. 
Državna uprava prevzema sposobne ljudi, ker jim lažje zago- 
tovi socialno varnost in prostore (Tolmin, Velenje, Semič, 
Kamnik, Ruše, Črnomelj, Kamnik, Mozirje, Šenčur, Radov- 
ljica, Cerknica), kadri brez izobrazbe pa ostajajo v breme 
občinam. 
Nemogoč položaj pa je nastal s tem, da občinske prostore 
zaseda državna uprava, ki plačuje (ali pa tudi ne) samo tekoče 
stroške, vse vzdrževanje pa je ostalo v breme lokalni samou- 
pravi (Novo mesto, Pesnica, Maribor, Kamnik, Slovenska 
Bistrica). V občinah se ustvarja trajna oblastna struktura, ki je 
odvisna le od resornih ministrstev, je odtujena od okolja in 
povzroča nejevoljo med organi lokalne skupnosti, saj o mno- 
gih področjih življenja odloča državna uprava, ljudje pa se 
obračajo predvsem na župana, ki so ga izvolili z občutkom, da 
bo odgovoren za razvoj občine (Laško, Radovljica, Bohinj). 

Sicer pa po prepričanju predstavnikov občin država pretirano 
in tudi neracionalno zaposluje ljudi (Hrastnik, Piran, Sežana, 
Jesenice, Bled, Radovljica po pet ljudi v turizmu, Tržič, Celje 
po dva za energetiko, čeprav je energetski center v Šoštanju). 

Nekateri so prepričani, da je raven uslug državne uprave 
upadla, saj so posamezni funkcionarji državne uprave podre- 
jeni le svojemu ministrstvu, ki pa je daleč. 

Del posveta je bil namenjen tudi seznanju s povsem konkret- 
nimi problemi, s katerimi se srečujejo v občinah. 

Sredstva za demografsko ogrožena področja se zmanjšujejo 
iz leta v leto, zato je nujno čimprej sprejeti ustrezen zakon, 
zelo pomembni pa so kriteriji za dodeljevanje sredstev (Idrija, 
Metlika, Kobarid, Gornji Petrovci, Moravske Toplice, Puconci, 
Preddvor, Železniki, Cerknica). 

Ni prav, da so v načrtu le povratna sredstva, četudi po zelo 
ugodnih pogojih, dostopna bi morala biti tudi nepovratna 
sredstva, kadar je to ekonomsko in socialno upravičeno. 
Nerazvit je lahko tudi le del občine in ne le občina v celoti, saj 
se za povprečjem skrivajo velike razlike. 

Veliko je bilo pripomb na politiko gradnje in vzdrževanja cest. 
Gradi se mogočen avtocestni križ, ki ga potrebujemo, toda 
magistralne in regionalne ceste propadajo (Metlika, Novo 
mesto, Tolmin, Velenje, Radovljica, Dravograd); prav te pa so 
izjemno pomembne za povezavo med posameznimi regijami, 
za uresničitev politike enakomernega regionalnega razvoja 
Slovenije in za vsakodnevno življenje mnogih prebivalcev 
Slovenije. 

Seveda tudi niso vsi zadovoljni z načrtovanimi trasami avto- 
cest, saj nekatere potekajo po najlepših zelenih površinah 
(Beltinci, Lukovica, Pesnica). 
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Poseben problem pa so lokalne ceste, ki naj bi jih vzdrževale 
občine same, in seveda gozdne ceste, ki prav tako povezujejo 
kraje in ljudi (Ruše, Laško, Luče, Jesenice, Loška dolina, 
Logatec, Vuzenica, Črna, Ravne). 

* 
Veliko pripomb je bilo k dejstvu, da morajo občine delno 
vzdrževati osnovne šolske programe in zdravstveno službo, 
na imenovanje direktorjev pa nimajo vpliva, s čimer se na 
primer šola umika iz življenja okolja (Slovenske Konjice). 

Predstavniki občin so omenjali tudi mnoge infrastrukturne 
probleme. Velik problem so odlagališča za odpadke. Zaradi 
teže problemov bi morala država narediti načrt za deponije za 
odpadke s sodobnimi pristopi, kar pomeni, da pride na cca 
200.000 prebivalcev ena deponija, kot trde strokovnjaki. S 
tako oblikovanim strokovnim načrtom bi morala vlada pred 
parlament, nato pa bi morala izpeljati sprejeto varianto 
(Radovljica, Jesenice, Grosuplje). 

Veliki so problemi s telekomunikacijami, kajti še vedno so v 
Sloveniji področja, kjer telefonije ni oziroma je je zelo malo. 
Praviloma so v teh krajih tudi stroški največji in razliko od 
povprečne cene do posebnih stroškov bi morala kriti država, 
da ne bodo ponovno prizadeti že zdaj najbolj prizadeti (Tol- 
min, Turnišče, Videm). 

Vrsta pripomb je bila izrečena za mednarodno področje. 

V Loški dolini sta Hrvaška in Slovenija naredili mejni prehod 
in pri tem poškodovali vodne vire, sedaj pa tega nihče noče 
sanirati ali poiskati novih virov pitne vode. 

V Slovenj Gradcu in Vuzenici prosijo državni svet, da bi jim 
pomagal vzpostaviti mednarodne stike s sosednjimi obči- 
nami. 

V Kobilju predlagajo, da bi na njihovem področju maloob- 
mejni prehod prekvalificirali v mednarodnega, s čimer bi 
lahko razbremenili prehode v Dolgi vasi, zanje pa bi bila to 
gospodarska spodbuda. 

V Komnu prosijo za pomoč pri odprtju mednarodnega mej- 
nega prehoda Klariči-Jemlje. Tudi v sosednji občini Dober- 
dob soglašajo s tem, vendar jim italijanska vlada odgovarja, 
da na slovenski strani ni primerne infrastrukture. 

Z vzpostavitvijo meje s Hrvaško so za nekatere občine nastale 
hude ovire in nove zadrege, mejni prehodi so redki. Tekoče 
gibanje ljudi in predvsem blaga je močno oteženo. Povsod se 
meje odpirajo, tu pa gre za nove omejitve, ki bi jih morala 
država hitreje odpravljati na vsej meji (Kočevje, Brežice). 

V Tolminu menijo, da bi morali v organih Triglavskega narod- 
nega parka in Alpske konvencije sodelovati tudi predstavniki 
prizadetih področij, da bi pri sprejetih rešitvah imeli bolj pred 
očmi ljudi, ki morajo živeti znotraj varovanih območij. Tudi 
sicer država organizira narodne parke mimo prebivalcev, ki 
žive v njih, kar ni prav, saj bodo prav oni edini skrbni izvajalci 

,turizma in varuhi naravnih dobrin (Bohinj, Tolmin, Kočevje). 

V Rogašovcih in Laškem predlagajo spremembo volilnega 
sistema in sicer za državni zbor v smislu ukinitve nacionalne 
liste za bolj enakomerno regijsko prisotnost izvoljenih poslan- 
cev, za državni svet pa v smislu bolj enakomernega zastopa- 
nja občin glede lokalnih interesov. 

V Kopru menijo, da bi moral biti sedež Uprave za pomorstvo 
pri njih. 

Izraženih je bilo tudi veliko zahtev gospodarske narave, ki so 
za občine zelo pomembne, finančno pa jih ne morejo uresni- 
čiti. 

Trbovlje potrebujejo cestno povezavo z avtocesto pri Pre- 
boldu. 

Prevalje potrebujejo cestno obvoznico zaradi povečanega 
prometa preko mejnega prehoda Holmec. 

Mnoga podjetja, ki poslujejo z Italijo, imajo izgubo zaradi 
padca lire. Država bi morala z ekonomskimi ukrepi pomagati 
premostiti ta položaj (Kobarid in Nova Gorica). Pomagati bi 
morala tudi tistim podjetjem, ki so v preteklosti veliko investi- 
rala v Jugoslaviji (Novo mesto). 

Premalo je investicij v kmetijstvo (Brda, Semič). 

V Vipavi ne morejo dokončati izgradnje šole. v Slovenski 
Bistrici in v Dornavi pa potrebujejo novo srednjo šolo, vendar 
ne zmorejo zbrati 50% sredstev. 

Ni prav, da je v preteklosti občina kupovala zemljo in gozdove, 
sedaj pa je to prevzela država. Vsaj del zemljiške in gozdne 
rente bi morale dobiti tudi občine za vzdrževanje cest (Kobilje, 
Črenšovci, Semič). 

V Turnišču in Gornjem Petrovcu so prepričani, da so za 
sanacijo poplav dobili le 30% sredstev. 

V Črenšovcih menijo, da denacionalizacijski postopki pote- 
kajo prepočasi. 

V Podvelki-Ribnici so ostali odrezani od sveta, saj most 
preko Drave zdrži le obremenitev dveh ton in prosijo državo 
za pomoč pri sanaciji. 

V Trbovljah so zaskrbljeni nad načrtovano investicijo v termo- 
elektrarno, ki jo bo zgradila država, je pa v njihovem eksi- 
stenčnem interesu, če prav se zavedajo, da gradnja ni popol- 
noma ekonomsko utemeljena. 

Na Bledu so veliki zastoji pri investiranju v hotele in otok, saj 
še ni bilo izvedeno lastninjenje, pravega naslova za pogovore 
pa ni. Imajo tudi vrsto (9) vojaških objektov, ki jih vojska ne 
rabi, občini pa jih ne da. 

V Radovljici imajo vse pripravljeno za plinifikacijo, toda sedaj 
ne najdejo investitorja. 

Sežanci ugovarjajo temu, da je voda pri njih dražja kot v 
Kopru, čeprav so vodovod gradili s samoprispevkom. 

Pripombe so tudi na izvajanje zakona o požarni varnosti 
(Sežana), ki je določil, da izhode za gasilce z delovnega mesta 
regresira občina. Ker tega denarja ni, jih silijo v razpis davka, 
toda to pomeni, da bodo prostovoljni gasilci pobirali denar 
sami od sebe. Na drugi strani pa v Račah-Framu dobivajo 
račune za stroška varnosti in zaščite brez meril in kriterijev, 
računi pa so veliko višji, kot so bili v preteklosti. 

Kranjska Gora in Tolmin imata težave zaradi nesprejetega 
zakona o igralnicah oz. njihovi obdavčitvi. 

Mnoge občine so imele pripombe na nizka razpoložljiva sred- 
stva tudi zato, ker zadostujejo za zagotavljanje ravni pouka in 
ostalo zagotovljeno porabo, za infrastrukturo in njihove res 
samo občinske probleme pa jim ne ostane nič (Škofja Loka, 
Ig, Borovnica, Miren-Kostanjevica). 

Tako imenovane zadružne domove so lastninile zadruge, ki se 
tudi vedejo kot lastniki, kar se jim ne zdi prav, saj so bili to 
večnamenski domovi. Zadruge se sedaj ne zanimajo za druge 
njihove potrebe, povezane s prostorom združevanja. 

Država je pobrala denar od kupnin za družbena stanovanja, 
občina pa mora najti nove vire za gradnjo solidarnostnih 
stanovanj (Ruše. Velenje). 

» * * 

Posveti so nedvomno pokazali, da je državni svet ne le upravi- 
čil svoj obstoj, temveč da živi v zavesti ljudi. Zato mora 
reagirati na vse neuresničene potrebe ljudi, ki jih izražajo v 
vsakodnevnih stikih. Torej je potrebno nadaljevati s široko 
zastavljenimi posveti in s pogovori o ožje opredeljenih temah. 

Državni svet ima pomembno vlogo na področju širšega infor- * 
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miranja občin, toda tudi kot neke vrste integrativni faktor vseh 
nepolitičnih interesov, ki se pojavljajo v lokalnih skupnostih, 
naj bi bil povezovalni dejavnik za vse tiste, ki realno lahko 
vplivajo na spremembo stanja. Soočenje z volilci naj bi pome- 
nilo neposreden pritisk na strankarsko opredeljene poslance, 
da bodo ti imeli več razumevanja za lokalne interese in enako- 
meren razvoj vseh regij. Državni svet naj bi k oblikovanju 
svojih stališč še bolj pritegnil predstavnike stroke in civilne 
družbe, saj se mnogi ne žele vključevati v razprave o aktualnih 
vprašanjih in prihodnjem razvoju države preko strankarskih 
mehanizmov. 

Pomembna in samostojna vloga državnega sveta pa doka- 
zuje, da bi morali biti državni svetniki, predstavniki lokalnih 
interesov še naprej neposredno voljeni po večinskem prin- 
cipu. Če bi bili le predstavniki občin, bi jih preveč zavezovala 
strankarska pripadnost in bi v nekem smislu le ponavljali 
razpravo, ki se odvija v državnem zboru. 

V zakonodajnem postopku mora državni svet dosledno vztra- 
jati pri uveljavljanju lokalnih interesov in enakomernega regi- 
onalnega razvoja, kar velja tako za temeljno zakonodajo kot 
tudi za specialne zakone, ki se vsaj v enem členu ali tudi več 
dotikajo delitve kompetenc med državo in občino, teh pa ima 
občina vedno manj. Istočasno pa mora bdeti nad tem, da bo 
vsaka kompetenca tudi materialno podprta. Torej bi morala 
vsaka komisija državnega sveta pozorno obravnavati zakono- 
dajo s stališča enakomernega regionalnega razvoja. 

Vsa reforma lokalne samouprave je prepletena z nasprotji 
med državno upravo in lokalno samoupravo. Zavedati se je 
potrebno, da to nasprotje izhaja iz njune narave dela, da pa so 
ne glede na stabilnost ureditve ta nasprotja tudi značilnost 
evropskih sistemov. 

Kljub mnogim pripombam občin na sprejeto zakonodajo o 
lokalni samoupravi, reforma poteka. V tem trenutku je 
pomembno da bi občine dobile zagonska sredstva za svoje 
delo, pa tudi oblikovanje kriterijev za dodelitev, ki je vedno 
sporna, kadar kriteriji niso znani vnaprej. To velja tudi za 
oblikovanje kriterijev za delitveno bilanco. Taka vloga držav- 
nega sveta je toliko pomembnejša sedaj, ker se občine še niso 
same ustrezno organizirale, ko se še ni okrepilo delo Skupno- 
sti lokalnih skupnosti oziroma med njimi še ni drugačnih 
povezav. 

Državni svet bi se moral glede delovanja sistema lokalne 
samouprave angažirati pri oblikovanju odnosa od krajevnih 
skupnosti preko občine, mesta, mestne občine in pokrajine 
do države. Če je krajevna skupnost lahko samo samoupravna 
skupnost in država samo država, je vmes cela paleta prepleta- 
nja teh dveh elementov, kar je potrebno čim natančneje 
razdelati v smislu celovitosti politike enakomernega regional- 
nega razvoja in sicer na temelju spoznanja, da so ljudje za 
svoj kraj ali okolico pripravljeni storiti več, če imajo pri tem 
tudi več pristojnosti, samostojnosti in sredstev. Krajevna 
skupnost bi morala ohraniti čim več samostojnosti glede na 
občino, občinska samouprava glede na državno upravo itd. 
Predvsem pa bi morale biti vse to vloge in kriteriji jasno 
opredeljeni čim preje. Ne glede na že doslej znano stališče se 
mora državni svet še bolj angažirati tudi za uveljavitev pokra- 
jine kot tiste stopnje lokalne samouprave, ki združuje občine 
na širšem področju, jih krepi glede na državo in omogoča 
neposredno reševanje skupnih problemov. 

Poseben problem predstavljajo različni zavodi, predvsem 
šole. Zaradi podržavljanja lastništva nad objekti in pristojnosti 
imenovanja direktorjev izven občin se dogaja nekakšno odda- 
ljevanje zavodov od okolja. Državni svet bi moral doseči, da bi 
država izdelala principe, ki bi zagotavljali večjo vključitev 
zavodov v okolja, kar bi krepilo polnost življenja v lokalnih 
skupnostih in seveda dvigovalo raven dela zavodov samih. 

Državni svet bi moral organizirati tudi razpravo o uveljavljanju 
segmentov civilne družbe v zakonodaji. Se vedno je sporno, 
ali se morajo društva resnično registrirati pri ministrstvu za 
notranje zadeve in navsezadnje je veliko vprašanje, če mora 
politične stranke registrirati ministrstvo za notranje zadeve. 

Verjetno pa je takih elementov v zakonodaji še več; državni 
svet bi jih moral identificirati in nato oceniti način njihove 
obravnave v zakonodaji. 

Na drugi strani pa so tudi tipične državne ustanove, ki bi jih 
bilo potrebno približati ljudem. Državni svet je na primer 
vztrajal, da se sodna oblast čim bolj približa ljudem, toda še 
bolj bo to pomembno za notarsko službo, ki bi se morala 
organizirati tako, da bo notar večkrat in redno dosegljiv v 
posameznih krajih. 

Posebno razpravo je potrebno organizirati glede uporabe 
državnih insignij, saj občina nima pravice do uporabe grba v 
svojem znaku. 

Posebno pozornost mora državni svet posvetiti razpravi ob 
sprejemanju zakona o demografsko ogroženih področjih, ki 
je bil na posvetih velikokrat omenjen. Ponovno bi morali 
pregledati stališča do gradnje in vzdrževanja cestne infra- 
strukture. 

Za infrastrukturno problematiko bi morala država izdelati 
nacionalni program, pa naj gre za deponije za odpadke, za 
uvajanje telefonije, za plan vodooskrbe itd. in tudi pri tem se 
bo državni svet moral angažirati. 

Morda se je državni svet doslej premalo ukvarjal s problemi 
mednarodne politike, predvsem z odnosom do držav na naših 
mejah, saj so bili pogosto omenjani problemi, s katerimi se 
srečujejo ljudje na mejah. 

Sicer pa bi morali vse konkretne probleme obravnavati na 
komisijah državnega sveta in v primeru upravičenosti zahtev 
tudi ukrepati v okviru svojih pristojnosti. 

