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Letnik V

Mnenja državnega sveta
iz pristojnosti državnega

vnega sveta, da drz
jarlamentarno preis

epi državnega sveta o obravnaval
udah in vprašanjih

Posveti in predavanja - inform

Št. 9

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 uresničevanju smernic Komisije Evropskega sveta o vstopu
Slovenije v članstvo Evropske unije - Agenda 2000
za članstvo v Evropski uniji se v veliki meri nanašajo na
problematiko, o kateri je državni svet že večkrat razpravljal, nanjo
opozarjal in se do nje tudi opredelil (npr. ob obravnavi Strategije
povečanja konkurenčne sposobnosti slovenske industrije, Analizi
gospodarskih gibanj v Republiki Sloveniji, proračunskih
dokumentih).

Državni svet Republike Slovenije je na 98. seji, dne 19. 11.1997,
ob obravnavi uresničevanja smernic Komisije Evropskega sveta
o vstopu Slovenije v članstvo Evropske unije - Agenda 2000,
sprejel
SKLEP
da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu da
državnemu zboru naslednje

Državni svet ugotavlja, da so dosedanje opredelitve državnega
sveta v veliki meri v skladu z opozorili, ki prihajajo iz Evropske
unije o nerešenih vprašanjih ter o zamujanju pri gospodarskih in
socialnih reformah v Sloveniji, posebno na področjih industrije,
kmetijstva, javnih financ, bank, pa tudi na področju transformacije
lastninske strukture in pokojnin.

MNENJE
k uresničevanju smernic Komisije Evropskega sveta o
vstopu Slovenije v članstvo Evropske unije - Agenda 2000

Za poročevalca je bil določen državni svetnik prof. dr. Peter Glavič.

Mnenje in zahteve Komisije Evropskega sveta o prošnji Slovenije

Mnenje državnega sveta k poročilu o jedrski in radiološki varnosti v Sloveniji
v letu 1996
elektrarne Krško v celoti se postavljajo naslednja vprašanja:

Državni svet Republike Slovenije je na 98. seji, dne 19. 11. 1997,
ob obravnavi poročila o jedrski in radiološki varnosti v Sloveniji v
letu 1996, sprejel

1) Republika Hrvaška pridobiva polovico električne energije,
proizvedene v Nuklearni elektrarni Krško, vendar je ne plačuje
niti pravočasno niti v polni ceni.

SKLEP

2) Problem odlaganja in skladiščenja radioaktivnih odpadkov
zaenkrat ostaja le na ozemlju Republike Slovenije, zato je
potrebno skupaj s sosednjo Republiko Hrvaško pospešeno
iskati rešitve trajnega skladiščenja radioaktivnih odpadkov.

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

Zaradi neurejenih odprtih vprašanj z Republiko Hrvaško prihaja
dolgoročno do vprašanja zmanjševanja jedrske in radiološke
varnosti, saj se že zamuja pri zamenjavi uparjalnikov ter pri
gradnji popolnega simulatorja. Državni svet poziva slovensko
vlado, da na najvišji ravni skupaj s sosednjo Republiko Hrvaško
prednostno uredi problematiko Nuklearne elektrarne Krško.

k poročilu o jedrski in radiološki varnosti v Sloveniji
v letu 1996

1. Državni svet pozitivno ocenjuje Poročilo o jedrski in radiološki
varnosti v Sloveniji v letu 1996, saj je strokovno zelo korektno in
pregledno pripravljeno. Poročilo sistematično in celovito zajema
vse obstoječe vire radioaktivnosti in je podkrepljeno s številnimi
rezultati meritev ter preglednimi grafičnimi prikazi.

3) Državni svet tudi opozarja na neplačevanje sredstev v Sklad
za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in
odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NE Krško, saj so ta
sredstva vir za dokončno in ekološko sprejemljivo razgradnjo
NE Krško.

2. Ob poročilu pa se državnemu svetu odpirajo še nekatera širša
vprašanja, ki so le posredno vezana na poročila, in sicer:

3. Državni svet meni, na kar je opozarjal že ob obravnavi poročil
v prejšnjih letih, daje potrebno zakonsko urediti vprašanje stalnega
nadomestila prizadetim prebivalcem oziroma lokalnim skupnostim
zaradi povečanega tveganja v skladu z določili zakona o varstvu
okolja in predlogi v zvezi s pričakovanimi zakonskimi
spremembami.

Državni svet ugotavlja, da je Republika Slovenija podpisala in tudi
ratificirala vrsto mednarodnih sporazumov in pogodb oz. konvencij
na področju jedrske varnosti. Ob tem posebej opozarja na nerešen
status lastništva Nuklearne elektrarne Krško, o katerem se morata
dogovoriti Republika Slovenija in Republika Hrvaška. Glede
odgovornosti in soodgovornosti obeh držav do Nuklearne

4. Državni svet opozarja tudi na prepočasno uveljavljanje
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slovenske zakonodaje na področju jedrske in radiološke varnosti,
še posebej ob dejstvu, da je Slovenija ratificirala Konvencijo o
jedrski varnosti, ki zavezuje našo državo, da ustvarja zakonodajo
za varno obratovanje jedrskih objektov. Pri tem posebej opozarja
na neizvršljivost zakona o dekomisiji Nuklearne elektrarne Krško,

v katerem niso predpisani nosilci nadzora in sankcioniranje
neplačevanja.
Za poročevalca je bil določen državni svetnik prof. dr. Dušan Plut.

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o odpravi posledic komunističnega
totalitarnega režima - hitri postopek
Državni svet Republike Slovenije je na 98. seji, dne 19. 11. 1997,
ob obravnavi predloga zakona o odpravi posledic komunističnega
totalitarnega režima - hitri postopek, sprejel
SKLEP
da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu da
državnemu zboru naslednje
MNENJE

na katerih temelji sedanja ureditev Republike Slovenije (Ustava
RS, zlasti členi: 1,2, 3, 14, 15,16,21,22-25, 27-29,36,38,43-44,
63-80, 81, 83, 109, 112, 115-119, 125-127, 129-130, 132, 134,
155, 160), prav tako pa je v nasprotju z mednarodnimi akti, ki
zavezujejo RS (Mednarodni pakt o državljanskih in političnih
pravicah, Evropska konvencija o človekovih pravicah), še
posebej pa odstopa od Resolucije Skupščine Sveta Evrope 1096
in smernic za njeno izvedbo iz leta 1996, ki se nanaša na vprašanje
lustracije.

Državni svet ugotavlja, da predloženi zakon zaradi številnih
pomanjkljivosti ni primeren za sprejem. Posamezne določbe so
sporne z vidika skladnosti z ustavo in veljavnim pravnim redom.
Prav tako pa niso upoštevani niti minimalni pogoji za legitimnost
lustracijskih postopkov Resolucije Parlamentarne skupščine
Sveta Evrope št. 1096.

Analiza posameznih členov predloga zakona kaže na njihovo
protiustavnost, ker so v direktnem nasprotju z že citiranimi
določbami ustave. Zakon bi imel za posledico diskriminacijo
državljanov in kršitev njihovih ustavnih pravic, bodisi z direktnim
negiranjem pravic, bodisi z uveljavljanjem načela retroaktivnosti.
Zakon je v nasprotju z ustavnimi določbami o organizaciji državne
oblasti v RS, saj negira v ustavi določena načela, ki zagotavljajo
legitimnost najvišjih državnih organov in uveljavljanje njihove
politične odgovornosti. Zakon tudi negira ustavno določena
razmerja med najvišjimi organi zakonodajne, izvršilne in sodne
oblasti.

Predlagan je sprejem zakona po hitrem postopku, vendar pa
navedbe predlagateljev ne izpolnjujejo zahteve 201. člena
poslovnika državnega zbora, namreč da morajo biti izkazane
izredne potrebe države, interesi obrambe ali pa naravne nesreče.

Glede na to, da je bil namen zakona neposredno poseči v
postopek volitev predsednika Republike Slovenije, je potrebno
opozoriti na ustavne določbe o njegovi izvolitvi, še posebej pa o
uveljavljanju njegove odgovornosti (109. člen ustave)

Državni svet ocenjuje, da to, kar predlagatelja navajata, niso
izredne potrebe slovenske države, ki bi upravičevale hitri
postopek za sprejem zakona. Učinek bi bil obraten. Ne samo, da
s sprejetjem takšnega zakona ne bi "preprečili nadaljnje
poslabšanje položaja Slovenije in ji omogočili, da nadoknadi
zaostanek za ostalimi perspektivnimi srednjeevropskimi
državami", ampak bi, nasprotno, prav to ogrozilo ugled Slovenije
kot uspešne tranzicijske države, ki ji ga sedaj priznava
mednarodna skupnost: na osnovi priznanja, da je Slovenija
demokratična država, ki spoštuje vladavino prava in človekove
pravice, je bil pripravljen (in v državnem zboru tudi ratificiran)
Evropski sporazum o pridružitvi ter je Slovenija predlagana v
prvo skupino šestih držav za pogajanje o članstvu v EU. Takšen
ugled uživa Slovenija tudi v Združenih narodih, saj je bila prav
zaradi tega nedavno tega izvoljena za nestalno članico
Varnostnega sveta.

Tudi poseganje v sodniško funkcijo spada v vrsto očitne kršitve
ustave. Po eni strani gre za poseganje v položaj sodnikov, ki je v
ustavi nedvoumno urejen (129, 130, 132, 134. členi ustave), po
drugi strani pa zakon ponuja v obliki lustracijskega sodišča
posebno vrsto izrednega sodišča, čeprav po ustavi ni dovoljeno
ustanavljanje izrednih sodišč (126. člen ustave).

Sprejemanje takšnega zakona ne pomeni samo očitne
protiustavnosti, ampak bi utegnilo povzročiti nemir in nestabilnost
v državi.

Vsebinsko enaka ocena velja tudi za predloženo resolucijo (EPA
294-II) in bi bilo primerno, da jo državni zbor prav tako zavrne.

k predlogu zakona o odpravi posledic komunističnega
totalitarnega režima - hitri postopek

Izredne potrebe države torej ne govorijo samo proti sprejemu
predlaganega zakona po hitrem postopku, ampak sploh proti
sprejemu tega zakona, ker se z njim ogrožajo ustavna načela,

Ob teh načelnih pravnih argumentih je mogoče opozoriti tudi na
siceršnjo skrajno površno pravnoformalno plat zakona, ki vsebuje
vrsto nedoločnih pojmov in nekatere pojme uporablja napačno,
kar bi še dodatno omogočilo samovoljo pri njegovem izvajanju.
Glede na vse navedeno državni svet meni, da predlog zakona, ki
je vložen v zakonodajni postopek, ni primeren za sprejem. Zato
predlaga državnemu zboru, da ga zavrne.

Za poročevalca je bil določen predsednik državnega sveta prof.
dr. Ivan Kristan.

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije
prva obravnava
Državni svet Republike Slovenije je na 99. seji, dne 10.12.1997,
ob obravnavi predloga zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici
Slovenije - prva obravnava, sprejel

ali pa s kmetijsko predelovalno dejavnostjo. Zato je potrebno, da
se predlog zakona na konceptualni ravni ustrezno izčisti, dopolni
in spremeni;

SKLEP

- čeprav je obvezno članstvo v Kmetijsko gozdarski zbornici
povezano z javnimi pooblastili, je vprašanje obveznega članstva
potrebno ponovno preučiti. Kmetijsko gozdarska zbornica bo
ustanovljena v interesu tistih, za katere naj bi opravljala svojo
dejavnost, zato se morata razprava in struktura organov začeti
na nižjem nivoju in nadgrajevati navzgor, saj bodo le tako lahko
sprejete odločitve, ki so potrebne in ki bodo zadovoljive za članstvo;

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu da
državnemu zboru naslednje
MNENJE
k predlogu zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici
Slovenije - prva obravnava

mednarodno priznanje avtonomije Kmetijsko gozdarske
zbornice terja tudi avtonomno (od države neodvisno) financiranje.
Niso sprejemljivi viri, kot so državne dotacije ali krediti;

Državni svet je k predlogu zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici
Slovenije sprejel naslednja stališča in ugotovitve:

- v predlogu zakona se zastavlja vprašanje demokratičnosti
odločanja znotraj strukture Kmetijsko gozdarske zbornice, saj
obstoji nevarnost birokratskega odnosa. Prav tako je potrebno
preučiti odnos med organi in pooblastili za zaposlene profesionalne
kadre na zbornici;

- državni svet podpira predlog zakona po predvidenem rednem
zakonodajnem postopku, vendar se zaradi pomembnosti
problematike zavzema za njegovo čimprejšnjo uvrstitev na dnevni
red seje državnega zbora;

- zastavlja se vprašanje, zakaj predlog zakona v večji meri ne
predvideva za izvajanje del pogodbenega angažiranja izvajalskih
organizacij namesto njihovega neposrednega vključevanja v
zbornico;

- Kmetijsko gozdarska zbornica ne bo imela pomembnega vpliva
le na področju kmetijstva in gozdarstva, temveč bo vplivala tudi
na drugačen odnos do celotnega slovenskega bivanjskega okolja,
na poselitev in kulturo krajine, s tem pa na skladnejši regionalni
razvoj;

- državni svet meni, da je potrebno podrobno preučiti
organizacijsko shemo in zastopanje območnih zbornic, pri čemer
je potrebno dodatno preučiti število območnih zbornic, kjer bi
veljalo razmišljati tudi o kriteriju na število članov na terenu. Pri
tem je potrebno upoštevati tudi obstoječa strokovna društva, ki
morajo dobiti organizacijsko navezavo že na regionalni ravni;

- državni svet opozarja na ključni vsebinski problem koncepta
Kmetijsko gozdarske zbornice, ki ga ponuja predlog zakona saj v
bistvu ponuja organizacijo, ki naj bi v precejšnji mer opravljala
funkcijo države na področju kmetijstva, vključuje zavode, daje
Kmetijsko gozdarski zbornici ustanoviteljstvo zavodov in lastnino
teh zavodov, vzdržuje državne službe, hkrati pa naj bi bila
asociacija pretežnega dela gospodarski subjektov. Koncept v
bistvu ne ponuja modela zbornice v modernem smislu, kjer je
zbornica po definiciji asociacija, združenje oziroma zveza
gospodarskih subjektov, v tem primeru na področju kmetijstva.
Državni svet zato podpira idejo, da se ustanovi Kmetijsko
gozdarska zbornica v skladu z načeli o organiziranosti zbornic,
ki so pretežno uveljavljene v članica Evropske zveze, ne pa na
način, kot je ponujen v predlogu zakona;

- preučiti je potrebno mesto sedeža Kmetijsko gozdarske
zbornice, saj ni nujno, da je le-ta v Ljubljani. Primerneje bi bilo, da
je sedež v regiji, kjer je kmetijstva največ oziroma je najbolj razvito;
- državni svet predlaga državnemu zboru in Vladi Republike
Slovenije, da prioritetno pripravita celovito zakonsko ureditev
organiziranja zborničnega sistema v Republiki Sloveniji, pri čemer
je potrebno določiti le splošne principe organiziranja, torej
minimalne okvire, znotraj katerih se bodo gospodarski subjekti, v
skladu s svojimi interesi, sami organizirali.

- državni svet meni, da bi bilo koristno v predlaganem zakonu
opredeliti tudi odnos do splošne zbornice ali do morebitne zveze
zbornic predvsem zato, ker ni popolnoma jasna vloga
gospodarskih družb, ki se ukvarjajo tudi ali predvsem s kmetijsko

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Tone Hrovat.
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Peta alinea 97. člena Ustave Republike Slovenije - državni svet
zahteva parlamentarno preiskavo

Zahteva državnega sveta, da državni zbor odredi parlamentarno preiskavo o vzrokih,
okoliščinah in posledicah dogodkov na kapitalskem trgu v marcu 1996 in
uresničevanju zakonskih nalog Agencije za trg vrednostnih papirjev v obdobju
1995-1997 sploh, vključno z vsemi njenimi organi
Na podlagi 5. alinee 1. odstavka 97. člena ustave Republike
Slovenije in drugega odstavka 44. člena poslovnika državnega
sveta je Državni svet Republike Slovenije na 98. seji, dne 19. 11.
1997, sprejel

dokazila, pričevanja, ugotovitve preiskave ter predloge sklepv, ki
naj jih v skladu s svojimi pristojnostmi sprejme državni zbor.
3. Odgovornost nosilcev javnih funkcij je treba preučiti zlasti
glede morebitnega neupoštevanja 147. člena zakona o trgu
vrednostnih papirjev, 22. člena zakona o investicijskih skladih in
družbah za upravljanje - ZISDU (Ur. I. RS, št. 6/94), 112/IV člena
ZISDU, 3/II člena ZISDU, 29/I člena ZISDU, 12. člena zakona o
obligacijskih razmerjih, 90/II člena ZISDU, 123. člena ZISDU
(zadnja alinea) s strani vodilnih oseb agencije.

ZAHTEVO
da državni zbor skladno s 93. členom ustave, 1. členom zakona
o parlamentarni preiskavi (Ur. I. RS, št. 63/93) in drugim odstavkom
1. člena poslovnika o parlamentarni preiskavi (Ur. I. RS, št. 63/93)
odredi parlamentarno preiskavo o vzrokih, okoliščinah in
posledicah dogodkov na kapitalskem trgu v marcu 1996 in
uresničevanju zakonskih nalog Agencije za trg vrednostnih
papirjev v obdobju 1995-1997 sploh, vključno z vsemi njenimi
organi (v nadaljnjem besedilu: agencija).

4. Preiskava je v javnem interesu glede:
- razvoja kapitalskega trga in preprečevanja morebitne
podcenjene razprodaje podjetij, zlasti tujcem;
- možnosti financiranja podjetij preko primarnega kapitalskega
trga;
- odpiranja novih in ohranjanja obstoječih delovnih mest;
- zaščite vlagateljev.

1. Namen preiskave je:
- ugotoviti vzroke, okoliščine in posledice dogodkov na
kapitalskem trgu v marcu 1996:
- ugotoviti morebitno odgovornost agencije za njeno delovanje in
posege v letih 1995 do 1997, zlasti glede razvoja kapitalskega
trga, zaščite vlagateljev, obveščanja javnosti, morebitnega kršenja
zakonov, delovanja v javnem interesu in neodvisnosti:
- ugotoviti vsebino, kakovost in obseg nadzora nad agencijo;
- ugotoviti morebitno izpolnjevanje obveznosti Ljubljanske borze
(v letih 1995-1997), zlasti glede pravilnika za trgovanje s svežnji
vrednostnih papirjev.

5. V skladu s prvim odstavkom 5. člena poslovnika o parlamentarni
preiskavi naj državni zbor odredi posebno preiskovalno komisijo.
6. V skladu z zadnjim odstavkom 2. člena poslovnika o parlamentarni preiskavi državni svet določa za svojega predstavnika
pri obravnavi zahteve na seji državnega zbora državnega
svetnika prof. dr. Petra Glaviča.
Državni svel Republike Slovenije je na 99. seji, dne 10. 12. 1997.
sprejel sklep, s katerim je za svojega predstavnika pri obravnavi
te zahteve na seji državnega zbora določil državnega svetnika
prot. dr. Franceta Vodopivca.