POSVET O PROBLEMIH LOKALNE SAMOUPRAVE 

Posvet z župani slovenskih občin 19. marca 1996 je bil name- 
njen razpravi o: 

1. Predlogu zakona o mestnih občinah - prva obravnava 
(EPA 1402); 
2. Ustavnem sporu zoper 3. odstavek 103. člena zakona o 
upravi; 
3. Aktualni problematiki financiranja slovenskih občin. 

Posvet je vodil dr. Ivan Kristan, predsednik državnega sveta. 
Uvodoma je pojasnil postopek, po katerem bo državni svet 
oblikoval svoj odnos do predloga zakona o mestnih občinah, 
pri katerem bo upošteval tudi stališča tega posveta. 

Dr. Dimitrii Rupel, župan mestne občine Ljubljana; Izdelali so 
resen predlog, s katerim niso hoteli vnesti nesporazuma med 
župane mestnih občin in župane drugih občin. Župani mest- 
nih občin so ugotovili, da soglašajo s predloženim tekstom. 
Napisali so ga, ker se že kažejo posledice slabo domišljene 
reforme lokalne samouprave in sicer; 
- niso natančno opredeljene pristojnosti med državo in 
občino. Občina bi morala imeti pravico odločanja o gradbenih 
dovoljenjih, o preprečevanju črnih gradenj, o vzdrževanju 
reda in miru, pravico določanja politike cen in odločanja o 
stanovanjskih vprašanjih. Država bi morala podpreti pobudo 
o zakonu o mestnih občinah, ki bo začel razčiščevati te 
dileme; 
- v zakon o lokalni samoupravi je vgrajen konflikt med 
neposredno izvoljenim županom in občinskim svetom. Ni 
vzpostavljeno pravo razmerje med zakonodajno in izvršno 
oblastjo. Župan je strelovod, za katerim se skriva vsa upravna 
enota. 

Sicer pa je izredno neurejeno financiranje občin, ki imajo 
premalo lastnih sredstev, minister za lokalno samoupravo pa 
je s poslanim dopisom obvestil še o zmanjšanju sredstev 
občinam. Tudi ni opredeljeno delovanje javnih podjetij v 
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občini. To vse že opozarja na krizo tako organizirane lokalne 
samouprave v celoti. 

Vili Trofenik, župan občine Ormož: Spor med župani mestnih 
občin in občin, v katerih so sedeži upravnih enot, obstaja, saj 
se mestne občine odmikajo od drugih občin, ki pa imajo 
enake težave. Če je od 18 pristojnosti, ki jih našteva predlog 
zakona o mestnih občinah, 15 skupnih, je očitno, da gre za 
skupne probleme vseh občin. Jasno pa je, da bo do rangiranja 
občin prišlo glede na njihovo velikost. 

Stanislav Žagar, župan občine Medvode: Enake probleme 
imajo v majhnih in tudi v velikih občinah, zato nasprotuje 
posebnemu zakonu o mestnih občinah. Sedaj občina ne 
odloča niti o lokalnih cestah. 

Dr. Božidar Brudar, župan občine Jesenice: Tudi vse mestne 
občine ne izpolnjujejo vseh zakonskih pogojev za ta status - 
ker odločitev o mestni občini ni bila strokovna, pač pa se je o 
tem glasovalo v državnem zboru. Planiranje in urejanje pro- 
stora je značilna pristojnost občin, vendar ne le onih, ki so 
dobile status mestne. 

Narobe je. ker občine nimajo v vladi ministrstva za lokalno 
samoupravo, ki bi bil edini partner županu za pogovor, tako 
pa so se prisiljeni pogovarjati z množico uradnikov v različnih 
resorjih in mnogokrat ne uredijo nič. Izdelali so pregled 
financ in ugotovili, da 60% sredstev, ki jih dobe, občine le 
usmerijo za namene, za katere so zadolžene po zakonu. 40% 
pa je ministrstvo delilo glede na razmerje v dohodnini med 
nove občine. Dohodnina pa ni pravi kriterij za mnoge stroške, 
ki jih imajo občine na sedežih bivših občin. Občine se bodo 
zelo branile ustanavljanja pokrajin, ki bodo podaljšana roka 
države in ne lokalne samouprave, saj bodo ponovno izgub- 
ljale pristojnosti. 

Pohvaliti je potrebno državni svet, da je edini reagiral na 
nepravilnosti v 103. členu zakona o upravi. Državni zbor in 
Vlada Republike Slovenije z vsem svojim delom dokazujeta, 
da ne zaupata županom, čeprav so bili izvoljeni neposredno. 

Ciril Pungartnik, župan občine Trebnje: Z dr. Dimitrijem 
Ruplom soglaša v vsem, razen glede odnosa do predloga 
zakona, ker predvideva vzpostavitev več vrst občin. Tudi v 
Trebnjem (18.000 prebivalcev) imajo sposobne kadre. Torej bi 
morala delitev pristojnosti potekati le glede na velikost občine 
in ne glede na dodeljeni status. Sicer je župan res v neprijetni 
vlogi, ko išče sredstva na ministrstvih. Vprašal je, zakaj in kdo 
je napisal začasni poslovnik, ki je mimo zakona inavguriral 
funkcijo predsednika občinskega sveta. Samouprava lokalne 
skupnosti bi morala razpolagati s prostorom v dogovoru s 
stroko in državo, ta pa bi morala izdelati jasna merila za 
financiranje po posameznih področjih. 

Nemogoče je, da ima občinska uprava zaposlenih 16 ljudi, ki 
morajo imeti reden stik s prebivalci v 218 naseljih in 56 
zaselkih, upravna enota pa jih ima 40. 

Janez Per, župan občine Mengeš: Nekatere nove občine bi 
bile zadovoljne, če bi imele status krajevnega urada, saj jim 
ministrstva niti ne odgovarjajo. Občine ne morejo voditi poli- 
tike na področju podjetništva, kmetijstva, industrije, gradnje 
socialnih stanovanj, če nimajo sredstev. Njihova občina se niti 
formalno ne more prijaviti na razpis za sredstva gradnje 
socialnih stanovanj. Je proti rangiranju občin. 

Milan Dobnik, župan občine Žalec: Delitev občin na mestne in 
nemestne je rezultat pomanjkanja poznavanja problemov. 
Vse občine imajo enake potrebe in bi morale imeti enake 
kompetence, če jih ne morejo rešiti, naj se povežejo s sosed- 
njimi občinami. Doseči bi morali, da bi Vlada Republike Slove- 
nije uresničila zahtevo ustavnega sodišča o delitvi pristojnosti 
med državo in krajevno skupnostjo do 1.7.1996. Dogovoriti bi 
se morali, da bi, če vlada ne bo plačala najemnine za prostore, 
vladi odpovedali gostoljubje. 

Anton Jakopič, župan občine Dobrepolje: Občinam bi morali 
bolj zaupati, pa tudi njihova delitev ni umestna. Uzakonjeno 

je, da bo tista občina, ki nekaj ima, dobila še več, tista, ki nima 
nič, pa tudi ne bo nič dobila. Popolnoma neumestno je govo- 
riti, da se večajo pristojnosti lokalne samouprave; vse je v 
rokah upravne enote, saj občina nima razvojnega denarja. 
Položaj njihove občine je nemogoč, saj so razdeljeni na dve 
upravni enoti in morajo voditi dvojne postopke. Soglaša z 
mnenjem, da bi moral biti župan predsednik občinskega 
sveta. 

Janko Halb, župan občine Rogašovci: Sistem je zelo neučin- 
kovit in tudi pri državnem svetu se postavlja vrsta vprašanj, 
recimo, ali državni svet predstavlja stališča županov ali pred- 
sednikov občinskih svetov. Nasprotja med županom in občin- 
skim svetom so realnost, toda ponekod jih rešujejo znotraj 
občine, ponekod pa gredo s problemi navzven. Zakonodaja 
ne zahteva razločevanja med občinami. Mestne občine so si s 
predlogom zakona vzele preveč pravic in spominjajo na prejš- 
nje komune. Ministrstvo za finance ne loči, kaj je organ in kaj 
funkcionar. Če je v občini neposredno izvoljen župan, je to 
organ in to je strošek, ki bi ga moralo priznati tudi ministrstvo. 

Srečko Meh, župan mestne občine Velenje: Nesporazum med 
županom in občinskim svetom je dejstvo. Zakon o lokalni 
samoupravi je bil sprejet, že iz le-tega izhajajo različne 
občine, toda ne da bi si med seboj škodovale. Župani mestnih 
občin niso hoteli škodovati ostalim in popolnoma podpirajo 
tudi zahteve županov občin, kjer so sedeži upravnih enot. 
Poizkusili so le vrniti občinam nekaj pravic. Če predlog 
zakona o mestnih občinah ni dober, ga je potrebno popraviti 
in vendar vztrajati na vračanju pristojnosti občinam. Izdelati bi 
morali kriterije za pridobitev finančnih sredstev. Ni pa prav, da 
občine ne morejo dobiti kredita, dokler ni izdelana delitvena 
bilanca. 
Aurelio Juri, župan mestne občine Koper: Pohvalil je državni 
svet, da organizira srečanja z župani. Zakon opredeljuje več 
vrst občin, toda koncept še ni izdelan. Občine bodo imele 
različen status glede na različno stopnjo pristojnosti in 
finančnih sredstev, kar je odvisno od števila ljudi in kadrov. 
Zato ne bi smeli biti proti mestnim občinam, pač pa izdelati 
tudi poseben status občin s sedeži upravnih enot. Država krši 
9. člen Evropske listine lokalne samouprave, ki v 2. členu 
opredeljuje, da morajo biti finančni viri lokalnih skupnosti v 
sorazmerju s pristojnostmi, ki jih določata ustava in zakon. 
Občina ima veliko pristojnosti in premalo sredstev. Občina pa 
ne more povečati lastnih virov, ker so ljudje že preobreme- 
njeni z davki. V Italiji recimo razpolagajo lokalne skupnosti z 
12% državnega proračuna, pri nas pa le s 4%. 

Glede na dopis ministra Boštjana Kovačiča predvideva, da 
bodo morali v občini štediti pri odvozu kosovnega materiala, 
pranju mestnih ulic, čiščenju morja, sanaciji in vzdrževanju 
vodnih virov, urejanju zelenih površin, pa tudi pri družbenih 
dejavnostih. 

Nesprejemljivo je, da ima občinska uprava enega zaposle- 
nega na 1.000 prebivalcev, v Italiji na 75, na Švedskem na 200 
prebivalcev. » 

Vili Trofenik, Ormož: Naloge, ki jih je naštel Aurelio Juri, se 
financirajo iz mestne rente. Vprašal je, zakaj so župani mest- 
nih občin proti skupnemu nastopu in skupnemu zakonu. 

Srečko Meh, Velenje: Polemiziral je, da niso proti skupnemu 
nastopu, toda nekje je bilo treba začeti. 

Anton Kokal|, župan občine Vodice: Država ni izpeljala pro- 
jekta lokalne samouprave. Majhne občine hočejo le toliko 
denarja, da bodo z njim dostojno preživele. Vprašal je, zakaj 
se ustavno sodišče ne izreče o statusu krajevne skupnosti. 

Pavel Gregorčič, župan občine Kobarid: Je proti posebnemu 
zakonu o mestnih občinah; obstajajo razlike v organizirano- 
sti, toda problemi so enaki. V 2. členu predloga zakona 
predlagajo pristojnosti bodoče občine, ki jih bodo do konca 
leta osiromašile. 

Dr. Alojz Križman, župan mestne občine Maribor: Država se ni 
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poglobila v problematiko lokalne samouprave, zato bi moral 
pristojni minister odstopiti. 

Evropska listina lokalne samouprave upošteva, da je pravica 
državljana, da sodeluje na oblasti kot občan. Ta pravica pa se 
uresničuje na lokalni ravni in zagotovi jo lahko le uprava, ki je 
blizu državljanu. Državni zbor in služba vlade sta delala slabo, 
saj ni opredeljena temeljna delitev med izvirnimi in preneše- 
nimi pristojnostmi občine. Izvirne pristojnosti morajo biti 
enake za vse občine, prenešene pristojnosti pa naj bodo 
različne glede na velikost in sposobnost občin. 

Branko Matkovič, župan občine Metlika: Posvet je uspešen. 
Predlog zakona o mestnih občinah je dobro izhodišče za 
spremembe, toda sprejemati jih moramo celovito, ne pa parci- 
alno. Ustavni spor bo sprožil razmejitev pristojnosti. Upošte- 
vati moramo, da služba vlade nima kompetenc ministrstva in 
ni nadzorni organ. Občine bi morale dobiti od države več 
sredstev, s katerimi bi razpolagale in tako ne bi bile potrebne 
posebne klasifikacije, kot nerazvite, obmejne, gorske občine 
itd. Morale bi imeti možnost voditi lastno gospodarsko raz- 
vojno politiko. Metlika ima 8.000 prebivalcev in le 7 zaposle- 
nih v državni upravi. 

Jože Avšič, župan občine Brežice: Predlog zakona o mestnih 
občinah je dobrodošla pobuda, da bi izsilili delitev pristojno- 
sti in več kompetenc za lokalno samoupravo. Župani so res 
brez pristojnosti, čeprav so neposredno izvoljeni. Redefinirati 
bi bilo potrebno status občin in župana, pa tudi status držav- 
nega sveta. 

Andrej Hrastel], državni svetnik: Občine, ki predstavljajo 
četrto vejo oblasti, bi morale enotno nastopati proti državi. 
Dogodile so se nekatere anomalije, recimo, da župani ne 
predsedujejo občinskim svetom in da so krajevne skupnosti 
pravne osebe. Državni svet težko pomaga občinam z večjimi 
sredstvi, saj državni proračun še vedno nima statusa zakona. 

Anton Bergauer, župan občine Rače-Fram: Je proti novemu 
zakonu, pač pa je za dopolnitev sedanjega zakona o lokalni 
samoupravi. Status župana ni urejen. Le 13 občin v Sloveniji 
ima pravico do sredstev iz stanovanjskega sklada, ker so 
članice stanovanjskega sklada, druge pa ne. So pa vsi enako 
zadolženi za graditev socialnih stanovanj. 

Vili Treven, tajnik občine Trbovlje: Mestne in druge občine bi 
morale nastopati enotno. 

Vitomir Gros, župan mestne občine Kranj: Država je dosegla, 
da so se skregali ljudje znotraj občine in občine med seboj. 
Država je poslala navodila svojim upravnim enotam, ki pa se 
jih te ne držijo. V navodilih pišejo o financiranju najemnin, za 
kar so sredstva zagotovljena v okviru skupnih služb vlade, v 
resnici pa financirajo le tekoče stroške. Strinja se s sporom, 
opozarja pa na previdnost, da ne bi občine izgubile lastnine. 

Breda Pečan, predsednica Komisije državnega zbora za 
lokalno samoupravo: Sprejeti bi morali spremembe zakona o 
lokalni samoupravi in izdelati merila za delitev sredstev. 
Občine bi morale nastopati bolj enotno. Davek od premoženja 

bi moral po zakonu o financiranju lokalne samouprave pripa- 
sti občinam. Ustavno sodišče je zahtevalo delitev pristojnosti 
med občino in upravno enoto. 

Mag. Stane Vlaj, Služba Vlade za reformo lokalne samou- 
prave: Mestne občine so že ustavna kategorija, opredeljena v 
141. členu ustave Republike Slovenije. Torej je-zakon o mest- 
nih občinah potreben, opredeliti je potrebno njihove pristoj- 
nosti. Upoštevati pa je potrebno tudi princip subsidiarnosti, ki 
pravi, da je občina pristojna za vse zadeve, ki jih je sposobna 
sprejeti, in princip koneksitete, da občine dobe pristojnosti, 
toda le tiste, za katere država zagotovi sredstva. Zakon o 
državnih pristojnostih in zakon o pokrajinah že izdelujejo in 
oba bosta kmalu v parlamentu. 

Slavko Tekavčlč, Ministrstvo za finance: Državni svet in 
državni zbor sta potrdila reformo lokalne samouprave in sred- 
stva, vendar ta ne zadoščajo. Pravne podlage za gospodarsko 
samostojno občino ni. Upoštevati je potrebno, da če občine 
izgube kompetence, izgube tudi sredstva. To se sedaj dogaja 
na področju šolstva. Nalog in želja pa je v .občinah bistveno 
več, kot je razpoložljivih sredstev. 

♦ * » 

Predsednik državnega sveta dr. Ivan Kristan je zaključil 
posvet z naslednjimi ugotovitvami in sklepi. 

Ugotovitve: 
1. Posvet je bil eden izmed rednih oblik izmenjave stališč med 
župani in državnim svetom. Dobra udeležba županov doka- 
zuje potrebe po tovrstnih stikih. Predlagani zakon o mestnih 
občinah bo prispeval k razčiščenju problema delitve kompe- 
tenc bodisi s tem, da bi dopolnili zakona o lokalni samoupravi 
ali pa sprejeli poseben zakon o mestnih občinah. 

2. Pozval je župane, naj si prizadevajo dosegati svoje cilje v 
večji meri tudi s pomočjo državnega sveta in sicer tako, da bi 
dali državnemu svetu predloge za zakonodajno pobudo, odlo- 
žilni veto, ustavni spor in zahtevo za referendum. 

Sklepi: 

1. Komisija državnega sveta za lokalno samoupravo in regi- 
onalni razvoj bo oblikovala stališča glede predloga zakona o 
mestnih občinah, predlog pa bo obravnaval tudi državni svet 
na seji 27. 3. 1996. Oba organa bosta v največji možni meri 
upoštevala tudi stališča županov, predstavljena na tem po- 
svetu. 

2. Na podlagi predhodnih mnenj in te razprave bo državni svet 
razpravljal tudi o predlogu Komisije državnega sveta za poli- 
tični sistem, da bi državni svet vložil ustavni spor glede 3. 
odstavka 103. člena zakona o upravi. 

3. Državni svet bo na podlagi posveta oblikoval konkretne 
predloge za svoja stališča o problematiki financiranja lokalne 
samoprave. 