2. Po končani preiskavi, vendar najkasneje v treh mesecih, naj
preiskovalna komisija državnemu zboru in državnemu svetu
predloži pisno poročilo, ki bo vsebovalo opis poteka postopka,

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 Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
v zvezi z analizo izvajanja lastninskega preoblikovanja družbenih podjetij, ki so se
lastninila po zakonu o zadrugah
družbenih podjetij, ki so se lastninila po zakonu o zadrugah in na
podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel
naslednji

Državni svet Republike Slovenije je na 87. seji, dne 16. 4.1997, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
pobudo Komisije državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano v zvezi z analizo izvajanja lastninskega preoblikovanja
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SKLEP

Samo primer: Vinsko klet Ptuj je dobila Zadruga Ptuj z odločbo
ustreznega ministrstva, da je 45- %-ni solastnik vinske kleti na
Ptuju, enega dela Ptujskega kombinata. Vendar je delavski svet
Ptujskega kombinata sprejel sklep, da 45- %-no vrednost kleti
spremeni v vrednost celotnega kombinata in tako so danes
zadružniki vinogradniki solastniki komaj 2,8 % Ptujskega
kombinata. Podobnih primerov je še več, npr. Panonka Murska
Sobota, Tovarna sladkorja Ormož ipd.

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo Komisije
državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in zahteva
od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencije
za prestrukturiranje in privatizacijo analizo izvajanja lastninskega
preoblikovanja družbenih podjetij, ki so se lastninila po zakonu o
zadrugah.
Obrazložitev

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano in Agencija za prestrukturiranje in privatizacijo pobudo
preučita in v roku 30 dni nanjo odgovorita.

Zakon o zadrugah je predvidel 45- %-ni delež 46 družbenih podjetij
predelovalne industrije v Sloveniji. Vse zadruge, ki naj bi bile
solastniki teh družbenih podjetij pri lastninjenju, so danes lastniki
le 5 do 30 %, vse drugo pa se je izničilo na račun dokapitalizacije
podobnih podjetij.

POSREDOVANI ODGOVOR AGENCIJE ZA PRESTRUKTURIRANJE IN PRIVATIZACIJO JE ZAUPNE NARAVE.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika mag. Dagmarja Šustra
v zvezi z zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov
Državni svet Republike Slovenije je na 87. seji, dne 16. 4. 1997, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika mag. Dagmarja Šustra v zvezi z
zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (Ur. I. RS, št.
57/96) in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem
svetu sprejel naslednji

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov je med drugim
finančno zelo prizadel nekatere športe in športnike, ker je
prepovedal oglaševanje nekaterih blagovnih znamk na športnih
objektih in športnih prireditvah. Predlagatelj je pred sprejetjem
zakona zagotovil, da bo prizadetim nadomestil finančno škodo, ki
bo nastala s prepovedjo reklamiranja.

SKLEP

Zato državni svet sprašuje Ministrstvo za šolstvo in šport,
Ministrstvo za zdravstvo in Ministrstvo za finance, kako so izpolnili
svojo obljubo oziroma na kakšen način so rešili ta problem.

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika mag. Dagmarja Šustra in predlaga Ministrstvu za šolstvo
in šport, Ministrstvu za zdravstvo in Ministrstvu za finance, da
vprašanje preučijo in nanj odgovorijo.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za šolstvo in šport,
Ministrstvo za zdravstvo in Ministrstvo za finance v roku 30 dni
odgovorijo na vprašanje.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Fedje Klavore
glede prvomajskega kurjenja kresov
pozove ljudi, da naj bodo pri organiziranju ognja zelo previdni, saj
je zemlja suha, vreme vetrovno in nevarnost požarov izjemno
velika. Sežiganje gum pa močno onesnažuje okolje, zato naj se
ljudje temu odpovejo.

Državni svet Republike Slovenije je na 87. seji, dne 16. 4. 1997, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Fedje Klavore glede prvomajskega
kurjenja kresov in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o
državnem svetu sprejel naslednji

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo
za okolje in prostor in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano v roku 10 dni odgovorijo na vprašanje.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Fedje Klavore in predlaga Ministrstvu za obrambo,
Ministrstvu za okolje in prostor in Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, da vprašanje preučijo in nanj odgovorijo.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA OBRAMBO
(Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje)

Bližajo se prvomajski prazniki, ob katerih ljudje tradicionalno kurijo
kresove, na kar nas marsikje opozarjajo pripravljene skladovnice
starih gum.

V zvezi s sklepom državnega sveta glede kurjenja kresov ob
prvomajskih praznikih vas obveščamo:
1. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ministrstva
za obrambo je v skladu s svojimi pristojnostmi opozorila vse
organizatorje javnih prireditev s kresovanjem ter vse druge, ki
bodo ob prvomajskih praznikih kurili kresove, da morajo pri
tem upoštevati uredbo o varstvu pred požarom v naravnem
okolju (Ur. I. RS, št. 62/95), ki ureja ukrepe za varstvo pred
požarom pri odprtih kuriščih. Pri tem je posebej opozorila, da
se pri kurjenju ne sme uporabljati gorljivih tekočin in materialov,
ki pri gorenju razvijajo močan dim in strupene pline (bencin,
avtomobilske gume ipd.).

Državni svet postavlja naslednje vprašanje:
Kako bodo na tak način proslavljanja reagirale inšpekcijske službe
tudi glede na dejstvo, da je zakonska pristojnost nadzora nad
kurjenjem v odprtem prostoru (le z organskimi naravnimi materiali)
v rokah Ministrstva za obrambo, Ministrstva za okolje in prostor
in Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo?
Državni svet istočasno predlaga, da naj eno od ministrstev javno
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2. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje bo glede
na stopnjo požarne ogroženosti naravnega okolja po potrebi
sprejela dodatne ukrepe za varstvo pred požarom.

- na javnih prireditvah s kresovanjem mora biti organizirana tudi
požarna straža, ki jo lahko opravljajo le gasilci.

3. Stanje požarne varnosti bo v teh dneh nadzorovala tudi
inšpekcija za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Če kres povzroči požar v naravi, je treba o tem takoj obvestiti
Center za obveščanje na telefonsko številko 112, ki bo na kraj
požara napotil gasilce.

Priloga: Sporočilo za javnost

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
(Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo)

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ministrstva
za obrambo opozarja organizatorje javnih prireditev s kresovanjem
ter vse, ki bodo ob prvomajskih praznikih kurili kresove, da morajo
pri tem upoštevati z uredbo o varstvu pred požarom v naravnem
okolju (Ur. I. RS, št. 62/95) predpisane ukrepe, in sicer:

Gozdarska in kmetijska inšpekcija bosta v skladu z določili uredbe
o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. I. RS, št. 62/95) in
v skladu s svojimi pooblastili vršili nadzor in po potrebi tudi ukrepali
v vseh primerih, ko ne bodo upoštevana določila 5. člena uredbe,
ki predpisuje ukrepe varstva pred požarom v naravnem okolju.

- kurišče mora biti obdano z negorljivimi materiali (npr. s peskom,
kamni, opeko, kovino);
- prostor okoli kurišča mora biti očiščen vseh gorljivih snovi,
- kurišče mora biti dovolj oddaljeno od gozda, dreves in zgradb,
- v času kurjenja mora biti ob ognju vedno nekdo prisoten; če
bodo kres kurili otroci, mora biti zraven tudi odrasla oseba;
- pri kurjenju se ne sme uporabljati gorljivih tekočin (npr. bencina)
ali materialov, ki pri gorenju razvijajo močan dim in strupene
pline (npr. avtomobilske gume);
- ob vetrovnem vremenu je treba kurjenje kresa prekiniti;
- po končanem kurjenju je treba ogenj pogasiti, kurišče pa prekriti
z negorljivim materialom (npr. s peskom ali zemljo);

Pripomniti je potrebno, da v zadnjih nekaj letih ne beležimo
primerov, ko bi bil zaradi kurjenja kresov ob prvomajskem
praznovanju ogrožen gozd ali kmetijsko zemljišče.
Glede vašega priporočila, da naj službe v pristojnih ministrstvih
poskrbijo za obveščanje in opozarjanje javnosti in morebitnih
kršiteljev uredbe v zvezi s kurjenjem v naravnem okolju vam
sporočamo, da smo dali pobudo požarnemu inšpektorju na
Ministrstvu za obrambo g. Bogu Zupančiču, da naj v skladu s 3.
členom uredbe obvesti javnost o ukrepih, ki so potrebni pri kurjenju
v naravnem okolju.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnih svetnikov Eriha Šerbca in
dr. Avgusta Majeriča ter državne svetnice Majde Šlajmer Japelj glede nesporazumov med
mestno občino in upravno enoto v Mariboru
Državni svet Republike Slovenije je na 87. seji, dne 16. 4. 1997, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnih svetnikov Eriha Šerbca in dr. Avgusta Majeriča
ter državne svetnice Majde Šlajmer Japelj glede nesporazumov
med mestno občino in upravne enoto v Mariboru in na podlagi 1.
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Nesporazumi med mestno občino in upravno enoto v Mariboru
so take narave, da vplivajo na slabše delo upravne enote v njenih
obveznostih do občanov.

SKLEP

Državni svet sprašuje Vlado Republike Slovenije, kako se izvajajo
sklepi, ki jih je sprejela leta 1995.

O problemu je Vlada Republike Slovenije razpravljala leta 1995 in
sprejela določene sklepe.

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnih
svetnikov Eriha Šerbca in dr. Avgusta Majeriča ter državne
svetnice Majde Šlajmer Japelj glede nesporazumov med mestno
občino in upravno enoto v Mariboru in predlaga Vladi Republike
Slovenije, da vprašanje preuči in nanj odgovori.