• « 

Mnenja in stališča državnega sveta o lokalni samoupravi 

Mnenja državnega sveta, sprejeta ob obravnavi predlogov 
zakonov o lokalni samoupravi in drugih spremljajočih zako- 
nov, zahteve za odložilni veto ter predlogi In zahteve ustav- 
nemu sodišču za začetek postopka za oceno ustavnosti In 

zakonitosti so bili že objavljeni v Poročevalcu državnega 
sveta. Zaradi celovitega pregleda pa objavljamo še stališča in 
mnenja državnega sveta, ki niso bila objavljena. 
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Državni svet Republike Slovenije je na 12. seji, dne 7. 6.1993, 
na podlagi predloga za izdajo zakona o lokalni samoupravi z 
osnutkom, dosegljivih strokovnih materialov, izhodišč Evrop- 
ske listine o lokalni samoupravi, stališč predsedstva Stalne 
konference lokalnih skupnosti Slovenije, razprave predsedni- 
kov občinskih skupščin in izvršnih svetov ter na predlog 
Komisije za regionalni razvoj oblikoval naslednja 

STALIŠČA 
O LOKALNI SAMOUPRAVI 

Državni svet Republike Slovenije podpira razvoj lokalne 
samouprave v Sloveniji kot element decentralizacije odloča- 
nja. Lokalna in regionalna avtonomija pomenita pristojnost 
občin, da samostojno uravnavajo in rešujejo zadeve javnega 
interesa na lokalni ravni, da dosežemo optimalno zadovolje- 
vanje potreb prebivalcev vseh območij Slovenije. 

1. Osnutek predloga za izdajo zakona o lokalni samoupravi 
dejansko predstavlja teze, ki so lahko delovna osnova za 
nadaljnjo trofazno obravnavo zapletene in pomembne proble- 
matike. Ob nadaljnji dodelavi naj predlagatelj natančno pred- 
stavi in uporablja posamezne pojme v izogib nejasnostim in 
nesporazumom. 

2. Državni svet vztraja pri oblikovanju in doslednem upošteva- 
nju enakomernega regionalnega in policentričnega razvoja 
Slovenije, ki predstavlja temelj za čvrsto lokalno samoupravo. 

Nesporno so dokazane gospodarske in politične prednosti 
policentričnega razvoja, ki je tudi eden od temeljev demokra- 
cije v vseh mednarodnih dokumentih in predpogoj ohranjanja 
celostne lokalne in regionalne identitete Slovenije. 

Zakon mora biti jasen, pa vendar ne sme dušiti najrazličnejših 
pobud, ki nastajajo v življenju in jih mora uresničiti nova 
občina. Eden izmed kriterijev za oblikovanje novih občin in 
pokrajin mora biti konkretno priznanje lokalnih identitet. 

Politična praksa gre v drugo smer. Doslej sprejeta zakonodaja 
je centralizirajoča in vsak zakon posebej jemlje občinam 
pravico urejanja ne le oblastnih, temveč tudi samoupravnih 
zadev. Država ne sme razlaščati občin, zato naj se ob obrav- 
navi tega zakona ponovno preuči vse doslej opravljene pre- 
nose premoženja na državo. Z novo delitvijo naj se zagotovi 
ustrezno razdelitev premoženja, s katero bodo zagotovljene 
materialne in razvojne osnove novih občin. 

3. Državni svet opozarja tudi na potrebo po sočasni obravnavi 
in sprejemanju vse tiste zakonodaje, ki ima in bo imela nepo- 
sreden vpliv na vse funkcije bodoče občine kot temeljni seg- 
ment lokalne samouprave. Sočasno s tem zakonom bi morali 
sprejemati zakon o državni upravi, zakon o sodiščih, zakon o 
davkih občanov in zakon o javnih uslužbencih. Pomembna pa 
je tudi hkratna predstavitev zakona o referendumu, o volitvah 
v državne svete, volitvah župana ter vodstva pokrajin in še 
vrste drugih, da bo položaj občin in pokrajin opredeljen z 
vseh zornih kotov. Zakon mora jasno razmejiti državno 
upravo od samoupravnega organiziranja ljudi. 

Posebno poglavje predstavlja pravno varstvo občana, ki naj 
se rešuje na neodvisnih sodiščih in ni v neposredni zvezi z 
dogovarjanjem ljudi o zadovoljevanju konkretnih življenjskih 
interesov. 

Slovenija je mednarodno konstituirana in priznana država, z 
zakonom o lokalni samoupravi pa se bo izgradila tudi notra- 
njepolitično. Osnutek je primerljiv in usklajen z mednarod- 
nimi dokumenti, ki nas zavezujejo k preobrazbi občin iz_, 
»države v državi« v lokalno skupnost s samoupravnimi pravi- 
cami in upravnimi kompetencami. 

4. Predlagatelj mora upoštevati tudi psihološko dejstvo, da 
ljudje niso le naveličani stalnih sprememb, pač pa so tudi 
nezaupljivi, saj nekatere spremembe niso bile učinkovite. 
Zato je treba ob pripravi osnutka zakona natančneje pojasniti 
potrebe po spremembi sedanjih razmer, ki naj jih ne bi uve- 
ljavljali na silo. 

5. Samouprava novih občin naj bo izraz volje ljudi, pri čemer 
ne smejo prevladati administrativni kriteriji, temveč topogra- 
fija prostora, poselitvena, infrastrukturna mreža, materialni 
položaj območja itd. Pri oblikovanju občin naj se naredi 
analizo optimalne organiziranosti in navede osnovne naloge, 
ki bodo v pristojnosti lokalne skupnosti (komunalna dejav- 
nost), in tiste, ki jih bo nanje prenesla država (npr. primarno 
zdravstveno varstvo). 

Upoštevana elementa morata biti tudi centralno naselje z 
ustreznimi funkcijami ter gospodarstvo z ustreznim številom 
delovnih mest, čeprav sodobni razvoj informatike že presega 
ozko pojmovano vlogo centralnega naselja, saj mrežni infor- 
macijski sistem omogoča smotrno delitev funkcij med posa- 
meznimi naselji. 

6. Najšibkejši del predloženega besedila je njegov materialni 
del. Lokalna samouprava je samo beseda na papirju, če ni 
finančne avtonomije občin. Da bi lokalni organi ne ostali brez 
sredstev za izvajanje nalog, ki jim jih nalaga zakon, morajo biti 
finančna sredstva, ki jim pripadajo, določena istočasno kot 
njihove pristojnosti, na vsak način pred referendumskim odlo- 
čanjem. Občina mora imeti vsaj en zanesljiv lasten vir obdav- 
čitve kot sestavni del osnovne državne davčne politike, ki bi 
bil namenjen izključno lokalnim organom s pravico določanja 
davčne stopnje in razpolaganja s sredstvi. Le če bodo občine 
finančno neodvisne, bo mogoče zahtevati od njih tudi dolo- 
čeno odgovornost za lasten razvoj. Predlagatelj mora izdelati 
tudi metodologijo prenosa premoženja s sedanjih na nove 
občine. 

Državni svet pogreša celovito oceno stroškov, ki bodo nastali 
ob uvajanju nove oblike organiziranosti lokalne samouprave 
in državne uprave. 

7. Državni svet se zavzema za dvostopenjski sistem lokalne 
samouprave. Samoupravne enote višje stopnje in pokrajine 
morajo biti enako kot občine izraz naravne skupnosti, volje 
ljudi, torej sprejete z referendumom. Z vidika lažjega usklaje- 
vanja dela bi bilo primerno, da se meje pokrajin prekrivajo z 
mejami upravnih okrajev. Strokovnjaki naj odgovorijo na 
vprašanje ali je predlagani dvostopenjski sistem lokalne 
samouprave možno uveljaviti s spremembami 140. in 143. 
člena ustave Republike Slovenije ali brez njih. Pripravi naj se 
strokovne osnove za variantno oblikovanje občin in drugo 
stopnjo lokalne samouprave. 

8. Predlagatelji morajo tudi natančneje opredeliti kriterije za 
mestne občine ter njihovo funkcijo in naloge, vendar se 
državni svet glede na pristojnosti zavzema za večje mestne 
občine. Občine s posebnimi razvojnimi problemi (gorske, 
obmejne, narodnostno mešane) naj dobe poseben status. 

9. Do izvedbe volitev je potrebno razrešiti težave v delovanju 
nekaterih občinskih skupščin. Državni zbor Republike Slove- 
nije bi lahko predlagal, naj občinske skupščine sprejmejo 
odločitev o skupnem zasedanju in odločanju občinskih zbo- 
rov. Sklepčnost se ugotavlja na podlagi prisotnosti delegatov 
vseh treh zborov. Prehod na novo organizacijo lokalne samo- 
uprave naj se izvede v dveh do treh letih. Vsekakor je pred- 
nostna naloga pripraviti ustavne in zakonske pogoje za 
izvedbo volitev v enodomne občinske svete, ki naj bi bile 
izvedene spomladi 1994. Osnovni nosilec preoblikovanja 
lokalne samouprave bodo na novo izvoljeni organi sedanjih 
občin. 

10. V skladu s temi stališči državni svet sodi, da bi bilo s 
stališča prakse in ustavne razprave smiselno poizkusno uvaja- 
nje novega sistema lokalne samouprave, ureditev in delovanje 
novega sistema lokalne samouprave naj bi preverjali na opa- 
zovanih območjih. 

Državni svet Republike Slovenije poudarja poseben pomen 
razjasnitve vseh pojmov in posledic preoblikovanja v pred- 
hodnih javnih razpravah. Zato priporoča temeljito javno pred- 
stavitev preoblikovanja. 

28 



ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI 

Državni svet Republike Slovenije je na 15. seji, dne 30.7.1993, 
ob obravnavi predloga za Izdajo zakona o lokalni samou- 
pravi z osnutkom zakona sprejel naslednja 

STALIŠČA 

1. V osnutku zakona je upoštevana večina stališč, ki jih je 
oblikoval državni svet na svojih sejah in med katerimi je na 
prvo mesto postavil enakomeren regionalni in policentrični 
razvoj Slovenije. 

2. V osnutku zakona pa so ostali nekateri nedorečeni pojmi, ki 
omogočajo različno razumevanje. 

3. Državni svet se zavzema za redno trofazno obravnavo tega 
zakona, tako da bo dovolj časa za množično razpravo. Občani 
doslej še niso neposredno sodelovali pri pogovorih o pomenu 
in vlogi nove občinske organiziranosti, predvsem ne sedaj, ko 
je predlagatelj veliko bolj konkretiziral vlogo, pomen, pridobi- 
vanje sredstev, organiziranost itd. Zato tudi državni svetniki 
glede tega osnutka zakona še nimajo konkretnih stališč svojih 
volilnih okolij. 

4. Državni svet se zavzema za sočasno obravnavo in sprejem 
tistih zakonov, ki neposredno vplivajo na delovanje občin. V 
razpravi sta zakon o upravi in zakon o regionalnih volitvah. 
Časovno usklajeno bi morali razpravljati tudi o zakonu o 
sodiščih, zakonu o financiranju javne porabe, zakonu o refe- 
rendumu in še nekaterih. Šele s celovitim pregledom bo 
mogoče ustrezno razdeliti pristojnosti med državo in lokalno 
samoupravo. 

5. Predlog v veliki meri upošteva funkcionalne in ne admini- 
strativne kriterije za združevanje vasi, mestnih četrti ter kra- 
jevnih skupnosti v občine in pokrajine. 

Državnemu svetu pa se zastavlja vprašanje, na kakšen način 
bo občina lahko omogočala pogoje za gospodarski razvoj 
občine, skrbela za vzgojno-izobraževalno dejavnost ali orga- 
nizirala lokalno policijo in v skladu z zakonom skrbela za javni 
red in mir. 

Državni svet meni, da iz osnutka zakona niso popolnoma 
razvidne materialne obveznosti občine za opravljanje dejav- 
nosti iz drugega odstavka 15. člena. 

Predstava in odločanje bo lažje, ko bo strokovna skupina pod 
vodstvom dr. Gorazda Trpina izdelala model neke vrste 
»vzorčne« občine na primeru Ptuja. Le-ta seveda ne bo 
obvezen, vendar bo prikazal vso množico konkretnosti, s 
katerimi se bodo ukvarjala samoupravna okolja. 

6. Državni svet še vedno ni zadovoljen z materialnim statusom 
občine, kot izhaja iz besedila osnutka zakona. 

Državni svet opozarja na šibkost navedenih virov za polno- 
krvno življenje občine. Predlog govori o občinskem premože- 
nju, ki ga skoraj ni oziroma je bilo občinam odvzeto, o davku 
na dediščine, česar je malo in enako velja za davek na igre na 
srečo. Določen bi moral biti čvrst in stalen vir, recimo določen 
odstotek od obstoječega davka na promet proizvodov in stori- 
tev, ki bi preprečeval, da bi morala država iz naslova izravnave 
posegati v življenje večjega števila občin. Finančne obremeni- 
tve ljudi bi morale ostati v sedanjih okvirih, sicer samouprava, 
upoštevajoč ekonomske pogoje, ne bo mogla delovati. 

Osnutek zakona v VI. poglavju, kjer je opredeljeno premože- 
nje in financiranje občine, namreč ni določil, ali pripadajo tudi 
novim občinam za financiranje javne porabe sredstva, ki jih 
veljavni zakon o financiranju javne porabe v 6. členu zagotav- 
lja za te namene. Zato smo že v 4. točki opozorili na nujnost 
sočasnega zakonodajnega postopka tudi za zakon o financi- 
ranju javne porabe. 

7. Državni svet opozarja na dosedanje nekajletno siromašenje 
občine. Občinam je država odvzela premoženje, - npr. nepre- 

mičnine - stavbna zemljišča pa so bila trajni vir dohodka. Del 
tega bi morali vrniti, prav tako pa bi morali občini pripadati 
tisti vojaški objekti, ki niso v rabi in propadajo. 

8. V osnutku ni izdelana ocena stroškov prehoda na novo 
organiziranost, brez katere ni mogoče odločati o sprejemu 
tega zakona. 

9. Državni svet se zavzema za uvedbo pokrajin, torej za dvo- 
stopenjski sistem lokalne samouprave. Potrebno je najti take 
konkretne rešitve, ki bodo izraz volje ljudi, izražene z referen-' 
dumom in bodo neke vrste naravne skupnosti. Težiti bi morali 
za tem, da bodo upravni okraji v čim večji meri usklajeni s 
pokrajinami; v nobenem primeru ne bi smela biti ena pokra- 
jina razdeljena med dva upravna okraja. 

10. Člani državnega sveta so izrazili dilemo glede prostovolj- 
nega ali obveznega združevanja v pokrajine. Predlagatelj je 
našel rešitev, ki državo zavezuje, da v primeru oblikovanja 
pokrajine prenese dogovorjena pooblastila samoupravnim 
skupnostim. Večina se je nagibala k enotni rešitvi za vso 
državo, odločitev o tem, ali naj se ustava v 140. in 143. členu 
spremeni ali ne, pa morajo predlagati strokovnjaki in sprejeti 
pristojni organi. 

11. V zakonu so pomanjkljivo opredeljeni viri za samostojno 
delovanje pokrajine kot druge stopnje lokalne samouprave. 

12. Državni svet se zavzema za rešitve v zakonu, ki bodo 
omogočale neposredne volitve občinskih županov; za volitve 
v občinske svete je primerno iskati rešitve glede na velikost 
občine. 

13. Državni svet se zavzema za čim širše ljudsko odločanje o 
novih občinah, torej za obvezni referendum, s katerim se 
bodo ljudje opredelili, kateri občini in pokrajini naj pripadajo. 
Ustava državnega zbora sicer ne zavezuje, da upošteva rezul- 
tate referenduma, vendar si člani državnega sveta težko pred- 
stavljajo, da bi le-ta odločal proti volji ljudi. Sodijo, da ima 
državni zbor prevelike pristojnosti pri odločanju o oblikovanju 
novih občin. 

14. Opredeli naj se vprašanje statusa eksperimentalnih občin. 

15. Zakonodajalec naj preuči možnost podelitve statusa 
demografsko ogroženih območij tudi v okviru posamezne 
občine. 

16. Predvidi naj se postopek za pripojitev posameznega nase- 
lja obstoječe občine drugi občini oziroma formiranje nove 
občine iz naselij, ki pripadajo dvema ali več občinam. 

Državni svet bo predloge za konkretne spremembe členov 
osnutka zakona pripravil potem, ko bo končal posvetovanja z 
občinami po volilnih enotah. Zaenkrat so oblikovani naslednji 
predlogi za konkretne spremembe členov osnutka zakona: 

K 6. členu: 
Besedo -tako« naj se nadomesti z »v skladu z njihovo izra- 
ženo voljo«. 

K 10. členu: 
Določiti bi morali kriterije za t. i. dodatna sredstva. 

K 14. členu: 
Doda se: »Pri odločanju o območju občine se upoštevajo 
geografski, gospodarski, zgodovinski, obmejni, narodnostni 
in drugi razlogi«. 

K 15. členu: 
V prvem stavku se besedilo »je naravna in gospodarska - 
družbena enota« nadomesti z »je lokalna skupnost« in takoj 
za tem doda vrinjeni stavek »izoblikovana na podlagi volje 
občanov«. 

Doda se »dostopne prostore za aktivnosti invalidskih društev. 
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K 16. členu: 
Člen se črta 

K 17. členu: 
V drugem odstavku je potrebno stavek »če niso izpolnjeni 
temeljni pogoji« nadomestiti s stavkom, »da morajo občine 
praviloma izpolnjevati 2/3 pogojev, med njimi pa nujno 
naslednje>- nato bi jih morali našteti v povezavi s 15. 
členom. 

K 18. členu: 
Pri drugem odstavku naj se upošteva varianta. 

K 19. členu: 
Zaradi bojazni pred preštevilnim izvzemanjem mest iz narav- 
nega okolja se zavzema za višji kriterij kot je 10.000 prebi- 
valcev. 

K 21. členu: 
Natančneje bi morali opredeliti izraze in relacije med občino, 
krajevno, vaško in četrtno skupnostjo. 