Državni svet predlaga, da Vlada Republike Slovenije v roku 30
dni odgovori na vprašanje.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika prof. dr. Petra Glaviča
v zvezi z izjavo predsednika strokovnega sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev
podal na 137. seji Odbora državnega zbora za finance in kreditnomonetarno politiko.

Državni svet Republike Slovenije je na 88. seji, dne 14. 5. 1997, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika prof. dr. Petra Glaviča v zvezi z
izjavo predsednika strokovnega sveta Agencije za trg vrednostnih
papirjev in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem
svetu sprejel naslednji

Vprašanje se glasi:

SKLEP

Kdo in kdaj je dal izjavo oziroma priznanje, da je Agencija za trg
vrednostnih papirjev ukrepala izjemno hitro v primeru investiranja
v sklade DADAS-a?

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika prof. dr. Petra Glaviča v zvezi z izjavo predsednika
strokovnega sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki jo je

Predsednik Odbora državnega zbora za finance in kreditnomonetarno politiko je agencijo zaprosil za dokumente v zvezi s
temi priznanji, vendar je direktor agencije dne 18. 11. 1996
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odgovoril, da "izjava o priznanjih za hitro ukrepanje ni moja, zato
je ne komentiram".

Predstavniki Agencije dr. Dušan Mramor - predsednik strokovnega
sveta, mag. Jovan Lukovac - svetovalec direktorja, Natalija
Stošicki - svetovalec, so se v času od 7. do 8. septembra 1996
udeležili Securities Regulators Foruma v Londonu, ki ga je
organiziral British Know How Fund.To je bilo srečanje vseh Agencij
za trg vrednostnih papirjev iz dežel na prehodu s predstavniki
institucij z enakimi funkcijami Velike Britanije in nekaterih drugih
razvitih držav. V okviru predstavitev in razgovorov o delovanju
podobnih agencij na trgih vrednostnih papirjev prisotnih držav so
predstavniki Agencije za trg vrednostnih papirjev predstavili tudi
primer manipulacije cen vrednostnih papirjev in preko tega
manipulacij donosov vzajemnih skladov iz Slovenije. Predstavniki
Velike Britanije in drugih razvitih držav so v diskusiji poudarjali
izjemno hitrost, s katero je Agencija za trg vrednostnih papirjev
ukrepala v tem primeru.

Državni svet predlaga, da Agencija za trg vrednostnih papirjev
vprašanje preuči in v roku 30 dni nanj odgovori.
ODGOVOR AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV
Strokovni svet Agencije za trg vrednostnih papirjev se je na seji
dne 18. 6. 1997 seznanil z vprašanjem državnega sveta: "Kdo in
kdaj je dal izjavo oz. priznanje, da je Agencija za trg vrednostnih
papirjev ukrepala izjemno hitro v primeru investiranja v sklade
DADAS-a?"
Strokovni svet je na osnovi ustne obrazložitve predsednika dr.
Mramorja sprejel sledečo ugotovitev:

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Jožeta Resmana
v zvezi z ustavnim usklajevanjem občinskih meja
Državni svet Republike Slovenije je na 90. seji, dne 4. 6. 1997, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Jožeta Resmana v zvezi z
ustavnim usklajevanjem občinskih meja in na podlagi 1. odstavka
56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

ODGOVOR SLUŽBE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
V zvezi z vprašanjem o ustavnem usklajevanju občinskih meja
vam odgovarjamo sledeče:
V skladu s sklepom državnega zbora o začetku postopka za
ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij, sprejetega na
4. izredni seji dne 23.5.1997, je Vlada Republike Slovenije pripravila
gradivo "Predlog za ustanovitev občin ter za določitev njihovih
območij", ki ga bosta obravnavala odborVIade Republike Slovenije
za državno ureditev in javno upravo in Vlada Republike Slovenije
17. oziroma 19. junija 1997, nato pa bo predlog, ki vsebuje tudi
predhodno opredelitev Vlade RS do vseh predlogov, pobud in
ostalih vlog, poslan Državnemu zboru RS.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Jožeta Resmana v zvezi z ustavnim usklajevanjem
občinskih meja.
Čez leto in pol se bodo zaključili mandati županom in članom
občinskih svetov v mestnih občinah in občinah. Ustavno sodišče
je ugotovilo, da 2. in 3. člen zakona o ustanovitvi občin ter o
določitvi njihovih območij nista v skladu z ustavo in da mora biti
usklajevanje končano šest mesecev pred razpisom novih lokalnih
volitev. Torej je časa za uskladitev občinskih meja z ustavo in
zakonom zelo malo.

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo je pregledala območja
vseh ustanovljenih občin, ob upoštevanju odločbe Ustavnega
sodišča RS o ugotovitvi neskladnosti 2. in 3. člena zakona o
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ter pripravila
predloge za ustanovitev novih občin, predloge za spremembe
območij nekaterih občin ter predloge za spremembe imena in
sedeža občin. Proučila je tudi vse predloge, ki so bili na podlagi
zakona o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih
območij vloženi v Državni zbor Republike Slovenije.

Istočasno se že dve leti pojavljajo nove pobude za ustanovitev
občin ter za spremembo občinskih meja.
Verjetno se bosta oba primera reševala vzporedno, zato državni
svet sprašuje ministra za lokalno samoupravo in Službo vlade za
lokalno samoupravo:

2. Kdaj bodo pripravili strokovno oceno, katere občine in mestne
občine ter katere nove pobude so usklajene z ustavo in zakonom
o lokalni samoupravi?

Vlada bo državnemu zboru predlagala predlog sklepa, s katerim
predlaga državnemu zboru nadaljevanje postopka za ustanovitev
občin, postopka za spremembo območij občin ter postopka za
spremembo imena in sedeža občin. Komisija državnega zbora je
pripravila predlog rokovnika za izvedbo postopka za ustanovitev
občin ter za določitev njihovih območij, ki ga bo obravnavala na
svoji seji dne 10. junija 1997.

Državni svet predlaga, da minister za lokalno samoupravo in
Služba vlade za lokalno samoupravo vprašanje preučita in v
roku 30 dni nanj odgovorita.

Gospod državni svetnik Jože Resman in državni svet se bosta
lahko v kratkem, še v tem mesecu, seznanila s konkretnimi
predlogi Vlade RS v zvezi z usklajevanjem občinskih meja.

1. Kdaj bodo pripravili terminsko preglednico za pravočasno
reševanje obeh problemov?

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Poldeta Bibiča
glede subvencioniranja revije SRP
subvencioniranja revije SRP in na podlagi 1. odstavka 56. člena
zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Državni svet Republike Slovenije je na 90. seji, dne 4. 6. 1997, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanji državnega svetnika Poldeta Bibiča glede
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SKLEP

Ministrstvo za kulturo financira ali sofinancira revije, ki objavljajo
ali obravnavajo izvirne in prevodne leposlovne, esejistične in
kritiške prispevke ter prispevke iz humanističnih in družboslovnih
ved, posebno prispevke o leposlovju in drugih umetnostih ter o
kulturi sploh. Temeljna vrednostna merila in kulturnopolitična
načela, ki jih upošteva pri tem, so: kakovost, odmevnost v širši in
strokovni javnosti, obetavnost programa za prihodnje leto ipd.

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanji državnega
svetnika Poldeta Bibiča glede subvencioniranja revije SRP in
predlaga Ministrstvu za kulturo, da ju preuči in nanju odgovori.
V Ljubljani že peto leto izhaja revija SRP (izdajatelj je založba
LUMI d.o.o.). Doslej je izšlo dvaindvajset številk. Izdajatelji že od
samega začetka izhajanja prosijo Ministrstvo za kulturo za
subvencijo, vendar v dosedanjih petih letih še niso dobili odgovora
na svoje vloge.

Revija, ki je ministrstvo še ni financiralo, mora poleg letnega
uredniškega programa, predračuna in druge razpisne
dokumentacije priložiti še programsko zasnovo in izvode izdanih
številk zadnjega leta, da je mogoče presojati upravičenost njene
vloge za financiranje.

Zato državni svet sprašuje Ministrstvo za kulturo:

Revija SRP, ki po svoji vsebini - kakor jo je mogoče razbrati iz
dosegljivih izdanih številk - sicer sodi med revije, ki se lahko
potegujejo za subvencijo Ministrstva za kulturo, se za leto 1997
ni več priglasila za subvencioniranje. Pri vlogi za financiranje v
letu 1996, na primer, pa sta manjkala programska zasnova in
uredniški program za leto 1996, torej vsa vsebinska
dokumentacija. Iz tega sledi, da revija SRP ni izpolnjevala dveh
razpisnih pogojev za subvencioniranje.

1. Na osnovi kakšnih kriterijev reviji SRP ni bila nikoli odobrena
subvencija?
2. Zakaj ministrstvo reviji SRP ne posreduje odgovora, kljub
njihovih vlogam v zadnjih petih letih, saj verjetno to ni praksa
ministrstva v podobnih primerih?
Državni svet predlaga, da Ministrstvo za kulturo v roku 30 dni
odgovori na vprašanji.

2. Zakaj ministrstvo reviji SRP ne posreduje odgovora, kljub
njihovih vlogam v zadnjih petih letih, saj verjetno to ni praksa
ministrstva v podobnih primerih?

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA KULTURO

Ministrstvo dobiva v sklopu letnega razpisa številne vloge in zlasti
na področju založništva njihovo število skokovito narašča. Spričo
tega se je - na podlagi tolmačenja pravne službe -uveljavila praksa,
da ministrstvo odgovarja na te vloge z objavo in obrazložitvijo
letnega programa v vsakoletni publikaciji, ki jo tudi predstavi na
tiskovni konferenci. Izvajalcem, ki izrecno želijo dobiti pisni
odgovor, pa odgovori ministrstvo tudi pisno.

Pošiljamo Vam odgovor na vprašanji v zvezi s subvencioniranjem
revije SRP, ki ju je zastavil državni svetnik Polde Bibič:
1. Na osnovi kakšnih kriterijev reviji SRP ni bila nikoli odobrena
subvencija?

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Eriha Šerbca
glede izplačila zamudnih obresti zaposlenim v javnih zavodih, državnih organih
in v organih lokalnih skupnosti za prenizko izplačane plače v letu 1992
Državni svet Republike Slovenije je na 90. seji, dne 4. 6. 1997, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Eriha Šerbca glede izplačila
zamudnih obresti zaposlenim v javnih zavodih, državnih organih
in v organih lokalnih skupnosti za prenizko izplačane plače v letu
1992 in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem
svetu sprejel naslednji

izdaji lastninskih certifikatov, ki pa nikakor niso prava rešitev in
kršijo z ustavo zagotovljeno enakost zaposlenim v javnih službah
in zaposlenim v gospodarstvu. Zaposleni v javnih zavodih,
državnih organih in v organih lokalnih skupnosti bi te obresti morali
dobiti plačane v gotovini.
Državni svet predlaga, da Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve v roku 30 dni odgovori na vprašanje.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Eriha Šerbca glede izplačila zamudnih obresti zaposlenim
v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti
za prenizko izplačane plače v letu 1992 in predlaga Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve, da vprašanje preuči in nanj
odgovori.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE
ZADEVE
V zvezi z vašim dopisom, v katerem nas sprašujete, kdaj se bo
zaposlenim v javnih zavodih (vzgojno-izobraževalnih, za
usposabljanje otrok z motnjami v razvoju, znanosti, kulturi,
zdravstvu in socialnem varstvu), državnih organih in organih
lokalnih skupnosti izplačalo zamudne obresti za prenizko
izplačane plače v letu 1992, vam sporočamo:

Vprašanje se glasi:
1. Kdaj se bo zaposlenim v javnih zavodih (vzgojnoizobraževalnih, za usposabljanje otrok z motnjami v razvoju,
znanosti, kulturi, zdravstvu in socialnem varstvu), državnih
organih in v organih lokalnih skupnosti izplačalo zamudne obresti
za prenizko izplačane plače v letu 1992?

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. I. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93) v 31. členu določa krog upravičencev do lastniških
certifikatov ter višino certifikatov, ki pripadajo posameznim
kategorijam upravičencev. S spremembami in dopolnitvami
citiranega zakona, sprejetimi junija 1993 (Ur. I. RS, št. 31/93), seje
prvotni krog upravičencev do certifikatov razširil. 18. člen novele,
ki se nanaša na spremembo 31. člena zakona, v zadnjem

Vlada Republike Slovenije namerava problem neizplačila
zamudnih obresti urediti z dodatnimi certifikati oziroma obvestili o
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v plačah delavcev, zaposlenih v javnih zavodih, državnih organih
in v organih lokalnih skupnosti.

odstavku določa: "Poleg lastniških certifikatov iz tretjega odstavka
tega člena izda Republika Slovenija zaposlenim v javnih zavodih,
državnih organih in drugih organizacijah, ki se pretežno financirajo
iz proračunskih sredstev, lastniške certifikate za razliko med
izplačanimi plačami in neizplačanimi plačami v skladu s kolektivno
pogodbo za negospodarske dejavnosti za čas od 1. 1. 1992 do
31. 10. 1992. Te certifikate lahko imetnik uporabi za namene iz
četrte alinee drugega odstavka tega člena." To konkretno pomeni,
da je razlika med dejansko izplačanimi plačami in plačami, ki bi jih
morali ti delavci prejeti, pokrita s certifikati ter da se omenjeni
certifikati lahko uporabijo za nakup delnic ali drugega premoženja
Republike Slovenije ter podjetij v njeni lasti, ki se ponudijo za
odkup za lastniške certifikate.

Na podlagi 31. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
je Vlada Republike Slovenije izdala Uredbo o izdaji, razdelitvi in
uporabi lastniških certifikatov (Ur. I. RS, št. 40/93). Citirana uredba
vsebuje posebno III. poglavje, ki se nanaša na lastniške certifikate
delavcev, zaposlenih v javnih zavodih, državnih organih in drugih
organizacijah. Na podlagi 37. člena te uredbe so negospodarske
organizacije za vsakega zaposlenega delavca obračunale razliko
med izplačanimi plačami in neizplačanimi plačami ter poslale
podatke Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
Organizacije so morale podatke o plačah sestaviti v skladu z
Navodilom o dostavljanju podatkov za izdajo lastniških certifikatov
delavcem, zaposlenim v javnih zavodih, državnih organih in drugih
organih in organizacijah (Ur. I. RS, št. 69/93).

Vrednost družbenega kapitala, ki je osnova za preoblikovanje
podjetij po tem zakonu, se je ugotovila z otvoritveno bilanco v
metodologiji, ki jo je predpisala na predlog Agencije Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo Vlada Republike
Slovenije. 1. člen Uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene
bilance stanja (Ur. I. RS, št. 24/93 - 37/95 - 1750) določa način
vrednotenja posameznih postavk v otvoritveni bilanci stanja na
dan 1.1.1993. S tem datumom so bili ugotovljeni tudi zneski razlik

Iz navedenega izhaja, da delavci ne bodo oškodovani, saj je
premoženje, ki se bo razdelilo ob predložitvi certifikatov
ovrednoteno na isti dan, kot znesek razlik v plačah delavcev.
Zato menimo, da delavci za prenizko izplačane plače v letu 1992
poleg certifikatov niso upravičeni še do zamudnih obresti.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Eriha Šerbca
glede lastninjenja gospodarskih javnih služb in zavodov
Državni svet Republike Slovenije je na 90. seji, dne 4. 6. 1997, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Eriha Šerbca glede lastninjenja
gospodarskih javnih služb in zavodov in na podlagi 1. odstavka
56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA EKONOMSKE ODNOSE IN
RAZVOJ

SKLEP

- Kdaj bo Vlada Republike Slovenije predložila Državnemu zboru
Republike Slovenije predlog zakona, s katerim bo urejeno
lastninjenje gospodarskih javnih služb in zavodov ter tako
omogočeno uporabiti dodatne lastninske certifikate zaposlenih v
javnih zavodih?

Državni svetnik g. Erih Šerbec je postavil vladi vprašanje, ki se
glasi:

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Eriha Šerbca glede lastninjenja gospodarskih javnih služb
in zavodov, na osnovi katerega bo možno uporabiti dodatne
lastninske certifikate zaposlenih v javnih zavodih in predlaga
Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, da vprašanje preuči
in nanj odgovori.

Po predlogu vlade bodo potrdila za neizplačane plače zaposlenih
v negospodarstvu uporabljiva pri privatizaciji gospodarskih javnih
služb.
S tem povezana vprašanja bo urejal zakon o privatizaciji državne
lastnine. Predlog zakona je bil v zakonodajnem postopku od
pomladi 1995 dalje, vendar ga je vlada sklenila umakniti, ker po
mnenju Sekretariata državnega zbora za zakonodajo in pravne
zadeve njegova obravnava ne more potekati hkrati kot obravnava
predloga zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe. Spričo aktualnih vprašanj
v zvezi s še neolastninjenimi podjetji z družbenim kapitalom je
dala vlada prednost obravnavi zakona, ki bo urejal zaključek
lastninjenja pred obravnavo zakona o privatizaciji državnega
premoženja, vendar bo predložila predlog zakona o privatizaciji
državnega premoženja v obravnavo državnemu zboru tako, da
ga bo lahko obravnaval takoj po sprejemu zakona o zaključku
lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne
družbe.

Vprašanje se glasi:
1. Kdaj bo Vlada Republike Slovenije predložila Državnemu zboru
Republike Slovenije predlog zakona, s katerim bo urejeno
lastninjenje gospodarskih javnih služb in zavodov ter tako
omogočeno uporabiti dodatne lastninske certifikate zaposlenih
v javnih zavodih?
Zaposleni v javnih zavodih so prejeli lastninske certifikate na
osnovi zakona o lastninjenju podjetij in obvestila o izdaji lastninskih
certifikatov v zameno za neizplačane plače. V letošnjem letu so
zaposleni v negospodarstvu prejeli zapis o javnem dolgu in ne
vedo, kdaj bodo lahko obvestila o izdaji lastninskih certifikatov
zamenjali za certifikate oziroma delnice.
Zaposleni v javnem sektorju so prav tako kot zaposleni v
gospodarstvu upravičeni do lastninjenja javnega premoženja, iz
katerega pa mora biti izvzeto premoženje, ki je bilo ustvarjeno s
samoprispevki in z dolgoletnim odpovedovanjem zaposlenih na
račun plač in drugih izrednih prejemkov.

Z zakonom o privatizaciji državnega premoženja bo po vladnem
predlogu omogočena uporaba potrdil za neizplačane plače
zaposlenih v negospodarstvu pri uresničevanju sprejetih
privatizacijskih programov za vrsto pravnih oseb v lasti države.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj v roku 30 dni odgovori na vprašanje.