V tretjem odstavku se za besedico »se« vstavi besedo 
»lahko«. 

K 25. členu: 
Zastavlja se vprašanje o realni možnosti točke 2, da občina 
omogoča gospodarske pogoje za razvoj občine, točke 9, da 
skrbi za varstvo zraka, točke 15, da organizira lokalno policijo. 
Pri točki 9 bi morali dodati, da skrbi za odlaganje komunalnih 
odpadkov (za specialne gotovo ne) in pri točki 11 brisati 
»drugo kulturno dejavnost«, dodati pa novo točko »skrbi za 
varstvo lokalne, naravne in kulturne dediščine«, ki pomeni 
identiteto kraja. 

K 34. členu: 
Črta naj se drugi del prvega stavka »kjer je ustanovljen«. 
Izvolitev nadzornega odbora naj bo obvezna. 

K 43. členu: 
Stavku naj se doda »ki je v odvisnosti od števila prebivalcev«. 

K 44. členu: 
V tretjem odstavku ni dorečena »romska skupnost«. 

K 46. členu: 
Črta naj se variantni dodatek. 

K 47. členu: 
V prvem odstavku se za besedo »svet« doda »praviloma«. 

K 51. členu: 
V prvem odstavku se določi »na pobudo pet odstotkov vo- 
lilcev«. 

K 52. členu: 
V prvem odstavku se »pet odstotkov« nadomesti z »deset 
odstotkov«. 

K 55. členu: 
Pri drugem odstavku naj velja variantni dodatek, torej tajnik, 
ki vodi občinsko upravo. 

K 59. členu: 
V tretjem odstavku se upošteva variantni tekst. 

K 62. členu: 
V tretjem odstavku se prvo alineo »število prebivalstva« 
dopolni z »in gostota naseljenosti«. 

K 69. členu: 
Na koncu tretjega odstavka se piko nadomesti z vejico in 
doda besedilo »za njegov sprejem je potrebna absolutna 
večina«. 

K 79. členu: 
Podpira se varianto »torej z referendumom«. 

K 80. členu: 
Doda se alinei: »da zagotavlja celovit in enakomeren razvoj 
občin in krajevnih skupnosti v pokrajine« in »skrbi za lastno 
varnost«. 

K 101. členu: 
Besedo »lahko« se nadomesti z besedo »mora« in besedo 
»seznaniti« s »pridobiti mnenje«. 

K 102. členu: 
V veljavi ostane prvi odstavek, torej se črta varianto. Znotraj 
prvega odstavka se črta tudi v oklepaju navedeno varianto (»v 
šestih mesecih«). 

Državni svet Republike Slovenije je na 15. seji, dne 30.7.1993, 
ob obravnavi predloga za izdajo zakona o lokalni samou- 
pravi z osnutkom zakona sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije bo v jeseni organiziral regij- 
ske posvete o lokalni samoupravi, na katere bo pritegnjena 
vsa zainteresirana javnost. K sodelovanju bodo povabljeni 
tudi zastopniki krajevnih skupnosti. 

Državni svet Republike Slovenije je na 18. seji, dne 
27.10.1993, ob obravnavi predloga zakona o lokalni samou- 
pravi - druga obravnava, sprejel 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu 
da državnemu zboru naslednje 

MNENJE 

k predlogu zakona o lokalni samoupravi - druga obravnava 

1. Zakon o lokalni samoupravi je s stališča graditve politič- 
nega sistema najpomembnejši zakon, s katerim se instituci- 
onalizira organizacijo lokalne samouprave na osnovi ustave 
Republike Slovenije. 

Temeljni pogoj za uspešno izvedbo tako radikalnih in daljno- 
sežnih sprememb je zagotovitev dovolj časa, v katerem bo 
izdelana in sprejeta zakonodaja. Da bi preprečili nedorečene, 
neusklajene in tudi izsiljene rešitve, morajo pri pripravi zako- 
nodaje sodelovati strokovnjaki z Univerze, specialisti v obči- 
nah, občinske skupščine s svojimi stališči in zainteresirani 
občani. Za te zakone mora biti izvedena široka javna razprava. 

2. Med temeljne pogoje za pripravo zakona o lokalni samou- 
pravi sodi vzporedna razprava in sprejem vrste zakonov, ki se 
neposredno dotikajo lokalne samouprave oziroma samostoj- 
nosti občine v političnem sistemu. Mednje sodijo zakon o 
upravi, zakon o območjih upravnih okrajev, zakon o organiza- 
ciji sodišč, zakon o območjih občin in referendumih, zakon o 
lokalnih volitvah in zakon o financiranju javne porabe. 

3. Nesprejemljiv je sklep državnega zbora ob osnutku zakona 
o upravi, da naj zakon predvidi prevzem upravnih nalog 
državne uprave od občin s 1. januarjem 1994. Določitev tako 
zgodnjega datuma za prevzem vseh upravnih kompetenc 
občin s strani države je nedopustno prehitevanje, saj je v tem 
kontekstu nadaljnja razprava o zakonu o lokalni samoupravi v 
bistvu odveč. Dokler ni razčiščen celotni kompleks vprašanj o 
statusu občine in pokrajine, o funkcijah in o financiranju ter o 
premoženju, je potrebno pustiti sedanje občine, da delujejo 
naprej z izjemo že izvedenega prenosa funkcij davčne uprave. 

Na vseh drugih področjih, vključno z organiziranjem teritori- 
alnih obrambnih zadev, bi morali usklajeno organizirati vse 
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državne upravne službe tako, da bi bili upravni okraji (pa tudi 
sodni) zaokrožena celota. 

4. Status pokrajine ostaja odprto ustavno vprašanje. Zato se 
zavzemamo za dvostopenjsko lokalno samoupravo z ustavno 
opredeljeno občino in pokrajino. Brez institucionalizacije 
pokrajine, ki bo povezovala temeljne interese, bodo občine 
prešibke, da bi se lahko upirale tendencam centralizacije na 
ravni države. 

5. Državni svet meni, da bi morala biti druga stopnja lokalne 
samouprave - pokrajina - teritorialno usklajena s teritorijem 
bodočega upravnega okraja. 

6. Eno najpomembnejših vprašanj reforme lokalne samou- 
prave je premoženje ter financiranje občine in pokrajine. 
Zakon ne more biti sprejet, dokler niso natančno opredeljene 
naloge in kompetence občine in iz tega izvirajoče financiranje 
občine ter pokrajine. Ni mogoča formalna reorganizacija z 
nerazčiščenimi konkretnostmi. 

7. Za odločanje o reformi lokalne samouprave je potrebno 
zagotoviti najmanj naslednje podatke: 

- koliko stane sedanje funkcioniranje občine, 
- koliko bo stalo delovanje bodočih občin v različnih vari- 
antah, 
- kolikšen bo strošek celotne reorganizacije lokalne samou- 
prave, 
- koliko delavcev je sedaj zaposlenih v občinskih upravah in 
koliko ljudi bo zaposlovala bodoča državna uprava in lokalna 
samouprava. 

Vlada se je zavezala, da bo na podlagi določb VI. poglavja 
osnutka pripravila simulacijo financiranja za nekaj tipičnih 
občin z različno stopnjo razvitosti, kar bi moralo biti priprav- 
ljeno pred drugo obravnavo predloga zakona. Brez tega odlo- 
čanje ni realno. 

8. Država je občinam neodplačno odvzela del premoženja - 
nepremičnine. Ker tudi predlog zakona o upravi predvideva 
možnost odsvojitve delov premoženja le proti plačilu, je 
nujno, da država do sedaj odvzeto premoženje občinam vrne 
ali pa ga poplača z državnimi vrednostnimi papirji. Prav tako 
bi morali občini pripadati tisti vojaški objekti, ki niso v funkciji 
in propadajo. 

« 
9. Zakon ne razmejuje samoupravnih pravic lokalne samou- 
prave od državne uprave in ne odgovarja na dilemo, katere 
upravne funkcije bo občina izvajala v imenu države. 

10. Državni svet vztraja na funkcionalnih kriterijih pri združe- 
vanju vasi, krajevnih skupnosti in mestnih četrti v občine in 
pokrajine. Meni pa, da se lahko izpusti kriterij števila prebival- 
cev, ker bo zahteval preveliko število izjem. Državni svet tudi 
meni, da ni nujno, da vsaka občina izpolnjuje vse naštete 
kriterije, pač pa večino izmed naštetih. 

Nesprejemljivo je stališče državnega zbora, ki je izglasoval 
odpravo vseh kriterijev za ustanovitev občine, kar odstopa od 
priporočila Evropske listine lokalne samouprave. Državni 
zbor si s tem pušča proste roke pri odločanju o geografski 
velikosti posameznih občin, saj naj bi rezultati referendumov 
zanj ne bili obvezni. 

11. Državni svet meni, da bi zakon zaradi zavarovanja občine 
pred popolno centralizacijo moral našteti temeljne naloge 
občine, kot je bilo določeno v 25. členu osnutka zakona. Gre 
za koristno zaščito občine in konkretizacijo prvega odstavka 
140. člena ustave Republike Slovenije. Če v zakonu ne bodo 
določene temeljne naloge, se bodo občine, ob tako zastavlje- 
nem trendu centralizacije, kot se kaže sedaj, izčrpavale v 
dolgotrajnih ustavnih sporih z veliko močnejšo in bolje orga- 
nizirano državo. 

12. Državni svet tudi meni, da morajo biti za župana zakonsko 
določene neposredne volitve. Realno je pričakovati, da bo 
župan lahko uspešno opravljal svojo funkcijo, če bo nepo- 

sredno izvoljen, tako da o njegovi izvolitvi odločajo volilci, ne 
pa politične stranke. 

13. Država varuje in zagotavlja pravice avtohtone italijanske in 
madžarske narodne skupnosti, kar se mora ustrezno odraziti 
tudi v novem zakonu o lokalni samoupravi. 

14. Reformo občin je po sprejemu zakona o lokalni samou- 
pravi in drugih zakonov, ki se nanjo navezujejo potrebno 
temeljito pripraviti. To bo zahtevalo veliko časa. 

Zato bo potrebno spomladi 1994, do izteka mandata sedanjih 
občinskih skupščin izvesti volitve v enodomne občinske svete 
v okviru obstoječih občin. 

Novi občinski sveti bodo imeli potrebno legitimnost za 
izvedbo reforme občin. Poleg tega bodo imeli novo izvoljeni 
enodomni občinski sveti dovolj časa za solidno in odgovorno 
pripravo reforme občin, ker bo priprava in izvedba reforme 
zahtevala dalj časa. 

15. Če bistvene pripombe v zvezi s pristojnostmi, premože- 
njem in financiranjem občin in pokrajin ne bodo upoštevane, 
bo državni svet prisiljen zahtevati izvedbo referenduma o tem 
zakonu. 

Konkretne pripombe 

k 3. členu 
Besedilo tega člena je potrebno oblikovati tako, da bo pokra- 
jina instucionalizirana kot širša oblika lokalne samouprave. 

Obrazložitev: 
Državni svet predlaga obvezno združevanje v širšo lokalno 
skupnost, to je pokrajino, ki jo je potrebno institucionalizirati 
v tem zakonu. Zato je potrebno v tem smislu prilagoditi vse 
člene zakona, ki opredeljujejo pokrajino. Odločiti se bo 
potrebno, ali in kako spremeniti ustavo. 

k 5. členu 
Člen naj se spremeni in se glasi: 
»Občine varujejo in zagotavljajo pravice avtohtone italijanske 
in madžarske narodne skupnosti.« 

Obrazložitev: 
Po mnenju državnega sveta je ta dikcija ustreznejša in je 
skladna z ustavo. 

k 12. členu 
Ta člen naj se črta. 

Obrazložitev: 
To mora lokalna skupnost sama določiti v svojem statutu, 

k 14. členu 
Člen naj se spremeni tako, da se glasi: 
»Občina je lokalna skupnost, ki je sposobna zadovoljevati 
potrebe svojih prebivalcev in izvajati druge naloge v skladu z 
zakonom. 

šteje se, da določeno območje izpolnjuje pogoje za ustanovi- 
tev občine, če zagotavlja izvajanje večine naslednjih nalog.« 

Nato sledijo naštete alinee iz dosedanjega 14. člena, ki se jim 
doda (po alinei »osnovni šoli«) še alinea »osnovnemu zadovo- 
ljevanju potreb po kulturni in športni dejavnosti«. 

Obrazložitev: 
Slovenci smo eden redkih, če ne pdini narod, kjer je kultura 
zaživela v vseh kotičkih naše dežele. Zato ne smemo dopu- 
stiti, da bi bila kultura izrinjena iz življenja naše države. 

Drugi odstavek se spremeni tako,.da se glasi: 
»Zaradi geografskih, obmejnih, narodnostnih in zgodovinskih 
razlogov se lahko občino ustanovi tudi v primeru, če ne 
izpolnjuje vseh pogojev iz 1. odstavka tega člena « 
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Obrazložitev: 
Globalni pogoji za ustanovitev občin morajo biti navedeni, 
sicer bodo želje ljudi, tudi političnih struktur, razdrobile 
občinsko organiziranost na izjemno majhne enote. 

Zakon mora biti obvezen tudi za odločitve poslancev držav- 
nega zbora, kajti brez naštetih pogojev ob neobveznem upo- 
števanju referendumskih odločitev dopušča prosto presojo o 
kriterijih za oblikovanje občin. 

Državni svet predlaga, da se opustiti kriterij 3.000 prebivalcev, 
kajti razprava o številu prebivalcev zasenči vsebinske kriterije, 
ki tako ostajajo v ozadju javne razprave. 

k 19. členu 
Drugi odstavek se dopolni tako, da se glasi: 
»Interes prebivalcev za krajevne, vaške ali četrtne skupnosti 
se ugotovi z referendumom«. 

k 21. členu 
Doda se drugi odstavek', ki se glasi: 
»Občini je zagotovljena pravica do soupravljanja javni podjetij 
posebnega družbenega pomena na svojem območju.« 

k 22. členu 
Besedilo tega člena se nadomesti z naslednjim besedilom: 
1. upravlja občinsko premoženje; 
2. omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine; 
3. predpisuje lokalne davke; 
4. planira razvoj občine; 
5. ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje 
najemnega socialnega sklada stanovanj; 
6. v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne 
javne službe; 
7. skrbi za osnovno - primarno zdravstveno varstvo; 
8. skrbi za službe socialnega skrbstva, za osnovno varstvo 
otroka in družine, socialno ogrožene, invalide in ostarele; 
9. sprejema prostorske izvedbene akte in prostorsko doku- 
mentacijo; 
10. skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred 
hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge 
dejavnosti varstva okolja; 
11. ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne 
objekte; 
12. skrbi za vzgojno-izobraževalno, knjižnično-informacij- 
sko, društveno in druge kulturne dejavnosti na svojem ob- 
močju; 
13. skrbi za razvoj športa in rekreacije; 
14. gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, 
rekreacijske in druge javne površine; 
15. opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami; 
16. organizira lokalno policijo in v skladu z zakonom skrbi za 
javni red in mir; 
17. skrbi za požarno varnost; 
18. zagotavlja izvensodno poravnavo sporov; 
19. organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in 
drugih nesreč; 20. organizira opravljanje pokopališke in 
pogrebne službe; 
21. določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi 
se kršijo predpisi občine; 
22. sprejema statut občine in druge splošne akte; 
23. organizira občinsko upravo; 
24. ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. 

Obrazložitev: 
V zakonu je nujno opredeliti tudi naloge bodočih občin, ker 
sicer občinska samouprava ne bo imela nikakršne zaščite 
pred državo, ki ji jemlje kompetence in premoženje in s tem 
slabi njeno materialno bazo. 

Pravica občine, da vloži zahtevo za presojo ustavnosti in 
zakonitosti na Ustavno sodišče, ni dovolj učinkovito, pred- 
vsem pa je dolgotrajno sredstvo za razrešitev te problematike. 

k 24. členu 
Upošteva naj se pripombo k 3. členu. 

k 29. členu 
Besedilo naj se nadomesti z novim: 
»Organi občine so občinski svet, župan, odbor ter nadzorni 
odbor.« 

Obrazložitev 
Občina si bo s statutom določila svoje organe, toda osnovna 
shema naj bo enostavna: svet in župan, ki sta izvoljena nepo- 
sredno, odbor, ki ga vodi župan in izvaja dogovorjeno politiko 
ter nadzorni odbor, ki nadzoruje delo. 

Odbor bo imel različne strokovne organe, vendar naj se ne 
imenujejo odbori in predvsem ni potrebno, da so navedeni v 
zakonu. 

k 30. členu 
Seznam pristojnosti občinskega sveta naj se dopolni z alineo: 
»-daje soglasje k imenovanju predstojnikov državnih uprav- 
nih organov na območju občine«. 

k 32. členu 
Besedilo se nadomesti z besedilom iz osnutka zakona (33. 
člen) in se glasi: 

»Občinski odbor: 
- predlaga občinskemu svetu sprejem odločitev iz njegove 
pristojnosti, 
- nadzoruje in usmerja delo občinske uprave, 
- nadzoruje delovanje občinskih javnih služb, 
- sprejema pravilnike in druge akte iz svoje pristojnosti. 

Občinski svet lahko poveri odboru posamezne zadeve iz svoje1 

pristojnosti. Odločitev o tem sprejme svet z dvotretjinsko 
večino navzočih članov.« 

k 34. členu 
V drugem odstavku se besedilo »občinskih odborov« nado- 
mesti z novim, ki se glasi: 
»odbora ter obema predseduje«. 

Obrazložitev: 
Velja smiselno, kot pri 29. členu.' 

k 35. členu 
Državni svet predlaga, da se na koncu besedila tega člena 
doda »vendar najkasneje v roku enega meseca.« 

Doda naj se tudi nov drugi odstavek, v katerem bi določili rok 
6 mesecev kot najdaljši rok za veljavnost začasnih ukrepov 
župana. 

Obrazložitev: 
Razloge za izdajo začasnih ukrepov bi moral župan predložiti 
občinskemu svetu najkasneje v roku enega meseca. 