Vlada pričakuje, da bo novi zakon o privatizaciji državne lastnine
sprejet v zakonodajni postopek takoj po poletnih parlamentarnih
počitnicah.
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Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Fedje Klavore
glede določitve pristojnosti in nalog v zvezi z učinkovitejšim varovanjem okolja
Državni svet Republike Slovenije je na 90. seji, dne 4. 6. 1997, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
pobudo državnega svetnika Fedje Klavore glede določitve
pristojnosti in nalog v zvezi z učinkovitejšim varovanjem okolja in
na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel
naslednji

- nejasne opredelitve, kateri inšpektorji opravljajo
določene naloge (emisije, imisije),
- prepočasnega reagiranja, zaradi česar kasneje ni
možno ugotoviti, kaj se je dejansko zgodilo;
v primeru enkratnih onesnaženj ali nesreč je nemogoče
zagotoviti potrebne sanacijske ukrepe, nujno intervencijo ali
celo uvedbo izjemnih ukrepov za varovanje, saj manjkajo evidence nevarnih materialov, ki jih uporabljajo v proizvodnem
procesu. To je posledica pomanjkanja sanacijskih programov
in nedorečenosti v zakonu, ki ne opredeljuje ekološkega
knjigovodstva in pogojev za delovanje ekologov v podjetjih;

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega
svetnika Fedje Klavore glede določitve pristojnosti in nalog v zvezi
z učinkovitejšim varovanjem okolja in predlaga Ministrstvu za
okolje in prostor, da pobudo preuči in nanjo odgovori.
-

Državni svet meni, da zakon o varstvu okolja v načelih pozitivno
in celovito opredeljuje odnos družbe do varstva okolja, obvešča
javnost o stanju in spremembah v okolju, ureja postopke organov
države in lokalnih skupnosti in opozarja na ravnanje organizacij,
pri katerih lahko pride do nezaželenih vplivov na okolje.

nezadostno je delovanje občinskih služb, ki zaradi različnih
razlogov niso pripravljene na ukrepanje.

Zaradi navedenih razlogov državni svet naslavlja Ministrstvu za
okolje in prostor pobudo, da v primeru enkratnih dogodkov in se
posebej ekoloških nesreč z nevarnostjo za okolje in življenje čim
prej doreče pristojnosti in naloge:

V konkretnih primerih pa državni svet ugotavlja, da za operativno
ravnanje manjkajo številni podzakonski predpisi, zaradi česar je:

- kdo od ustreznih organov naj ugotavlja, kaj se je zgodilo
in kdo naj učinkovito ukrepa (primeri emisij in imisij...),

- težko zagotoviti javnost podatkov, kadar je uveden kazenski
postopek oziroma ko je le-ta predčasno zaključen brez sankcij.
Ostali predpisi ne dovoljujejo izdaje podatkov brez izkazanega
pravnega interesa;

- kdo naj obvešča javnost in na kakšen način;
- v zvezi z vodenjem ekološkega knjigovodstva in
delovanjem ekologov v podjetjih ter izdelavo sanacijskih
programov.

vprašljiva kakovost in celovitost podatkov o posledicah
enkratnega onesnaženja ali celo ekološke nesreče z možnimi
vplivi na okolje, saj marsikdaj ni zagotovljeno ugotavljanje
posledic zaradi:
- nedorečene razmejitve pristojnosti med ministrstvi
(okolje in prostor, zdravstvo, kmetijstvo...),

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za okolje in prostor v roku
30 dni odgovori na pobudo.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Simona Toplaka
v zvezi z ukrepi za zagotovitev pomoči za odpravo posledic elementarne nezgode
vtrsničarstvu
Državni svet Republike Slovenije je na 90. seji, dne 4. 6. 1997, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Simona Toplaka v zvezi z ukrepi
za zagotovitev pomoči za odpravo posledic elementarne nezgode
v trsničarstvu in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o
državnem svetu sprejel naslednji

Obrazložitev
V občinah Juršinci, Ormož in Maribor je letošnja vročina v začetku
meseca maja povzročila pravo katastrofo, saj je zaradi vročine
uničenih okrog 80 % proizvodnje, kar ima katastrofalne posledice
tako za občine kot tudi za približno 150 družin, zato se postavlja
vprašanje obstoja in nadaljnje proizvodnje trsničarstva. Točni
podatki bodo znani, ko bodo komisije za odpravo posledic po
elementarnih nesrečah opravile oceno škode, že sedaj pa je
mogoče z gotovostjo trditi, da je samo v občini Juršinci uničenih
80 % prvorazrednih cepljenk oziroma za približno 170 mio SIT
škode.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Simona Toplaka v zvezi z ukrepi za zagotovitev pomoči
za odpravo posledic elementarne nezgode v trsničarstvu in
predlaga Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da
vprašanje preuči in nanj odgovori.

Državni svet meni, da se kot možni sanacijski ukrepi za odpravo
posledic elementarne nezgode v trsničarstvu nakazujejo pokritje
izgubljenega vložka v proizvodnjo, odpis davkov na to dejavnost,
omogočanje ugodnih kreditov z regresirano obrestno mero v
prihodnjem letu za novo sezono, pri čemer bi morala sodelovati
vsa pristojna ministrstva.

Vprašanje se glasi:
S kakšnimi ukrepi oziroma na kakšen način bo zagotovljena pomoč
za odpravo posledic elementarne (toplotne) nezgode v
trsničarstvu?
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Za odpravo posledic naravnih nesreč so se v preteklosti sredstva
zagotavljala na podlagi zakona o oblikovanju sredstev solidarnosti
za odpravljanje posledic naravnih nesreč ter s posameznimi
intervencijskimi zakoni.

vročinski val povzročil katastrofo v veliko slovenskih trsnicah.
Zato bomo nastalo škodo reševali skupaj s škodo v sadjarstvu,
zelenjadarstvu in delno vinogradništvu, ki je nastala zaradi
spomladanske pozebe in škodo, nastale zaradi suše v vzhodni
Sloveniji.

Ker pa je predlog zakona o pogojih in načinu uporabe sredstev
državne pomoči pri odpravi posledic naravnih nesreč, ki naj bi
sistemsko urejal oblike financiranja odprave posledic naravnih
nesreč in s tem odpravil potrebo po vsakokratnem intervencijskem
zakonskem urejanju pomoči v okviru sredstev državne rezerve,
Vlada Republike Slovenije šele pred kratkim predložila državnemu
zboru v parlamentarno proceduro v prvi obravnavi, državni svet
meni, da je zgoraj postavljeno vprašanje vsekakor umestno in
upravičeno.

Vlada Republike Slovenije se je z nastalo škodo (preliminarno
oceno) že seznanila na svoji 16. seji dne 5. 6. 1997 in sprejela
sklep, da se dejansko škodo ugotovi v skladu z veljavnimi predpisi.
Zato je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
občinskim komisijam že posredovalo navodilo za popis in izračun
škode. Tudi škoda v trsnicah bo tako popisana in ovrednotena.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo po pridobitvi
dokončnih podatkov o višini škode o le-tej obvestilo Vlado
Republike Slovenije in ji hkrati posredovalo tudi svoje predloge za
omilitev posledic nastale škode.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano v roku 30 dni odgovori na vprašanje:

Ker so po prvih ocenah spomladanska pozeba, suša in vročinski
udar povzročili izjemno veliko škodo, ki ji je potrebno prišteti še
škodo, ki jo je naredil v gozdovih žled, bo prav gotovo potrebno
na nek način zagotoviti dodatna proračunska sredstva za vsaj
delno sanacijo škode. Poleg tega bomo Vladi Republike Slovenije
predlagali tudi druge ukrepe, ki so v njeni pristojnosti oziroma v
pristojnosti posameznih ministrstev, drugim subjektom (Skladu
kmetijskih zemljišč in gozdov, bankam ...) pa priporočili, da naj
sprejmejo določene ukrepe, ki bodo prav tako posledice škode
omilili.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO
IN PREHRANO
Dne 4. 6.1997 ste nam posredovali vprašanje, ki ga je v državnem
svetu postavil svetnik g. Simon Toplak v zvezi z ukrepi za
zagotovitev pomoči za odpravo posledic elementarne nezgode v
trsničarstvu v trsničarski zadrugi Juršinci.
Ugotavljamo, da se je g. Simon Toplak oziromaTrsničarska zadruga
Juršinci ter Občina Juršinci, še preden ste nam posredovali
vprašanje, pisno obrnila na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano s prošnjo za pomoč pri odpravi posledic nastale
škode v trsničarstvu. Na prošnjo smo tudi pisno odgovorili. Hkrati
je bil opravljen tudi razgovor s predstavniki trsničarske zadruge
Juršinci.

Zavedamo se, da je prizadetim najtežje začeti novo proizvodno
leto, če iz prejšnjega leta ni bilo nobenega prihodka. Zato bomo v
proračunu za leto 1998 predlagali, da se z regresiranjem obrestne
mere za kredite za tekočo proizvodnjo pomaga tistim, ki so jih
prizadeli pozeba ali suša ali vročinski udar.

Ugotavljamo, da je v skladu z zapisnikom Odbora za trsničarstvo

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Alberta Vodovnika
v zvezi s sklepom o stečaju Zlatarne Celje
gospodarske dejavnosti, da ga preuči in nanj odgovori.

Državni svet Republike Slovenije je na 93. seji, dne 8. 7. 1997, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Alberta Vodovnika v zvezi s
sklepom o stečaju Zlatarne Celje in na podlagi 1. odstavka 56.
člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Vprašanje se glasi:

SKLEP

Kateri razlogi so narekovali Nadzornemu svetu Zlatarne Celje,
da je sprejel dokončen sklep o stečaju Zlatarne Celje, kljub temu,
da obstajajo realne možnosti za sanacijo podjetja?

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Alberta Vodovnika in predlaga Ministrstvu za

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
v roku 30 dni odgovori na vprašanje.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika mag. Dagmarja Šustra v
zvezi s sklepom Skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za začetek
uveljavljanja zavarovalniške kartice
zavarovanje Slovenije za začetek (poskusno fazo) uveljavljanja
zavarovalniške kartice, ki naj bi nadomestila sedanjo zdravstveno
izkaznico, in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem
svetu sprejel naslednji

Državni svet Republike Slovenije je na 93. seji, dne 8. 7. 1997, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanja državnega svetnika mag. Dagmarja Šustra v zvezi s
sklepom, ki ga je sprejela Skupščina Zavoda za zdravstveno
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SKLEP

v skladu s sklepom decembrske Skupščine ZZZS in počakajo
na mnenje Vlade RS o projektu Kartice zdravstvenega
zavarovanja.

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega
svetnika mag. Dagmarja Šustra in predlaga Vladi Republike
Slovenije in Ministrstvu za zdravstvo, da vprašanja preučita in
nanje odgovorita.

3. Glede pristojnosti Skupščine ZZZS za sklepanje o navedenih
obveznostih in razvojnih projektih brez sprejete bilance javne
porabe v Sloveniji je potrebno ugotoviti, da je razvojni projekt
Kartice zdravstvenega zavarovanja s sklepom podprla Skupščina
ZZZS 12. 12. 1996 in predlagala, za Zavod pred dokončnim
sprejetjem sklepa o uvedbi sistema seznani s projektom Vlado
RS in državni zbor.

Vprašanja se glasijo:
1. Ali je res, da je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije sprejela sklep o začetku (poskusna faza) uveljavljanja
zavarovalniške kartice, ki naj bi nadomestila sedanje zdravstvene
izkaznice zavarovancev?

V pogledu materialnih posledic tega sklepa pa moramo ugotoviti,
da je za leto 1997 v Finančnem načrtu Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije za uvedbo sistema kartice zdravstvenega
zavarovanja predvideno 1.300.000.000 SIT. Vir financiranja so
denarna sredstva poslovnega sklada obveznega zdravstvenega
zavarovanja.

2. Ali je res, da je bil sklep sprejet navzlic izrecnemu opozorilu, da
še ni znano mnenje Vlade Republike Slovenije in državnega zbora?
3. Kolikšne so materialne posledice tega sklepa? Ali jih je mogoče
sprejemati brez sprejete bilance t. i. javne porabe v Sloveniji?

Določene materialne posledice navedenega sklepa Skupščine
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije bo imela v letu
1997 odločitev o pilotski uvedbi kartice zdravstvenega
zavarovanja v Območni enoti Krško. Iz poročila o porabi sredstev
za pripravo razvojnega projekta Kartice zdravstvenega
zavarovanja, ki ga je pripravila strokovna služba ZZZS za zadnjo
sejo Skupščine ZZZS v oktobru 1997, izhaja, da so bila sredstva
za pripravo razvojnega projekta Kartice zdravstvenega
zavarovanja dodeljena s sklepom Skupščine Zavoda po
zaključnem računu za leto 1993 in so se v skladu z načrtovanimi
aktivnostmi pričela koristiti v letu 1995 ter se med leti tekoče
valorizirala. Skupni stroški za delo na razvojnem projektu Kartice
zdravstvenega zavarovanja so v celotnem obdobju do 30. 6.
1997 znašali 107.496 tisoč SIT. Za leto 1997 pa so ti stroški
znašali 33.705 SIT.

4. Ali namerava Vlada Republike Slovenije predlagati znižanje
prispevne stopnje za zdravstvo, upoštevajoč omenjeni sklep,
realno veliko povečanje sredstev za zdravstvo v zadnjih letih in
vse dejavnike, ki terjajo omejevalno politiko javne porabe?
Državni svet predlaga, da pristojni v roku 30 dni odgovorijo na ta
vprašanja.

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
V zvezi s sklepom, ki ga je sprejela Skupščina Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije za začetek (poskusno fazo)
uveljavljanja zavarovalniške kartice, ki naj bi nadomestila sedanjo
zdravstveno izkaznico, je državni svet na 93. seji, dne 8. 7.1997,
obravnaval vprašanja državnega svetnika mag. Dagmarja Šustra
in predlagal Vladi Republike Slovenije in Ministrstvu za zdravstvo,
da naj jih preučita in nanje odgovorita.

4. Rezultati poslovanja ZZZS v letu 1996 in finančno poročilo o
poslovanju Zavoda na področju obveznega zdravstvenega
zavarovanja izkazujejo stabilno poslovanje in omogočajo, da so
zdravstveni zavodi redno financirani glede na pogodbeno
dogovorjeni program zdravstvenih storitev. Ker v Finančni načrt
Zavoda za leto 1997 niso vključene povečane obveznosti za
plače zdravnikov (razlaga Aneksa h KP za zdravnike in
zobozdravnike glede obračunavanja zdravniškega dodatka), bo
obračun teh dodatkov vplival na povečanje odhodkov zavoda že
v letu 1997. Zato ni pričakovati presežka prihodkov nad odhodki
za področje obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 1997.
Prav tako v projekcijah sredstev za obvezno zdravstveno
zavarovanje za leto 1998 ni predvideno zniževanje prispevne
stopnje.

Odgovori na vprašanja so naslednji:
1. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je
na 21. seji, dne 30. 6.1997, sprejela sklepe, v skladu s katerimi je
omogočen začetek oziroma poskusna faza projekta Kartice
zdravstvenega zavarovanja.
Skupščina je sprejela ugotovitveni sklep o poteku projekta in o
poteku obravnav v pristojnih institucijah ter sklepala o začetku
izvajanja projekta KZZ - uvedba pilota v OE Krško, o spremljanju
projektnih aktivnosti v okviru celotnega projekta in pooblastila
Upravni odbor ZZZS za sprejemanje odločitev, potrebnih za tekoče
izvajanje projekta Kartice zdravstvenega zavarovanja.
Konkretna vsebina sklepa Skupščine ZZZS je priložena.*

Sklepi Skupščine ZZZS o uvedbi pilota v OE Krško v tej fazi ne
bodo bistveno vplivali na povečane odhodke za zdravstvo, saj
gre za porabljena sredstva za nadaljevanje aktivnosti Zavoda
(mednarodni razpis za pridobitev dobaviteljev in izvajalcev blaga
in storitev, stroški zunanjih sodelavcev in projektne pisarne)
predvsem na razvojnem projektu Kartice zdravstvenega
zavarovanja za leto 1997 v višini 33.705 tisoč SIT.

2. Člani Skupščine so bili podrobneje seznanjeni s postopki
opravljenih obravnav projekta Kartice zdravstvenega zavarovanja
in z mnenji pristojnih ministrstev v postopku priprave mnenja
Vlade RS o projektu ZZZS-KZZ. Predstavnik Vlade RS je člane
Skupščine obvestil o napovedani obravnavi projekta Kartice
zdravstvenega zavarovanja na Vladi RS. Prav tako so bili v
razpravo o tej točki dnevnega reda s strani predstavnika Vlade
RS člani Skupščine pozvani in seznanjeni s predlogom, da ravnajo

Pač pa bodo morale vse nadaljnje odločitve organov Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije glede nadaljnje dinamike
uvajanja Kartice zdravstvenega zavarovanja upoštevati prioritete
pri financiranju pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
in programov zdravstvenih storitev v okviru makroekonomskih
izhodišč za pripravo finančnega načrta obveznega zdravstvenega
zavarovanja.
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* Predlog Upravnega odbora Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Skupščini Zavoda

- projekt KZZ je bil dne 5. 3. 1997 posredovan v obravnavo
Vladi RS in Državnemu zboru RS;
- projekt KZZ je bil na vseh dosedanjih obravnavah v
zdravstvenih zavodih ocenjen pozitivno, prav tako s projektom
soglašajo Ministrstvo za zdravstvo, Ministrstvo za finance in
Ministrstvo za pravosodje;
• zagotovljena so finančna sredstva za izvedbo projekta KZZ.

Na osnovi določil 70. in 78. člena zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 9/92, 13/
93 in 6/96) ter 14. člena Statuta Zavoda (Ur. list RS, št. 9/95) je
Skupščina Zavoda na 21. seji dne 30. 6. 1997 sprejela

2. Skladno z določili 3. in 4. odstavka 78. člena zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list
RS, št. 9/92, 13/92 in 6/96) Skupščina sprejme sklep o začetku
izvajanja projekta KZZ ■ uvedba pilota v OE Krško.

SKLEP
1. Skupščina ugotavlja:
- skladno s sklepom skupščine z dne 12. 12. 1996 so izvedene
vse potrebne aktivnosti priprave projekta KZZ;
- projekt KZZ je izdelan do faze, ki omogoča takojšnji pričetek
pilota v regiji Krško;

3. Skupščina pooblašča Upravni odbor Zavoda za spremljanje
aktivnosti izvajanja projekta in sprejemanje odločitev, potrebnih
za tekoče izvajanje projekta Kartice zdravstvenega
zavarovanja.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Eriha Šerbca v zvezi
z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Državni svet Republike Slovenije je na 93. seji, dne 8. 7. 1997, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Eriha Šerbca v zvezi z odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in na podlagi 1.
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA FINANCE
V zvezi z vašim dopisom, ki se nanaša na plačevanje nadomestila
za uporabo stavbnih zemljišč, vam sporočamo, da 62. člen zakona
o stavbnih zemljiščih predpisuje plačevanje nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča, in sicer:

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Eriha Šerbca in predlaga Ministrstvu za finance, da
vprašanje preuči in nanj odgovori.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora plačati
neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavb
(imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik
stanovanja oziroma poslovnega prostora, imetnik stanovanjske
pravice).

Davčna uprava Republike Slovenije je izstavila odločbe za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča tudi za tiste poslovne
prostore - ambulante, katerih lastnik so podjetja. Zavod ima za
uporabo le-teh sklenjene pogodbe o najemu poslovnih prostorov.

Po prvem odstavku 60. člena omenjenega zakona se nadomestilo
za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča plačuje od
površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je po prostorsko
izvedbenem načrtu določeno za gradnjo oziroma za katero je
pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje.