Državni svet meni, da ne bi smeli dovoliti, da začasni ukrepi 
župana veljajo dalj časa, ker bi sicer z manipulacijami lahko 
preprečili normalno delo občinskega sveta. 

k 36. členu 
Vrstni red stavkov naj se zamenja tako, da bo na prvem mestu 
drugi stavek, ki naj določa, da svet veljavno sklepa, če je na 
seji navzoča »več kot polovica članov«. 

Na koncu prvega stavka, ki bi po tem predlogu postal drugi 
stavek, naj se doda besedilo: »če statut ne določa strožje 
večine.« 

k 39. členu 
Število 45 naj se nadomesti s številom 50, ki je določeno v 
predlogu zakona o lokalnih volitvah. 

k 40. členu 
Črtata naj se drugi odstavek in prvi stavek tretjega odstavka. 

Obrazložitev 
Predložena dikcija predpostavlja, da problem obeh avtohto- 
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nih narodnih skupnosti rešuje občina, kar ni v skladu z 
ustavo, ki za to zadolžuje državo. 

k 42. členu 
Črta naj se drugi del stavka »ali pa ga izvoli občinski svet 
izmed svojih članov«. 

Obrazložitev: 
Zakon bi moral realno omogočiti kandidaturo in izvolitev tudi 
nestrankarskim uglednim posameznikom v občinah. V pri- 
meru izvolitve župana izmed članov sveta te možnosti prak- 
tično ne bi bilo. Tudi Evropska listina lokalne samouprave 
uvršča neposredne volitve med demokratične inštitute. 

k 46. členu 
V drugem odstavku naj se doda odstotek večine volilcev, ki so 
glasovali za referendumu. Državni svet predlaga, da je odloči- 
tev sprejeta, če je zanjo glasovalo najmanj 25% volilcev. 

Obrazložitev: 
Državni svet meni, da je potrebno določiti spodnji prag glasov 
za neko odločitev, da jo lahko štejemo za demokratično. 
Uveljavitev lokalne samouprave je tako pomembna zadeva za 
vse občine, da je potrebno določiti takšen spodnji prag. 

k 49. členu 
Ta člen naj se črta, ker v zakonu niso opredeljeni različni 
sistemi oblikovanja organov občine. 

k 52. členu 
Doda naj se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Občinam se premoženje, ki jim je bilo odvzeto po 25.6.1991, 
v celoti vrne oziroma nadomesti in je sestavni del premoženj- 
ske bilance sedanjih občin, ki se bo z delitveno bilanco delilo 
na novo nastale občine.« 

k 54. členu 
Prvi odstavek naj se spremeni tako, da se glasi: 
»Za financiranje lokalnih zadev javnega pomena in za zago- 
tavljanje materialne osnove z zakonom določenih nalog 
občine pripadajo občini naslednji prihodki: 

1. del prometnega davka 
2. del dohodnine 
3. davek od premoženja 
4. davek na dobitke od iger na srečo 
5. krajevna turistična in komunalna taksa 
6. drugi davki in nadomestila, določeni z zakonom.« 

k 57. členu 
Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi:« Pri določanju 
potrebnih sredstev za minimalno raven opravljanja nalog 
občine in pri določanju višine sredstev iz drugega odstavka je 
obvezno pridobiti tudi mnenje državnega sveta in zveze lokal- 
nih skupnosti.« 

Obrazložitev: 
Glede na poznavanje problematike in neposredni interes čla- 
nov teh institucij bi njuno mnenje lahko pomembno vplivalo 
na odločanje o višini sredstev. 

k 59. členu 
Državni svet meni, da so tako določene kompetence držav- 
nega zbora nesprejemljive, ker se država postavlja za skrb- 
nika nad lokalno samoupravo. To vprašanje bi bilo potrebno 
ponovno preučiti in v prvi vrsti sprožiti notranje obrambne 
mehanizme v občini. Brez tega zgubi lokalna samouprava 
svoj smisel. 

k 60. členu 
V drugem odstavku se črtata besedi »prvega odstavka«. 

K IX. poglavju 

Državni svet predlaga institucionalizacijo pokrajine kot širše 
oblike lokalne samouprave in se po potrebi zavzema tudi za 
spremembo ustave. Kljub temu pa dajemo na posamezne 
člene tega poglavja tudi konkretne pripombe. 

k 73. členu 
V prvem odstavku naj se črta beseda »lahko«. 

Obrazložitev: 
»Lahko« pomeni izvedbo koncepta prostovoljnega združeva- 
nja občin. Verjetno bi na tej točki prostovoljnega združevanja 
občin v pokrajine morali spremeniti tudi ustavo, ker sicer 
druga stopnja ne more funkcionirati. Ne gre za omejevanje 
odločanja občin, pač pa za omejevanje popolne prevlade 
države nad majhnimi razdrobljenimi občinami pod demago- 
ško parolo o demokraciji. 

Prostovoljne skupnosti občin so na podlagi dosedanjih izku- 
šenj dokazano neučinkovite. Poleg tega pa se občine lahko 
prostovoljno povezujejo brez zakonskega določila. Zato je 
tako oblikovan člen odveč. 

k 76. členu 
Besedilo prvega stavka prvega odstavka naj se dopolni z 
naslednjim besedilom: »za kar ji država zagotovi trajni vir 
financiranja.« 

Obrazložitev: 
Pokrajina kot samostojna skupnost mora imeti zagotovljen 
reden vir financiranja. 

k 77. členu 
V drugi in tretji alinei tega člena se beseda »Republika« 
nadomesti z besedo »Država«. 

k 80. členu 
Skladno s pripombo k temu poglavju državni svet predlaga 
črtanje tega člena. 

k 83. členu 
Besedilo se spremeni tako, da se glasi: 
»Organi pokrajine so pokrajinski svet, predsednik, odbor, 
nadzorni odbor.« 

k 90. členu 
Ta člen naj se črta. 

Obrazložitev: ' 
Vsebina nadzora nad zakonitostjo delovanja organov je zajeta 
v 89. členu. 

k 91. členu 
Za besedo »župan« naj se doda: »oziroma predsednik pokra- 
jine«, za besedo »občina« pa naj se doda: »oziroma pokra- 
jina«. 

k 96. členu 
Na koncu prvega stavka naj se besedilo »njihovo mnenje« 
nadomesti z: »mnenje občin, državnega sveta in zveze lokal- 
nih skupnosti.« 

V drugem stavku naj se pred besedo »predpis« dodajo 
besede:« zakon in drug « 
Doda naj se drugi odstavek, ki se glasi:« V primeru nespora- 
zumov se mora opredeliti medresorska vladna komisija.« 

Obrazložitev: 
Mnenje državnega sveta in zveze lokalnih skupnosti bi moralo 
biti obvezno, saj zaradi svoje sestave in neposrednega inte- 
resa dobro poznata obstoječo prakso in probleme. 

k 97. členu 
Ta člen naj se črta. 

Obrazložitev: 
Sedanjim občinskim skupščinam mandat poteče aprila 1994. 
To je absolutno prekratek čas, v katerem bi ljudje dobili pravi 
vpogled v reformo komunalnega sistema. Ljudje niso dobili 
natančnih odgovorov na kompetence občin, na njihovo finan- 
ciranje in tudi ne na vprašanje, koliko bo reforma stala, zato 
se ne bodo mogli odločati odgovorno na podlagi argumentov, 
ampak zgolj emocionalno. 
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Odločanje je nemogoče v tako kratkem času tudi zato, ker 
mora biti istočasno sprejeta tudi druga zakonodaja, ki opre- 
deljuje delovanje občinske samouprave in državne uprave. 

k 98. členu 
Drugi odstavek naj se spremeni tako, da bo zbor občanov 
sedanje krajevne skupnosti lahko sklical predsednik krajevne 
skupnosti. 

Zato se državni svet zavzema za izvedbo volitev do izteka 
mandata sedanjim občinskim skupščinam aprila 1994, v 
okviru sedanjih občin, vendar v enodomne občinske svete. 
Novo izvoljeni občinski sveti bodo imeli legitimnost in potre- 
ben čas za pripravo in izvedbo referendumov. 

k 100. in 101. členu 
Rok naj se podaljša na 6 mesecev. 

Obrazložitev: 
Državni svet predvideva, da bodo nekatere referendumske 
odločitve med seboj v nasprotju in da jih bo potrebno strpno 
obravnavati in se dogovoriti z ljudmi. Zato je kratek rok 
prehitevanje, ki vključuje nasilno reševanje dilem, za kar ni 
nikakršnega razloga. 

Tudi priprava in sprejem statuta je zahtevna naloga, zato je 
šest-mesečni rok primeren. 

MNENJE državnega sveta k predlogu zakona o lokalni samo- 
upravi - tretja obravnava - je objavljeno v Poročevalcu 
državnega sveta, št. 2/94 

Državni svet Republike Slovenije ja na 32. seji, dne 1.6.1994, 
ob obravnavi uresničevanja zakona o lokalni samoupravi, 
sprejel naslednje 

UGOTOVITVE 

Državni svet je obravnaval problematiko lokalne samouprave 
v vseh fazah sprejemanja zakona o lokalni samoupravi (6 sej 
Državnega sveta, 6 sej komisij, 3 seje interesne skupine lokal- 
nih interesov, 2 posveta s predsedniki občinskih skupščin in 
izvršnih svetov in vrsta posvetov s tujimi strokovnjaki). 

Ocenil je, da je zakon o lokalni samoupravi najpomembnejši 
sistemski zakon s stališča graditve političnega sistema, saj se 
organizacija lokalne samouprave institucionalizira na osnovi 
ustave Republike Slovenije. 

Državni svet je poudarjal, da so za solidno izvedeno reformo 
nujni najmanj naslednji pogoji: 

- izdelava temeljite analize o dosedanjem delovanju občine 
kot temeljnega mehanizma lokalne samouprave in državne 
uprave, 
- dovolj časa, da se ljudje temeljito seznanijo s celotno 
problematiko in izberejo med ponujenimi strokovnimi reši- 
tvami, 
- jasno oblikovani vsebinski kriteriji za ustanovitev bodoče 
občine, 
- izdelava sheme o nalogah bodoče občine, iz katere bo 
izločena vsa državna uprava, in na tej osnovi izdelava jasne 
finančne projekcije, vključno s finančno izravnavo, 
- dobra informiranost ljudi preko služb ter uradov in preko 
sredstev informiranja^ 
- oblikovanje druge stopnje lokalne samouprave - pokra- 
jine, ki naj se geografsko pokriva s prvo stopnjo državne 
uprave zaradi lažjega usklajevanja mejnih področij, 
- istočasno sprejemanje vse zakonodaje, ki se dotika temelj- 
nega delovanja občine, saj morata biti samouprava in državna 
uprava z vso svojo razvejanostjo delovanja usklajeni pri delitvi 
kompetenc in obveznosti. 

Ne glede na dejstvo, da vse zahteve državnega sveta niso bile 
sprejete, se državni svet ni odločil za odložilni veto na zakon o 
lokalni samoupravi, delno pod pritiskom časa, saj je ustavni 
zakon določil rok za sprejem do konca leta 1993. V zakon so 
bili uvrščeni predvsem kriteriji za ustanovitev občine, nepo- 
sredne volitve župana, davek na promet nepremičnin kot vir 
financiranja bodoče občine in naštete dejavnosti bodoče ob 
čine. 

Državni svet je 30. aprila 1994 obravnaval v državnem zboru 
sprejeti Odlok o določitvi referendumskih območij in obliko- 
val naslednje mnenje: 

- Državni svet ugotavlja, da je veliko število referendumskih 
območij za ustanovitev občin posledica pričakovanja prebi- 
valcev, da bodo v manjših teritorialnih enotah lahko uspeš- 
neje reševali svoje probleme, pa tudi nejasnosti glede financi- 
ranja občin in minimalnega upoštevanja kriterijev, kot jih 
določa zakon o lokalni samoupravi. Občina ima vrsto 
pomembnih konkretnih nalog, predvsem na področju ureja- 
nja komunalnega gospodarstva, javnega reda, organiziranja 
osnovne šole, otroškega varstva, temeljnega zdravstvenega 
varstva, socialnega skrbstva, prostorskega načrtovanja in var- 
stva okolja, skrbi za lokalno infrastrukturo, opravlja nadzor 
nad lokalnimi zadevami ter gospodarjenja z občinskim pre- 
moženjem. 

- Državni svet meni, da bi bilo vse nesporazume in nujne 
primere v zvezi z oblikovanjem referendumskih območij 
potrebno reševati v dogovoru z ljudmi, pa vendar na temelju 
strokovnih argumentov. Dopustiti bi morali možnost za posta- 
vitev alternativnih referendumskih vprašanj. 

- Državni svet opozarja na neenako interpretacijo zakona o 
lokalni samoupravi glede kriterijev za ustanovitev mestnih 
občin. 

- Čimprej je potrebno sprejeti zakonodajo o financiranju 
bodoče občine, o kriterijih za podelitev statusa posebne 
občine in projekcijo, katere bodo konkretne izvirne in prene- 
sene pristojnosti občine. Od tega vedenja so lahko odvisni 
referendumski rezultati. 

- Pri sprejemanju področne zakonodaje je potrebno prepre- 
čiti nadaljnje zmanjševanje pristojnosti občin, zlasti na 
področju šolstva, kulture, športa itd. 
- Veliko število občin ponovno poudarja nujnost organizira- 
nja druge stopnje lokalne samouprave - pokrajine. Občine, 
organizirane v pokrajino, bodo primeren partner močni cen- 
tralizirani državi. 

- Državni svet tudi opozarja, da bi morali posvetiti večjo skrb 
temeljnim lokalnim, krajevnim, vaškim in četrtnim skupno- 
stim. Opozarja na njihov pomen glede na komunalne, prostor- 
ske in predvsem socialne funkcije. 

29. 5. 1994 je bil izveden referendum v vseh slovenskih obči- 
nah, razen v Kopru. Prve, še nepopolne ocene referenduma 
kažejo, da so bile pripombe in stališča državnega sveta v 
procesu sprejemanja preobrazbe lokalne samouprave upravi- 
čene. 

Državni svet je na 32. seji razpravljal tudi o rezultatih izpelja- 
nega referenduma in sprejel naslednji sklep: 

Državni svet bo o rezultatih referenduma in novo nastalem 
položaju razpravljal po sestanku interesne skupine lokalnih 
interesov, ki bo na podlagi strokovne ocene ekspertne sku- 
pine pripravila celovito oceno rezultatov referenduma in pred- 
log nadaljnjih aktivnosti državnega sveta na področju kvali- 
tetne in argumentirane preobrazbe lokalne samouprave. Pri- 
čakujemo. da bo Vlada Republike Slovenije pri nadaljnjem 
uresničevanju projekta lokalne samouprave odigrala aktivno 
vlogo. 
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ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O LOKALNI SAMOUPRAVI 

MNENJE državnega sveta k predlogu zakona o spremembah 
In dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi - hitri postopek 
— je objavljeno v Poročevalcu državnega sveta, št. 1/96. 

ZAKON O LOKALNIH VOLITVAH 

MNENJE državnega sveta k predlogu za izdajo zakona o 
lokalnih volitvah z osnutkom zakona je objavljeno v Poroče- 
valcu državnega sveta, št 2/94. 

Državni svet Republike Slovenije je na 18. seji, dne 
27.10.1993, ob obravnavi predloga zakona o lokalnih volitvah 
- druga obravnava, spreje 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu 
da državnemu zboru naslednje 

MNENJE 
k predlogu zakona o lokalnih volitvah — druga obravnava 

t 
Državni svet ugotavlja, da so v predlogu zakona upoštevane 
bistvene pripombe iz mnenja Državnega sveta Republike Slo- 
venije k osnutku zakona. Tako je izpuščen prvi del besedila, ki 
je vseboval določbe o organih lokalnih skupnosti ter o pogo- 
jih aktivne in pasivne volilne pravice. 

Glede volitev sta sedaj predvidena samo dva volilna sistema. 
Primerno bi bilo volitve po večinskem načelu izvesti v občinah 
z do 10.000 prebivalcev, na kar je državni svet že opozoril v 
mnenju z dne 30. 7. 1993. 

Državni svet predlaga, da se spremeni drugi in tretji odstavek 
9. člena zakona tako, da je določeno število članov občin- 
skega sveta devetnajst (19). Ta predlog je povezan s predlo- 
gom za spremembo 122. člena. 

V skladu s predlagano spremembo 9. člena državni svet 
predlaga tudi poenostavitev določila drugega odstavka 122. 
člena, ki bi vseboval tri razmejitve glede na število prebival- 
cev, in sicer: 

- 7 do 19 članov v občini z do 10.000 prebivalcev, 
- 19 do 35 članov v občini z do 100.000 prebivalcev, 
- 35 do 50 članov v občini s preko 100.000 prebivalcev. 

Vlada Republike Slovenije ni predlagatelj zakona o lokalni 
samoupravi, zato državni svet meni, da je potrebno opozoriti 
na usklajevanje prehodnih in končnih določb s citiranim za- 
konom. 

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O LOKALNIH VOLITVAH 

Državni svet Republike Slovenije je na 27. seji, dne 9.2.1994, 
ob obravnavi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
lokalnih volitvah, potem ko ni bil sprejet predlog za odložilni 
veto, iz istih razlogov sprejel 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu 
od Državnega zbora Republike Slovenije zahteva, da z ustav- 
nim zakonom podaljša mandat dosedanjim občinskim skupš- 
činam, ker bo le na ta način zagotovljeno uresničevanje 44. 
člena ustave Republike Slovenije, ki zagotavlja sodelovanje 
državljanov pri upravljanju javnih zadev. Izvršni sveti, ki bi 

delovali še naprej, čeprav bi skupščinam potekel mandat, bi 
po našem mnenju delovali nelegalno, to je brez nadzora 
skupščine in brez politične kontrole, ki jo uresničujejo držav- 
ljani preko izvoljenih predstavnikov v občinski skupščini. 

Državni svet tudi predlaga državnemu zboru, da ob sprejemu 
ustavnega zakona s sklepom zaveže Vlado Republike Slove- 
nije, da njena služba za reformo lokalne samouprave takoj 
pripravi celoten projekt uresničevanja lokalne samouprave 
skladno s sprejetimi predpisi. 

ZAKON O USTANOVITVI OBČIN TER O DOLOČITVI 
NJIHOVIH OBMOČIJ 

SKLEP državnega sveta, da državni zbor še enkrat odloča o 
zakonu o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, 
je objavljen v Poročevalcu državnega sveta, št. 1/95. 

ZAKON O FINANCIRANJU OBČIN 

MNENJE državnega sveta k predlogu zakona o financiranju 
občin — hitri postopek - je objavljeno v Poročevalcu držav- 
nega sveta, št. 1/96. 

ZAKON O UPRAVI 

MNENJE državnega sveta k predlogu za izdajo zakona o 
upravi z osnutkom zakona je objavljeno v Poročevalcu držav- 
nega sveta, št. 2/94. 

MNENJE državnega sveta k predlogu zakona o upravi - prva 
obravnava - je objavljeno v Poročevalcu državnega sveta, št. 
1/%. 

MNENJE državnega sveta k predlogu zakona o upravi - 
tretja obravnava - je objavljeno v Poročevalcu državnega 
sveta, št. 1/96. 

SKLEP državnega sveta, da državni zbor še enkrat odloča o 
zakonu o upravi, je objavljen v Poročevalcu državnega sveta, 
št. 1/95. 

k ZAHTEVA za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega 
odstavka 101. člena zakona o upravi je objavljena v Poroče- 
valcu državnega sveta, št. 1/95. 

ZAKON O PREVZEMU DRŽAVNIH FUNKCIJ, KI SO JIH DO 
31. DECEMBRA 1994 OPRAVLJALI ORGANI OBČIN 

SKLEP državnega sveta, da državni zbor še enkrat odloča o 
zakonu o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. decem- 
bra 1994 opravljali organi občin, je objavljen v Poročevalcu 
državnega sveta, št. 1/95. 

ZAHTEVA za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o 
prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. decembra 1994 
opravljali organi občin, je objavljena v Poročevalcu držav- 
nega sveta, št. 1/95. 

PREDLOG ZAKONA O SPODBUJANJU REGIONALNEGA 
RAZVOJA 

MNENJI državnega sveta k predlogu zakona o spodbujanju 
regionalnega razvoja - prva obravnava - sta objavljeni v 
Poročevalcu državnega sveta, št. 2/95. 

35 



PREDLOG ZAKONA O POSTOPKU ZA USTANOVITEV 
OBČIN TER ZA DOLOČITEV NJIHOVIH OBMOČIJ 

MNENJE državnega sveta k predlogu zakona o postopku za 
ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij - prva 
obravnava - je objavljeno v Poročevalcu državnega sveta, št. 
2/95. 

♦ * • 

Mnenja, stališča in konkretne predloge za dopolnjevanje 
zakonov so oblikovale tudi komisije državnega sveta in inte- 
resne skupine, s pobudami in vprašanji pa tudi državni svet- 
niki. 

Predavanje 

Na povabilo državnega sveta Je 7. marca 1996 predaval * o ODNOSIH AVSTRIJE S SOSEDNJIMI DRŽAVAMI dr. Erhard Busek, 
direktor Avstrijskega inštituta za Podonavje in Srednjo Evropo na Dunaju 

Predsednik dr. IVAN KRISTAN: Gospod dr. Erhard Busek, ki 
je zdaj direktor Inštituta za Podonavje in Srednjo Evropo na 
Dunaju, bivši zunanji minister in podkancler, se je prijazno 
odzval našemu vabilu*, da bi nam spregovoril o odnosih 
Avstrije s sosednjimi državami. Tema ima seveda tak naslov, 
ker je poudarek na Avstriji in njenih odnosih s sosednjimi 
državami, vendar pa je to tema, ki je prav tako zanimiva za 
nas. Zlasti je ta tema zanimiva za Slovenijo, ker Slovenija 
računa na podporo, ki jo je Avstrija tudi do zdaj izkazovala 
Sloveniji pri njeni vključitvi v Evropsko unijo. Izhajamo iz 
predpostavke, da bo Avstrija zdaj, ko je postala članica Evrop- 
ske unije, še lažje podpirala tudi naše želje za vključitev v 
Evropsko unijo in nam bo tudi lažje pomagala pri teh prizade- 
vanjih. S tem predajam besedo dr. Buseku. 

Dr. ERHARD BUSEK: Gospod predsednik, moje dame in 
gospodje! Zelo prisrčno bi se želel zahvaliti za čast, da lahko 
govorim pred vami. To ni čast samo zame osebno, temveč 
tudi za mojo domovino, saj v tem povabilu vidim tudi znak 
zelo tesne povezave med mojo domovino Avstrijo in Slove- 
nijo. Prepričan sem, da živimo v času, ki bo prinesel s seboj 
zelo daljnosežne spremembe, in to, kako bomo ravnali v teh 
razmerah in kako se bomo zadržali pri teh spremembah, bo 
bistveno oblikovalo našo prihodnost v 21. stoletju. Po letu 
1989 je bilo zelo veliko analiz in prognoz, kaj vse bosta 
pomenila Zlom komunističnega sistema in razpad Sovjetske 
zveze. Zelo ponesrečena je bila Fukuyamova interpretacija o 
tem, da zdaj doživljamo konec zgodovine. Nikakor ni konca 
zgodovine, pač pa je napočilo novo obdobje, ki ga lahko vsi 
sooblikujemo. Kaj se je dogajalo od leta 1989 in kaj lahko 
danes od tega že spoznamo? Pravzaprav je s časom od leta 
1989 prišel konec obdobja po drugi svetovni vojni. Osebno 
menim, da je to obenem tudi konec obdobja po prvi svetovni 
vojni. Vsi vemo, kako so se porodili problemi za Evropo iz 
obdobja in dogajanja okoli leta 1900 in potem naprej. Vsi se 
moramo iz tega nekaj naučiti in evropsko prihodnost obliko- 
vati drugače. 

Eno od dejstev, ki ga lahko danes že ugotavljamo, je to, da 
postaja politična geografija v zadnjem času veliko bolj 
podobna tudi naravni geografiji. Kaj sem hotel s tem reči? 
Cisto preprost praktični primer: če sem prej vprašal kakšnega 
Ounajčana, kje pravzaprav leži Praga, se je odgovor vedno 
glasil »na vzhodu«, čeprav leži Praga, natančno gledano, 
zahodno od Dunaja. Veliko več Dunajčanov je bilo do zdaj na 
Majorki ali pa na vsem zahodnem Sredozemlju kot pa v 
Bratislavi. Najbrž je čisto odveč opozarjati, da je Bratislava z 
oddaljenostjo 60 km od Dunaja pač veliko bližje kot Majorka. 
Odpadle so vse tiste duhovne, politične in druge razdalje, ki 
jih je povzročila železna zavesa in zdaj se spet uveljavljajo te 
naravne razdalje. Nadaljnja točka, ki povzroča marsikateremu 
Evropejcu velike težave, pa je nastanek mnogih novih držav. V 
najbližji okolici Avstrije je nastalo 21 novih držav, tako da 
ima zdaj tisti, ki je lastnik tiskarne zemljevidov, veliko 

Konjunkturo. Priznati pa je treba, da te nove situacije, ki je 
pravzaprav stara v Evropi, še ne poznamo prav dobro in da se 
moramo še veliko naučiti. Če vprašate svojo veleposlanico na 
Dunaju, vam bo lahko povedala, da mora vsak dan izmenjevati 
razno pošto s slovaškim veleposlaništvom, ker hodi pošta pač 
na slovensko za Slovaško in obratno. In če vprašate kakšnega 

. Francoza, kje leži Slovaška, Slovenija in kje Slavonija, bo imel 
velike težave z orientacijo. To ni nespoštovanje ali pomanjka- 
nje spoštovanja do vaše dežele ali drugih dežel, to je čisto 
preprosto pomanjkanje znanja. Marsikdo je sicer kritičnega 
mnenja, da je dezintegracija držav, tudi razpad Sovjetske 
zveze, pravzaprav korak nazaj. Osebno menim, da je ta dezin- 
tegracija, ves ta razpad pravzaprav nujni pogoj za neko poz- 
nejšo, veliko boljšo integracijo. 

Temeljno vprašanje je namreč, ali prihaja do integracije s silo, 
z nasiljem ali z demokratično svobodno odločitvijo. To je rtova 
ureditev Evrope, ki je pred nami in je velika naloga našega 
časa. Tudi nekaj drugega je postalo še težavnejše, ampak tudi 
s tem se moramo sprijazniti. Svet namreč ni več dvopolno 
razdeljen na zahod in na vzhod. Zelo preprosto je seveda 
pripovedovati ljudem, da je vse zlo, da je tako rekoč hudič 
doma na nasprotni strani, tako kot je to delal na primer 
Ronald Reagan, ko je razlagal, da je vzhod kraljestvo zla. 
Treba bo pač ugotoviti, ali smo sposobni priznati eksistenčno 
upravičenost tudi drugim, ali imajo prav tisti, ki predvidevajo, 
da bo v prihodnosti veliko različnih civilizacij. Trenutna situ- 
acija v Evropi, katere del sta tudi Avstrija in Slovenija, jo 
generalka za tisto, kar se bo pozneje dogajalo v vsem svetu. 
Sprememba je, vsaj kar se vašega stališča tiče, zelo jasna. 
Postali ste samostojna država, ki sama odloča o svoji usodi- 
Tudi za Avstrijo je prišlo do jasne spremembe, ki pa vendarle 
ni tako dramatična kot ta sprememba v Sloveniji. Do zdaj smo 
bili tako rekoč na robu svobodnega sveta in v bistvu nismo 
imeli nobenega opravka z velikimi problemi. Imeli smo 
izredno srečo z našo državno pogodbo iz leta 1955, ko smo 
lahko postali spet svobodna država in dosledno je bilo, da 
smo pač izjavili, da smo postali nevtralni, da se ne bomo 
vpletali v konflikte. Zdaj pa smo se politično vrnili tja, kjer smo 
pravzaprav zemljepisno vedno bili, prav na sredo, v srce 
celine in zdaj nas seveda zadeva vse tisto, kar se dogaja oko' 
nas. To opažamo tudi v zvezi s problemom, ki je še pred vami. 
to je problem pristopa v Evropsko unijo. Svojo prošnjo za 
sprejem v polno članstvo smo predložili Evropski uniji še v 
času, ko sta še obstajala dva velika bloka, ko je še obstajala 
železna zavesa. Naš pristop se je odvijal še pod starimi pogoji 
Evropske unije, medtem ko se bo pristop Slovenije in drugih 
kandidatov za polnopravno članstvo odvijal že po novih pravi- 
lih in merilih, ki pa jih trenutno še ne poznamo. 

In zdaj sem pravzaprav prišel do tiste prave teijie svojega 
predavanja, to je odnos Avstrije do njenih sosednjih držav. Od 
leta 1989 smo dobili popolnoma novega soseda, sicer so pa 
naši sosedi spremenili bodisi velikost države bodisi ime_ali 
oboje. Namesto Češkoslovaške imamo zdaj dve sosedi, Češko 
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in Slovaško, in namesto Jugoslavije imamo sosedo Slovenijo. 
Če se bom zdaj ukvarjal z različnimi skupinami naših sosed- 
njih držav, bi želel najprej opozoriti na to, da vrstni red ni neka 
prednost. 

Imamo dve sosednji državi, ki sta članici Evropske unije tako 
kot Avstrija, to sta Italija in Nemčija. Naš pomen za ti dve 
sosednji državi je v tem, da smo od 1. januarja 1995 tako rekoč 
zemljepisno most med Italijo in Nemčijo. Naši odnosi z Nem- 
čijo so tradicionalno dobri, pri tem moramo edino paziti, 
predvsem v očeh drugih članov Evropske unije, da ne bi 
nastal vtis, da so naši odnosi preveč dobri. Imamo zelo tesne 
gospodarske povezave, razen tega je naš šiling vezan na 
marko, vendar pa kljub temu povezava Avstrije z Nemčijo ni- 
tako tesna, kot se morda včasih misli v Parizu ali Londonu. 
Naša lastna zgodovina nas je naučila, da nam je naša samo- 
stojnost zelo pomembna. Naši odnosi z Italijo so se od leta 
1945 naprej zelo spremenili, in to v zelo dobro smer. Veste, da 
je bil med Avstrijo in Italijo problem južne Tirolske. Z zelo 
veliko potrpljenja in pogajanja nam je uspelo ta problem 
sorazmerno ugodno rešiti, tako da so možni zelo dobri odnosi 
med Avstrijo in Italijo. Vedno znova se sliši, pravijo ljudje, da 
odnosov med narodi, ki so nastajali v zgodovini in so zgodo- 
vinsko pogojeni, ni mogoče spreminjati. Odnosi med Avstrijo 
in Italijo so dokaz za to, da jih je mogoče spreminjati. Pred leti 
smo ustanovili posebno komisijo zgodovinarjev, ki so pregle- 
dali vse učbenike in poskrbeli za to. da so iz njih izginjali 
predsodki, pa tudi različne ocene raznih preteklih dogodkov, 
kar je imelo zelo ugodne posledice. 

Poznam slovenske probleme v zvezi z Italijo, kar se tiče 
pridruženega članstva Slovenije. In povedal bi vam našo 
lastno izkušnjo, ki smo jo dobili ob primeru Južne Tirolske. 
Našega problema nismo mogli rešiti v Rimu. Rešili smo ga 
lahko samo s pomočjo politikov in v razgovorih s politiki, ki so 
bili doma v Benetkah, Trentu in v Milanu. Od dobrih sosedskih 
odnosov ima namreč vedno korist tisti, ki je blizu, to se pravi 
ozemlja, ki so v bližini. Rim od tega nima koristi, dežele ob 
vaši meji pa jo lahko imajo. Poglejmo zdaj naprej naše so- 
sede. 
Naslednja skupina sosedov so tisti, ki nimajo želje po pristopu 
v Evropsko unijo - to sta Švica in Kneževina Liechtenstein. 
Tudi odnosi s Švico so se dramatično spremenili. Če govorim 
čisto odkrito - Švicarji nas niso vedno jemali čisto resno. 
Toda zaradi evropeizacije, ki jo je Avstrija izvedla, je danes 
dosti Švicarjev, ki nam zavidajo ta uspeh. Včasih so ljudje 
govorili, da je odnos med Švico in Avstrijo prijateljstvo, kjer si 
oba prijatelja stojita hrbet proti hrbtu. Danes pa imamo 
izredno veliko stikov in povezav s Švico v gospodarstvu, 
kulturi in tako dalje, ker smo tako rekoč postali most za 
Švicarje v Evropo. Predvsem to velja za razna švicarska 
podjetja. V najbolj zahodni avstrijski državi, v Voraribergu, se 
je v zadnjem letu naselilo oziroma ustanovilo podjetja več kot 
100 švicarskih podjetnikov, ki želijo imeti svoje podjetje v 
Evropski uniji. Videli ste, da so se Švicarji zdaj izredno angaži- 
rali na Konferenci o varnosti in sodelovanju na podlagi Helsin- 
ške listine. Če tega ne bi storili, bi pravzaprav mednarodno 
sploh ne obstajali, ker Švica namreč ni niti članica Združenih 
narodov niti Evropske unije niti kakšnega drugega združenja, 
švico čakajo v bližnji prihodnosti zelo težki časi, ker je nem- 
ško govoreča Švica zelo odločno proti članstvu v Evropski 
uniji, medtem ko je romansko govoreča Švica izredno 
odločna za članstvo v Evropski uniji. Tudi gospodarsko je 
močno razcepljena, saj je švicarsko gospodarstvo zelo 
odločno za pristop v Evropsko unijo, medtem ko so švicarske 
banke, ki imajo od tega velik zaslužek, enako odločno proti. 

Nekje na sredi je pravzaprav Kneževina Liechtenstein. Ta je na 
nek način članica evropskega gospodarskega prostora, po 
drugi strani pa je s carinsko unijo povezana s Švico. Prej so 
svoj denar, ki so ga potrebovali, služili z izdajanjem znamk. 
Danes služijo denar prav na podlagi te posebne situacije, 
ampak to je seveda možno v izredno majhni deželi, kot je 
Liechtenstein. 
Naslednja skupina naših sosed so tiste države, ki jih vedno 
označujemo kot reformne države, pri čemer vedno zastopam 
do Zahodne Evrope stališče, da vseh teh držav ni mogoče 

dajati v isti koš, temveč da so med njimi velike razlike. 

Če začnem s Češko, lahko rečem, da je tako gospodarsko kot 
tudi politično razvoj odličen. Problem Češke je danes v pre- 
magovanju zgodovinsko pogojenih težav, v pri vrsti z Nem- 
čijo. Tudi mi imamo s Češko problem zaradi pregnancev iz 
Sudetov in iz Južne Moravske, vendar ta problem v Avstriji ni 
tako pereč, kot je trenutno v odnosih z Nemčijo, čehi imajo 
seveda zelo močno razvito samozavest in njihov predsednik 
vlade Klaus vedno pravi, da bodo Čehi takrat stopili v Evrop- 
sko unijo, ko bo sedež v Pragi. S tem nakazuje, da so nekoč 
luksemburški cesarji - Kari -imeli sedež celega rimsko- 
- nemškega cesarstva v Pragi, ampak od takrat je preteklo že 
kar precej vode. Na vsak način je treba povedati, da zelo 
močno napreduje gospodarsko povezovanje, imamo tudi zelo 
močno skupino avstrijskih podjetnikov na Češkem. Tudi kakš- 
nih posebnih problemov glede nevarnosti ni, zato ker Rusija 
verjetno ne bi imela kakšnih močnih ugovorov proti pristopu 
Češke v Severnoatlantsko zvezo. Kot sem že prej rekel, je 
Praga malo bolj zahodno od Dunaja, se pravi leži bolj na 
zahodu od Dunaja, in to verjetno za ta razvoj ni čisto brez 
posledic. 

Težavnejši je položaj s Slovaško. Po eni strani smo sicer edina 
sosednja država, ki s Slovaško nima nobenih odprtih proble- 
mov. Čehi nočejo za Slovaško niti slišati, ravno zaradi odcepi- 
.tve Slovaške iz skupne države. In ko sem vprašal češkega 
zunanjega ministra, kako gre na Slovaškem, je odgovoril: 
»Kje pa ]e Slovaška?« Poljaki imajo tradicionalno zelo 
napete odnose s Slovaško, čeprav sploh ni razvidnega 
razloga za te napetosti, ampak po drugi strani Slovaška Polja- 
kov tudi nič ne zanima. Po drugi strani pa imata Madžarska in 
Ukrajina velike manjšine na Slovaškem in težave med drža- 
vama in Slovaško so v glavnem zaradi nerešenih manjšinskih 
problemov. Pravi problem je poleg vsega še notranji politični 
razvoj na Slovaškem, za katerega trenutno ni nič jasno, v 
katero smer se bo nadaljeval. Predsednik vlade Mečiar mi je 
rekel, če bi se slučajno v Rusiji zadeve temeljito spremenile, 
če bi se Ukrajina spet usmerila proti Rusiji, potem se bo 
drugače usmerila tudi Slovaška. Madžarski predsednik Goncz 
je ob neki priložnosti zelo dobro opisal geopolitični položaj 
Slovaške. Takrat je rekel, da je Slovaška podobna puščici in 
da je samo vprašanje, v katero smer bo ta puščica izstreljena. 
To se pravi, da je odločilnega pomena, ali je Slovaška obr- 
njena proti vzhodu ali proti zahodu. To je tudi vzrok, da 
imamo kljub vsem notranjepolitičnim težavam, ki jih ima, zelo 
velik interes za zelo tesne odnose s Slovaško. Med investitorji 
na Slovaškem smo na prvem mestu in imamo zelo velik 
interes za pozitiven vpliv na politično in kulturno življenje. 

Naša naslednja soseda je Madžarska in tu bi se lahko reklo, da 
je to zgodba o veliki ljubezni Avstrije. Zelo stara avstrijska 
šala: nekdo pravi,»danes je tekma Avstrija - Madžarska v 
nogometu.« In drugi vpraša: »Proti komu bodo pa igrali?« 
Seveda je tudi v teh odnosih cela vrsta problemov. Gospodar- 
skega vlaganja avstrijskih podjetij na Madžarskem je zelo 
veliko. Kulturni in znanstveni odnosi so zelo tesni. Vendar so 
Madžari rahlo vznemirjeni, ker so prepričani, da članstvo 
Avstrije v Evropski uniji pravzaprav vleče Avstrijo stran od 
Madžarske. Če bomo po Schengenskem sporazumu res 
morali izvajati zelo natančne mejne kontrole, na primer na 
madžarski meji, bomo imeli zelo hude probleme. To je treba 
posebej razumeti zaradi tega, ker je bil mejni promet še med 
obstojem Varšavskega pakta med Avstrijo in Madžarsko 
sorazmerno zelo svoboden. Treba pa je po drugi strani razu- 
meti, da imajo Madžari še en problem. Bili so prva država 
nekdanjega Varšavskega pakta, ki je tako rekoč čez noč 
izredno hitro izvedla spremembe, danes pa se stvari premi- 
kajo naprej izredno počasi. 

Zdaj prihajam do težavnega problema, da moram opisati 
odnose med Avstrijo in Slovenijo. Ne smete videti v tem neke 
posebne vljudnostne fraze, če rečem, da smo zelo srečni 
zaradi odnosov med Avstrijo in Slovenijo in njihovega razvoja. 
Vem sicer, da bi Slovenija rada zastavila Avstriji celo vrsto 
vprašanj v zvezi s slovensko manjšino na Koroškem. Toda 
prav dramatično izboljšanje situacije je že samo dejstvo, da se 
ne da več reči, da je ta vprašanja postavila komunistična 
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vlada. Mislim, da se bodo tudi v prihodnje odnosi razvijali 
enako dobro. Seveda ima tudi Avstrija za Slovenijo celo vrsto 
vprašanj na temo nemško govoreče manjšine v Sloveniji. 
Mislim, da bomo eno in drugo vprašanje lahko rešili. Vendar 
seveda v Avstriji nihče ne bo uporabljal tega vprašanja zato, 
da bi pogojeval morebitni slovenski sprejem v Evropsko unijo. 
Zelo spoštujemo razvoj, kot je uspel tukaj v Sloveniji, in 
upamo, da se bo nadaljeval v ugodni smeri. Čeprav nisem več 
član vlade, vam lahko zagotovim, da vidimo našo nalogo v 
tem, da v evropskih interesih zastopamo tudi slovenske inte- 
rese. Ne smete me narobe razumeti, ampak tisto, kar je 
nevarno v vašem položaju, je, da se na vas lahko pozabi. Drugi 
Evropejci zelo nejevoljno gledajo proti Balkanu in zelo radi k 
Balkanu prištevajo vse, kar je tukaj, tudi tisto, kar ne spada 
zraven, tako kot Slovenija. Mislim, da bi si morala vaša zuna- 
nja politika izredno prizadevati za to. da bi Evropa postala 
pozorna na Slovenijo, da bi Evropa postala za Slovenijo 
zanimiva. To svoje stališče in svojo pomoč pri tem lahko 
pokažem s tem, da sem sopredsednik Tehnološkega foruma 
na Bledu. Na vseh področjih si moramo prizadevati za to, da 
ohranjamo in razvijamo evropski interes za Slovenijo, to je za 
kulturo, znanost, tehnologijo in tako dalje. 

Omeniti pa moram tudi določene sosede, ki z Avstrijo nimajo 
meje. Zelo smo zainteresirani za Poljsko in za razvoj na 
Poljskem, predvsem zato, ker je poljski jug v neki stari tradici- 
onalni povezavi z Avstrijo. Če boste vi kot prebivalci Ljubljane 
prišli v Krakov, se boste takoj počutili kot doma, ker je podob- 
nost mest izredno velika. Avstrijski podjetniki so tudi na tem 
območju izredno veliko vlagali, tudi avstrijske banke so tam 
zelo ugodno zastopane. 

Naslednja taka tako rekoč sosedska situacija se tiče Hrvaške, 
pa tudi Bosne in Srbije. Tukaj imamo neprimerno večje pro- 
bleme, med drugim tudi zato, ker nas v zahodni Evropi vedno 
razumejo narobe, če spregovorimo o teh problemih. Ker 
nisem več član vlade, vam lahko danes povem, kaj se mi je 
zgodilo v pogovorih z angleškimi in francoskimi kolegi, ko je 
šlo za priznanje nekdanjih republik. Takrat je meni in drugim 
avstrijskim ministrom več ministrov tako rekoč zabrusilo, da 
si prizadevamo za priznanje Slovenije, Hrvaške in tako dalje 
samo zato, ker hočemo širiti avstrijski vpliv. Takrat sem imel 
vtis. kot da so v teh nekaterih zunanjih ministrstvih s predala 
vzeli akte iz časa pred 1. svetovno vojno. Za nas. Avstrijce, je 
odločilno vprašanje, da je tukaj treba čim prej vzpostaviti mir, 
ker je stabilnost za Avstrijo izredno pomembna. 

In r-.daj sem prišel do naslednjega poglavja svojega predava- 
nja, namreč do razširitve Evropske unije, ki je tako rekoč pred 
nami. V primerjavi z dosedanjimi pristopi v Evropsko skup- 
nost in Evropsko unijo bo naslednji val vstopov predvsem 
drugačne kakovosti. Od Rimskih sporazumov naprej je vklju- 
čevanje v Evropsko unijo doseglo predvsem nove kakovosti, 
ki nikakor še niso končane z Maastrichtom. Dosedanji pri- 
stopi so imeli vedno neke vrste skupni imenovalec. Tako bi 
lahko rekli, da je bil en skupni imenovalec Anglija in Irska, 
drugi skupni imenovalec južne države, to se pravi Španija, 
Portugalska in Grčija, in potem tretji skupni imenovalec skan- 
dinavske države in Avstrija. Tokrat pa stojimo pred izredno 
široko pahljačo držav. Na območju Sredozemlja gre za Malto 
in Ciper, ki ju med seboj sploh ni mogoče primerjati. Še 
najprej bi lahko našli neki skupni imenovalec za tri baltiške 
države. Poljska ima preveč kmetijstva, Češka ga praktično 
nima več. Slovaška ima celo vrsto notranjepolitičnih proble- 
mov, ki sem jih prej omenil, po drugi strani ima Madžarska 
celo vrsto kmetijskih problemov. Stabilnost notranjepolitič- 
nega razvoja v Romuniji in Bolgariji je za nas izredno vpra- 
šljiva. In prepričan sem, da je tako rekoč Slovenija glede 
političnega kot tudi glede gospodarskega razvoja skupaj s 
Češko pravzaprav najbližje Evropski uniji. 

Za pristop v polnopravno članstvo v Evropski uniji mora biti 
izpolnjenih šest pogojev: zdravo gospodarstvo, pripravlje- 
nost za uresničitev skupnega trga, pripravljenost za skupno 
zunanjo in varnostno politiko, pripravljenost za skupno 
reševanje varnostnih vprašanj, recimo na področju krimi- 
nala, pa tudi na področju obrambe, za skupno razvijanje 

pravosodja in seveda tudi za uresničevanje načel civilne 
družbe, to se pravi tudi za uresničevanje človekovih pravic in 
državljanskih pravic. Pri razširitvi mora Evropska unija obrav- 
navati kmetijstvo, kako se razvijajo koncesijska sredstva in 
strukturni sklad, kako bomo držali korak s prostim gibanjem 
delovne sile. Seveda je za Evropsko unijo velik problem tudi 
dejstvo, da je Evropska unija, sestavljena iz 15 članic, čisto 
nekaj drugega kot Evropska unija v skrajnem primeru iz 27 
članic. Taka Evropska unija bi potrebovala drugačne institu- 
cije. 

Za ta proces lahko na podlagi avstrijskih izkušenj dam ta 
opozorila. Če država, ki želi postati članica, izjavlja, da je 
pripravljena pristati na Evropsko listino, to se pravi na sedanje 
evropsko stanje v Evropski uniji in na predpise, mora to storiti 
s polnim srcem in ne s figo v žepu. Prizadevali smo si, da bi 
bili v nekaterih vprašanjih malo bolj zviti, ampak s tem ne bo 
nič. Neki državi, ki pristopa, sicer Evropska unija lahko dovoli 
določene izjeme, vendar so vse izjeme časovno omejene, v 
nekem trenutku jih je konec. Zaradi razvoja razmer na Bal- 
kanu in tako dalje pa bo nekaj gotovo: v prihodnosti bodo 
vprašanja varnosti igrala neprimerno večjo vlogo kot do zdaj. 
Tako rekoč »možganski trust« Evropske unije, Center for 
European Policy Studies. je pripravil izhodišča za Evropsko 
unijo. Ta zdaj že čisto natančno določajo neke vrste vozni red. 
V letu 1996 je treba narediti ekspertizo o državi, preveriti je 
treba finančne posledice, začeti je treba tudi že z vključeva- 
njem države v posebne programe, recimo tehnološki pro- 
gram. Potem pride velika konferenca vlad, ki bo končana 
predvidoma šele leta 1998. V tej vladni konferenci naj bi 
sklenili, prvič, svojo politiko do razširitve Evropske unije, pa 
tudi glede morebitne spremembe ali poglobitve ustanov 
Evropske unije. Od leta 1998 do leta 2000 so na programu 
Evropske unije te točke: pogajanja s kandidati za pristop, 
finančna reforma Evropske unije in nov kmetijski sistem. 
Lahko se zgodi, da bodo ta pogajanja tekla dalj časa 

Od leta 2001 do 2003 bi se morale potem odvijati ratifikacije, 
prvič v parlamentih držav, ki želijo k Uniji pristopiti, potem v 
Evropskem parlamentu in na koncu še v parlamentih petnaj- 
stih sedanjih članic Evropske unije. In dobro veste, koliko 
časa potrebujejo parlamenti za določene stvari. Vedno spet 
bodo kje volitve, vedno spet bo kje kakšna vladna kriza, 
ampak zdi se mi, da zaradi zelo dolge evropske zgodovine to 
število let pač ni tako posebno tragično. Pomembno je pri 
tem, da ne gre za neko povezovanje na podlagi sile ali moči ali 
prevlade ali pa poroke, kot so to poskušali Habsburžani, 
temveč da je to pač neko povezovanje na povsem prostovoljni 
podlagi. Kaj so bili odločilni elementi evropskega povezova- 
nja od veljavnosti Rimskih sporazumov naprej? Najprepro- 
stejša začetna ideja je bila, da je treba odpraviti tradicionalno 
sovraštvo med Francijo in Nemčijo tako. da se skupno koplje 
premog in pridobiva jeklo, to se pravi, vse, kar je potrebno za 
izdelavo orožja, energijo in železo. Naslednji duhovni korak je 
bil oblikovanje nekega skupnega gospodarstva zaradi pove- 
čevanja konkurenčnosti. Tretji korak je bil boj proti tako 
imenovani evropski sklerozi. Trdili so oziroma Evropa takrat 
tehnološko ni več držala koraka z Japonsko in Ameriko. 
Naslednji korak je bila potem denarna unija, to se pravi v 
bistvu že politična unija, ampak skozi zadnja vrata preko 
denarne unije. Pravzaprav pa še vedno nismo dali pravega 
odgovora na vprašanje, ali obstoji Evropa kot samostojna 
celina ali mogoče samo privesek. To sem mislil takrat na 
začetku, ko sem rekel, da bomo zdaj na koncu stoletja spet 
prvič lahko obravnavali to vprašanje, ki je na začetku našega 
stoletja pripeljalo do katastrofalnih vojn v tem stoletju. Takrat 
je hotel vsak nadvlado nad drugimi, danes stojimo pred vpra- 
šanjem, ali smo se dejansko kot Evropejci skupaj pripravljeni 
razvijati. Imamo dolg seznam problemov, ki jih vsi poznamo, 
recimo gospodarski položaj in brezposelnost, balkansko 
vprašanje in selitve po Evropi, varnostna problematika, pa 
tudi cela vrsta odprtih duhovnih vprašanj. Včasih smo potrti, 
ker smo prepričani, da se nič ne razvija v pravo smer. Vendar 
je treba pogledati pozitivno plat razvoja v zadnjih letih. Res je, 
da imajo Združeni narodi več članic, vendar je med članicami 
Združenih narodov tudi vedno več demokracij, čeprav so 
demokratične države med članicami še vedno v manjšini. P° 
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vsem svetu se je pravzaprav povečalo spoštovanje človekovih 
pravic, povečalo se je tudi število demokratičnih držav in 
vmes obstoji tudi določen instrumentarij ukrepanja ob krši- 
tvah človekovih pravic, čeprav je ta instrumentarij še zelo 
šibek. Morali si bomo odgovoriti na vprašanje, kaj pravzaprav 
je Evropa in pri tem se ne moremo odpovedati nobenemu 
glasu. 

Včasih nas je strah, da bi neki novi nacionalizem preprečil to 
skupno Evropo. Vendar sem prepričan, da je pravo bogastvo 
Evrope ravno v tej raznolikosti. V tem je tudi velik pomen 
kulture za evropsko politiko. Ali bomo zdaj kulturo uporabljali 
za to, da negujemo našo raznolikost, ali bomo kulturo upora- 
bili kot sredstvo prevlade enega nad drugim? Nihče si ne želi 
neke enotne evropske kulture, vsak si želi pravzaprav samo 
poznavanje vse tiste široke pahljače, ki jo v Evropi označu- 
jemo kot kulturo. Kot primer bi navedel, da bomo kmalu 
verjetno potrebovali neki zgodovinski učbenik srednjeevrop- 
ske, pa tudi celotne evropske zgodovine. V taki knjigi ne bi 
smel dobiti besede samo en pogled na evropsko zgodovino, 
temveč pravzaprav cela množica različnih pogledov, ki bi se 
potem končno le morali spet združiti v en, a zelo raznolik 
pogled. Dojeti moramo, da ima Evropa velike zgodbe. Kaj bi 
bila Evropa brez Shakespeara, brez Goethejevega Fausta, 
brez cele vrste velikih del evropske literature, pa tudi brez 
slovenskih mitov na primer. Evropa torej ni dosežek politikov 
- politiki so zdaj sicer posebej odgovorni za Evropo - ampak 
je dosežek in rezultat vseh narodov skupaj predvsem na 
kulturnem področju 

Končal bi z dvema prispodobama. Eno prispodobo je uporabil 
Mihael Gorbačov, ko je govoril o Evropi kot skupni evropski 
hiši. Ko sem to prispodobo enkrat uporabljal na Poljskem, so 
mi prijatelji rekli, da ta prispodoba ni dobra. Pa sem jih 
vprašal, zakaj ne. To pa zato, so odgovorili, ker vedno isti 
narodi živijo vedno v istih nadstropjih; eden v kleti, drugi pa 
v najuglednejši etaži, v prvem nadstropju. Problem je v tem, 
da je včasih stopnišče zaprto, včasih pa dvigalo ne dela. 
Uporabil bi drugo prispodobo, prispodobo, ki jo je uporabil 
Karel Schwazenberg, ki je živel v Avstriji in bil potem kancler 
pri predsedniku Havlu na Češkem. Ironija je, da je švicarski 
državljan. Rekel je, da je Evropa kot vas. Vsak od nas živi v eni 
hiši, nekateri imajo večje, nekateri manjše, nekatere hiše so v 
dobrem stanju, nekatere so v slabem stanju. Prednost vasi pa 
je v tem, da če se hočem z nekom pogovarjati, grem iz hiše, 
grem do njega, če se pa nočem pogovarjati, grem v hišo. 
Ampak če je hiša mojih sosedov zelo zanemarjena ali pa če v 
sosednjo hišo nekdo vdre, sem tudi jaz kot sosed prizadet. Če 
sosed malo preveč rogovili, se boste verjetno oglasili in rekli, 
naj da malo mir. 

In evropska naloga v taki evropski vasi bi bila tale: poskrbeti 
moramo za to, da bomo imeli dobre skupne ceste, trge, 
poskrbeti moramo, da bomo imeli vodo in kanale. Poskrbeti 
moramo za to, da bomo imeli podjetja, trgovino in delovna 
mesta. V tej vasi bodo morale biti šole za izobraževanje 
mladine. Verjetno mora biti v vasi tudi duhovni center, cerkev. 
In seveda morajo biti tudi policija in gasilci. Brez takih skup- 
nih ustanov ne more shajati niti vas niti Evropa. Vse to zgraditi 
ali izboljšati, to je lepa naloga. In če smo včasih obupani, da 
živimo v strahotno težkih časih, bi se morali pravzaprav poto- 
lažiti z mislijo, da živimo v času, ko imamo možnost, da vse 
izboljšamo. Ampak potem seveda ni mogoče samo čakati, da 
bo nekdo drugi nekaj naredil, ampak moramo sami nekaj 
ukreniti. V vasi imamo vedno sosedsko pomoč in ta mora 
obstajati tudi v Evropi. In mislim, da je to zelo zanimiva 
naloga, od katere imamo lahko koristi vsi, tako vi Slovenci 
kakor tudi mi Avstrijci. In pri tem lahko vsem skupaj želim 
samo veliko sreče in uspeha. 

Predsednik dr. IVAN KRISTAN: Rad bi se vam zahvalil, 
gospod Busek, za izredno zanimivo predavanje. Ugotavljam, 
da je to mišljeno kot predavanje in ne kot okrogla miza, 
vendar pa smo se dogovorili, da bomo dali možnost za vpra- 
šanja tudi zainteresiranemu občinstvu. Med občinstvom poz- 
dravljam tudi ekscelenco doktorja Wagnerja, avstrijskega 
ambasadorja, ki seveda ni zgolj kot zainteresirani udeleženec, 
ampak spremlja doktorja Buseka. 

Dovolite, da se vam zahvalim za to izredno zanimivo predava- 
nje, da ste nam dali veliko elementov za razmišljanje o naših 
hotenjih, naših nadaljnjih prizadevanjih za urejanje odnosov s 
sosedi in za vključevanje v Evropsko unijo. Problem Evropske 
unije ste postavili v zelo širok časovni okvir, se pravi okvir 
tega stoletja, saj ste opozorili na dramatične dileme v začetku 
stoletja, ki se v podobni problematiki pojavljajo tudi konec 
stoletja. Računam vsaj, da bomo tudi Slovenci vključeni v to 
dogajanje. Posebej bi še želel poudariti, da se strinjam z vašo 
mislijo, da je pri vprašanju oziroma pri iskanju odgovora na 
vprašanje, kaj je Evropa, treba upoštevati vsak glas v Evropi, 
to pomeni tudi glas neke majhne Slovenije, ki ima velike 
ambicije. Želel bi si tudi upati, da bi za urejanje odnosov 
Slovenije z Italijo in njene poti v Evropsko unijo lahko dejan- 
sko uporabili model, ki ga je imela Avstrija oziroma ga ima 
Avstrija z južno Tirolsko. To ste navedli kot izredno uspešen 
primer, ki bi ga lahko Slovenija posnemala. Rekli ste, da ste šli 
po poti, da niste iskali rešitve v Rimu, ampak v Milanu, v 
Benetkah in v Trentu. Bojim se, da je slovenski problem 
nekoliko bolj zapleten, da je vendar nekako v Rimu za nas 
glavna ovira, ne pri naših neposrednih sosedih, regijah. 

Glede odnosov Avstrije in Slovenije bi se strinjal tudi z vašo 
ugotovitvijo, da je razvoj teh odnosov v zadnjih letih izredno 
dober. Vendar pa je kot povsod tudi tu prisoten tisti pregovor, 
da se Lucifer kaže v podrobnostih. Izredno bi poudaril tudi 
vašo misel, da Avstrija ne bo ravnala enako kot Italija, kar se 
tiče vključevanja Slovenije v Evropsko unijo, namreč da 
Avstrija ne bo pogojevala rešitve dvostranskih odnosov s 
Slovenijo kot pogoj za vključitev Slovenije v Evropsko unijo. 
To je namreč naš problem zdaj z Italijo. 

Torej še enkrat hvala lepa za vaše izredno zanimivo predava- 
nje. Sedaj vabim zainteresirano občinstvo k razpravi. 

V razpravi je bilo predavatelju pisno zastavljenih več vprašanj. 

Državni svetnik MARCEL ŠTEFANČIČ je vprašal, kako dr. 
Erhard Busek razume nacionalno vprašanje v Združeni Evropi 
ter ali se lahko zgodi, da bodo majhni narodi delili usodo s 
sosednjimi narodnimi manjšinami, saj je danes v Evropi veliko 
odprtih nacionalnih vprašanj. 

Dr. BUSEK: Najprej glede razmerja med velikimi in majhnimi 
državami v Evropski uniji. Evropska unija je glede svoje 
ustave pravzaprav izredno prijazna do majhnih držav. Luk- 
semburg ima enega komisarja v komisiji, Nemčija pa dva. 
Luksemburg ima 300.000 prebivalcev, Nemčija pa več kot 80 
milijonov. Pri nadaljnji reformi je jasno, da bo vsaka država 
članica imela enega komisarja. Tudi če primerjamo število 
poslancev, če pogledamo, koliko mandatov pripada posa- 
mezni državi v Evropskem parlamentu, bomo videli, da so 
spet privilegirane majhne države. In nikoli se še ni zgodilo, da 
bi velike države potegnile skupaj - recimo Anglija, Francija, 
Nemčija, Italija - in prevladovale nad majhnimi, ne glede na 
to, da verjetno sploh ni vprašanja, kjer bi te naštete velike 
države imele isto stališče. Torej mislim, da je ta zaskrbljenost 
neupravičena. Čisto upravičeno je Evropska unija videla zelo 
pomembno nalogo pri ustvarjanju novih možnosti za regije. 
Tukaj smo šele na začetku razvoja, ampak tisto, kar smo do 
zdaj že doživljali, je zelo pozitivno. Najbolj zahodni del 
Avstrije, Vorarlberg, izredno dobro sodeluje z Baden-Wurt- 
tembergom. Zelo dobro sodelujejo severna in južna Tirolska 
ter Trentino, ki imajo celo skupno pisarno v Bruslju. Vendar 
se mi zdi, da smo šele čisto na začetku razvoja regionalizma 
in da je tu še veliko možnosti. Najtežavnejše je vprašanje, ki 
ste ga postavili, to je vprašanje nacionalizma. Treba je pove- 
dati. da tudi zahodnoevropske države niso rešile vseh proble- 
mov. Zdaj doživljajo, kako centralistično organizirane države 
počasi dobivajo drugo obliko. Katalonci zelo poudarjajo pro- 
blem svoje samostojnosti v Španiji in problem Baskov gotovo 
dovolj dobro poznate. V Italiji tudi doživljamo pravzaprav zelo 
razvito novo politično pokrajino, Severne lige si brez regiona- 
lizma sploh ne bi mogli predstavljati. Seveda pa tu ne gre za 
nacionalno vprašanje, ampak za tako rekoč različne zgodo- 
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vinsko in gospodarsko pogojene razmere. Imamo pa seveda 
tudi zelo ekstremno stališče ljudi, ki pravijo, da se mora 
severna Italija združiti, recimo, z Avstrijo. To se seveda ne bo 
uresničilo, ampak taki glasovi se slišijo. Zelo zapletena je 
situacija v Belgiji z lastnimi vladami. Če hočete razpravljati o 
znanstvenem sodelovanju, ne zadošča pogovarjanje z belgij- 
skim ministrom za znanost, ampak morate potem govoriti še 
s flamskim ministrom za znanost, valonskim ministrom, bra- 
bantskim ministrom za znanost, pa še z ministrom za zna- 
nost nemško govoreče manjšine. Ampak to je pravzaprav vse 
že razvito. So sicer napetosti, ampak s tem se da shajati. 
Veliko težavnejša je situacija v tistem delu Evrope, ki je bil prej 
komunističen. Komunizem je bil mednaroden in je izjavljal, da 
problema nacij ni. Stalin je bil v dvajsetih letih komisar za 
narodnosti in je konec dvajsetih let izjavil, da je v Sovjetski 
zvezi rešen vsak problem narodnosti. Kako je bil ta narod- 
nostni problem v Sovjetski zvezi rešen, nam zdaj zelo nazorno 
kažejo Čečeni, Baškiri, Oseti, Krimski Tatari in tako dalje, pa 
verjetno še cela vrsta narodov, ki jih po imenu sploh še ne 
poznamo. Sistem Varšavskega pakta je bil tak kot hladilna 
skrinja, vsi problemi so bili zamrznjeni. Zdaj se pa spet tajajo 
in ker je bilo to že staro, uležano meso, je smrdelo že prej, 
zdaj bo pa smrdelo še neprimerno bolj. Pravzaprav ni nobe- 
nega neonacionalizma. To so vse stari nacionalni in naciona- 
listični problemi, ki smo jih nekoč že vse imeli. V nemško 
govorečem prostoru imamo zelo zanimivo knjigo z naslovom 
Tito, zadnji Habsburžan in ta naslov ni čisto zgrešil cilja. To je 
problem večnacionalnih držav in treba je najti novo kakovost 
za rešitev. Seveda je prav gotovo narobe, če si nekdo izmi- 
šljuje velikosrbske, velikohrvaške, velikoalbanske, velikogr- 
ške itd. države. Lahko povem zelo nazoren primer Mislim, da 
je ime Makedonije s tem, da ima zraven oznako »bivša jugo- 
slovanska republika Makedonija«, popolnoma nora rešitev. 
Ali lahko to kot kratico vzamete »FYRM«, ali lahko nagovorite 
ljudi »dragi Fyrmci«? V newyorškem telefonskem imeniku 
sem iskal, kje je makedonsko zastopništvo pri Združenih 
narodih. Ni pod črko M, ne pod R, ne pod Y, ampak pod F 
(former). To je politično popolnoma noro. Mislim, da se 
moramo na tem področju še zelo veliko naučiti in mislim, da 
bi bilo najpametneje, da bi se držali tega, da bi označili in 
pojmovali pojem nacije kot kulturni pojem. To je za nas 
Avstrijce zelo sprejemljivo, ker bi pravzaprav mi morali po 
jeziku biti Nemci, vendar se od Nemčije zelo zelo razlikujemo. 
Odločilni element našega obstoja je za nas Avstrijce pač 
kultura. Veliko prej bom razumel Haška ali pa kakšnega slo- 
venskega avtorja, kot pa recimo literaturo nekega severnega 
Nemca, čeprav govori isti jezik kot jaz. Vi ste nam pač psiholo- 
ško in po zgodovinski izkušnji veliko bližje kot severni Nemci 
in mislim, da bi se morali zelo intenzivno pogovarjati prav o tej 
temi. Prispevek Handkeja, ki je dvignil toliko prahu, je pravza- 
prav primer razumevanja in nerazumevanja. Handke je odigral 
zelo veliko vlogo pri tem, da Avstrijci bolje razumemo Slo- 
vence. Verjetno je imel isto hrepenenje tudi glede Srbov, 
ampak ubral je zelo napačno pot. To, kar je napisal, je dobra 
literatura, je pa slaba politika. Na tej ravni bi se morali pravza- 
prav soočiti, seveda pa priznam, da je to zelo težavno. 

Da pa nov nacionalizem ne bo prinesel nobenih pametnih 
rezultatov, tudi vsi vemo. Razumem to in se strinjam s tem, da 
hoče dežela, kot je Slovenija, biti samostojna. Vendar vidim v 
tej samostojnosti prvi korak k neki povezavi v veliko širšem 
okviru 

Državni svetnik dr. FRANCE VODOPIVEC je, izhajajoč iz 
razprave, opozoril na uveljavljanje civilizacijske, verske ali 
vojaške moči nad šibkejšimi, dobro znane iz evropske zgodo- 
vine, zdaj pa na gospodarsko obvladovanje. 

Dr. BUSEK: Gotovo je res, da je eden od motivov Evropske 
unije konkurenčna sposobnost v okviru svetovnega gospo- 
darstva. Ampak če se pogovarjamo o tehnologiji pa o znano- 
sti, zelo hitro pridemo do vprašanja, kaj pravzaprav je Evropa 
na teh področjih. Sam sem član neke skupine, ki pripravlja 
Belo knjigo o izobraževanju v Evropi. In zdaj se pogovarjamo 
o tem, kaj bi moralo biti v prihodnji evropski šoli skupno za 
vse in kaj je lahko različno. Mislim, da je naloga profesorjev, 
znanstvenikov in tako dalje, da so na tem področju usmerjeni 
v prihodnost. Ker sem sam politik, lahko mirno rečem, da 

politiki pri razvoju nikoli niso na čelu, ampak vedno zadaj, na 
repu. V bistvu smo zelo podobni generalom, ki se pri vsaki 
vojni trudijo in si prizadevajo, da bi dobili prejšnjo vojno. V 
Franciji imajo trenutno zelo zelo ostro razpravo v povezavi z 
Mitterrandom. Imel je zelo problematično vlogo v Petainovi 
vladi, to se pravi v vichyjevskem režimu in zelo kritično in 
nenavadno se zdaj pojavljata na mizi vloga francoskih naci- 
onalistov in tudi vloga francoskih komunistov. Mislim pa, da 
je to nekaj, kar lahko izpeljejo samo intelektualci. Če pa se 
Evropska unija ne bo zgodila oziroma ne bo obstala, bomo 
pač spet postali privesek neke velesile, ali tiste na drugi strani 
Atlantika ali pa tiste, ki ima večino svojega ozemlja v Aziji- 
Oboje smo že preizkušali od konca druge svetovne vojne in 
račun za eno in drugo smo plačali. 

Državni svetnik dr. DUŠAN PLUT je postavil vprašanje raz- 
vojno ekoloških razsežnosti v Evropi. 

Dr. BUSEK: Ekološka zavest je v Evropi izredno različna. V 
našem delu Evrope je razvita močneje kot morda v roman- 
skem delu. Trenutno se odvija proces počasnega prilagajanja, 
ki pa seveda v očeh Avstrijcev poteka prepočasi, v očeh 
Francozov pa prehitro. Ampak zelo pozitiven element tega 
razvoja vidim v tem, da so morali tudi Francozi in francoska 
vlada počasi dojeti, da so jedrski poskusi stvar preteklosti. Te 
svoje poskuse so izpeljali, vendar je morala francoska vlada 
upoštevati, da je večina francoskega prebivalstva proti. To je 
zelo pomemben pedagoški uspeh v smislu evropske vasi, o 
kateri sem prej govoril. 

Predsednik dr. IVAN KRISTAN je zatem, upoštevaje omejeni 
čas dr. Buseka, navedel še druga pisna vprašanja: kakšno 
stališče ima Avstrija do Srednjeevropske pobude in združe- 
vanja v okviru CEFTE; vprašanje odnosa Avstrije do Kopra 
kot pomembnega pristanišča tudi za Avstrijo; problem 
uvedbe cestnin na avtocestah Avstrije, kar bi lahko vplivalo 
tudi na pristanišče; vprašanje v zvezi z ugotovitvijo dr 
Buseka, da se je v Sloveniji spremenila vlada in da ni več 
možen izgovor, da je v Sloveniji komunistična vlada, kako se 
bodo namreč v novih razmerah reševali ti odnosi do Slovenije 
glede na to spremembo; ali bo slovensko čakanje na pridru-' 
ženo članstvo Evropi traialo, dokler bo v sistemu odločanja v 
Evropski uniji veljala pravica veta. 

Dr. BUSEK: Vseeno bi čisto na kratko poskusil še kaj odgovo- 
riti. Srednjeevropska politična pobuda je zelo dobra, takole 
kot vaja. Mislim pa, da dolgoročno ne bo imela nekega last- 
nega pomena. CEFTA je tako rekoč taborišče za urjenje za 
prihajajoči evropski trg. Sicer je pomembna, vendar je samo 
nekakšno prehodno stanje. 

Koprsko pristanišče je zelo pomembno za Avstrijo in z vese- 
ljem vam lahko povem, da smo z njim zelo zadovoljni. Delate 
namreč bolje in hitreje kot Trst. Cestnine so v Evropi že dolgo 
časa zelo običajne, že dolgo obstajajo, recimo, v Franciji, tudi 
mi jih moramo plačevati, plačevati jih moramo tudi na 
Češkem in drugo leto jih bomo uvedli tudi pri nas. 

O pridruženem članstvu pa mislim, da se bo vaš položaj 
izboljšal, ko bodo opravljene italijanske volitve. Mislim pa, da 
bodo potem tudi druge evropske države začele vedno boli 
pritiskati na Italijo. Italijani se gredo politiko že 2000 let, imajo 
posebno tehniko, s katero se je treba pač sprijazniti, ampak 
prej ali slej se tudi kljub tej tehniki najdejo rešitve. Treba jih je 
pač presojati drugače, kot mi presojamo sami sebe. Mo| 
prijatelj pravi, da se Italija že 2000 let ukvarja s svojim lastnim 
propadom, ampak ljudje pri tem kar dobro shajajo. Hvala 
lepa. 

Predsednik dr. IVAN KRISTAN: Še enkrat hvala lepa doktorju 
Erhardu Buseku in hvala vam za zainteresirano poslušanje. 

* Dobesedni zapis (magnetogram) predavanja 

■ Predavanje dr. E Buseka je organizirala mag. M. Drofenik, sekretarka 
državnega sveta, v sodelovanju z dr. N. Brandtom. svetovalcem vlad0 

in dr. M Polzerjem, vodjo predstavništva Avstrijskega inštituta v LjuD- 
Ijani 
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