Ali je prejemnik takšne odločbe tudi dejanski zavezanec plačila
davka in ali je zavod dolžan plačati davek za nezazidana stavbna
zemljišča, ki obdajajo zgradbo, v kateri zavod opravlja svojo
dejavnost, lastnik zgradbe in zemljišča pa je ustanovitelj - občina?

V 22. členu zakona o financiranju občin (Ur. list RS, št. 80/94) pa
je določeno, da je med prihodki občine za financiranje drugih
nalog tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Vsi ti
prihodki pripadajo občinam v višini, ki je določena v aktu o njihovi
uvedbi.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za finance v roku 30 dni
odgovori na vprašanje.

Za nadaljnja vprašanja se prosim obrnite na Ministrstvo za okolje
in prostor.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika prof. dr. Petra Glaviča o
zagotovljeni porabi občin

Državni svet Republike Slovenije je na 94. seji, dne 16. 7.1997, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanja državnega svetnika prof. dr. Petra Glaviča v zvezi z
zagotovljeno porabo občin in na podlagi 1. odstavka 56. člena
zakona o državnem svetu sprejel naslednji

"Vlada je predlagala finančna sredstva za področje komunale
tako, da so potrebe v nekaterih občinah pokrite visoko (največ
celo 137 %), v drugih pa izredno nizko (najnižje samo 15 %). V
zvezi s tem prilagam podrobnejše gradivo. Na ta način je postavila
nekatere občine v zelo neugoden položaj.

SKLEP

Pri določanju nivoja javne porabe je bila očitno spet upoštevana
poraba v preteklih letih in indeksiranje. To še posebej prizadene
nekatere občine z veliko brezposelnostjo, demografsko
ogroženostjo in splošno nerazvitostjo. Vlada v svojih merilih med
drugim ne zagotavlja:

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega
svetnika prof. dr. Petra Glaviča in predlaga Ministrstvu za finance,
da vprašanja preuči in nanje odgovori.
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- minimalnih finančnih sredstev za področje gospodarskega
razvoja in investicij;
- sredstev za vzdrževanje večjih infrastrukturnih objektov, ki so
pomembni za celotno območje ali za več občin hkrati (npr. športne
dvorane, stadioni).

Vlada naj tudi odgovori na stalne očitke občin, zlasti večjih in manj
razvitih."
Državni svet predlaga, da Ministrstvo za finance to vprašanje
preuči in v roku 30 dni nanj odgovori.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Franca Glinška v zvezi
z zaposlovanjem v občinski upravi
Državni svet Republike Slovenije je na 94. seji, dne 16. 7. 1997, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanja državnega svetnika Franca Glinška v zvezi z
zaposlovanjem v občinski upravi in na podlagi 1. odstavka 56.
člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za notranje zadeve in Služba
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo v roku 30 dni
odgovorita na vprašanja.
ODGOVOR MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE

SKLEP

V zvezi z vašim sklepom z dne 16. 7.1997 Ministrstvo za notranje
zadeve posreduje naslednje podatke:

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega
svetnika Franca Glinška in predlaga Ministrstvu za notranje
zadeve in Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno
samoupravo, da vprašanja preučita in nanje odgovorita.

K 2. točki: Ob razdelitvi bivših občinskih uprav na državno in
občinsko upravo je bilo v januarju 1995 v upravne enote prevzetih
2980 delavcev.

Vprašanja se glasijo:

K 3. točki: Število zaposlenih na upravnih enotah se je spreminjalo:

1. Koliko delavcev je bilo zaposlenih v občinah pred reformo lokalne
samouprave?

- na dan 31. 12. 1995 je bilo zaposlenih 2974 delavcev
- na dan 31. 12. 1996 je bilo zaposlenih 3154 delavcev
- danes (zadnje stanje na dan 30. 6. 1997) je na upravnih enotah
zaposlenih 3224 delavcev (to število vključuje zaposlene za
določen in nedoločen čas ter pripravnike).

2. Koliko delavcev je bilo zaposlenih na upravnih enotah in koliko
na občinski upravi ob razdelitvi bivših občinskih uprav na državno
in občinsko upravo?

Porast števila zaposlenih sovpada z novimi programskimi
nalogami, ki so bile upravnim enotam naložene s sprejetjem novih
zakonov, kot npr. področje vojne zakonodaje, zakonodaja s
področja kmetijstva in drugi. Poudariti je tudi potrebno, da so
upravne enote zaposlile še določeno število administrativnega in
računovodskega osebja, ki opravljajo naloge tudi za druge organe
državne uprave na lokalni ravni (na primer geodetska uprava,
inšpektorati idr.).

3. Koliko delavcev je zaposlenih na upravnih enotah in koliko v
občinski upravi danes?
4. Koliko delavcev je dovoljeno zaposliti v občinski upravi na
podlagi meril, ki jih je izdala Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo?

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika dr. Avgusta Majeriča v
zvezi s statuiranjem javnih podjetij
Državni svet Republike Slovenije je na 94. seji, dne 16. 7.1997, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika dr. Avgusta Majeriča v zvezi s
statuiranjem javnih podjetij in na podlagi 1. odstavka 56. člena
zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Vprašanje se glasi:
Kako statuirati javna podjetja, ki zagotavljajo javne dobrine, katerih
trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja
Republika Slovenija oziroma občina zaradi zadovoljevanja javnih
potreb?

SKLEP
Državni svet predlaga, da Ministrstvo za okolje in prostor in Služba
za zakonodajo Vlade Republike Slovenije v roku 30 dni odgovorita
na vprašanje.

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika dr. Avgusta Majeriča in predlaga Ministrstvu za okolje in
prostor in Službi za zakonodajo Vlade Republike Slovenije, da
vprašanje preučita in nanj odgovorita.
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Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude Komisije za gospodarstvo v zvezi
s problematiko trga vrednostnih papirjev
Državni svet ugotavlja, da ostaja odnos Vlade Republike Slovenije
oziroma Ministrstva za finance do problematike trga vrednostnih
papirjev v Sloveniji nespremenjen. Državni svet in komisija za
gospodarstvo sta namreč ob preteklih obravnavah razmer na
sekundarnem trgu vrednostnih papirjev od Vlade Republike
Slovenije oziroma Ministrstva za finance že zahtevala
predstavitev njihovega pogleda na razmere na trgu vrednostnih
papirjev, z opredelitvijo do posameznih nepravilnosti, ki so imele
pomemben vpliv na dogajanje na kapitalskem trgu in njegov razvoj.
Ustreznega odziva na te zahteve doslej ni bilo.

Državni svet Republike Slovenije je na 94. seji, dne 16. 7.1997, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
pobudo Komisije državnega sveta za gospodarstvo v zvezi s
problematiko trga vrednostnih papirjev in na podlagi prvega
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji
SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo Komisije
državnega sveta za gospodarstvo v zvezi s problematiko trga
vrednostnih papirjev in zahteva od Ministrstva za finance pojasnila
glede dogajanj na trgu vrednostnih papirjev in njegov pogled na
nadaljnji razvoj tega trga.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za finance pobudo preuči
in v roku 30 dni nanjo odgovori.

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika prof. dr. Petra Glaviča
v zvezi z zakonom o Slovenski razvojni družbi in programom prestrukturiranja podjetij
Državni svet Republike Slovenije je na 94. seji, dne 16. 7.1997, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
pobudo državnega svetnika prof. dr. Petra Glaviča v zvezi z
zakonom o Slovenski razvojni družbi in programom
prestrukturiranja podjetij in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona
o državnem svetu sprejel naslednji

tetna in še posebej celovita primopredaja dokumentacije med
Skladom Republike Slovenije za razvoj in Slovensko razvojno
družbo.
2. Vlada Republike Slovenije naj pri oblikovanju organov
Slovenske razvojne družbe upošteva nujnost interdisciplinarnega
pristopa in vključi tudi inženirje in razvojnike.

SKLEP
3. Vlada Republike Slovenije naj pripravi ukrepe, ki bodo zaustavili
zaskrbljujoč proces propadanja industrije in spodbujali
učinkovitejše gospodarjenje.

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo prof. dr. Petra
Glaviča v naslednji vsebini:

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za gospodarske zadeve v
roku 30 dni nanjo odgovori.

1. Vlada Republike Slovenije naj zagotovi, da bo izvedena kvali-

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika prof. dr. Franceta
Vodopivca o pridobivanju koncesije za gradnjo Savskih elektrarn
Državni svet Republike Slovenije je na 95. seji, dne 1. 8. 1997, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanja državnega svetnika prof. dr. Franceta Vodopivca v
zvezi s pridobitvijo koncesije za Savske elektrarne in na podlagi
1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

za gradnjo elektrarn na spodnji Savi, imela vsa potrebna uradna
pooblastila in dovoljenja in ali je bilo dejstvo, da vseh teh
dokumentov ni imela, upoštevano pri vrednotenju njene ponudbe
za koncesijo?

SKLEP

2. Ali je bil direktor Savskih elektrarn direktor firme Sava d.o.o. na
dan, ko so Savske elektrarne in Sava d.o.o. vložili prošnjo za
podelitev koncesije?

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega
svetnika prof. dr. Franceta Vodopivca in predlaga Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti, Ministrstvu za okolje in prostor in Službi
za zakonodajo Vlade Republike Slovenije, da vprašanja preučijo
in nanje odgovorijo.

3. Ali se lahko dokumenti v prošnji za koncesijo dopolnijo šele v
teku evalvacije prispelih ponudb ali pa mora imeti podjetje na voljo
uradne dokumente, ki ga pooblaščajo za dela v koncesiji že v
trenutku, ko prošnjo za koncesijo predloži, torej najkasneje na
dan poteka razpisa?

Vprašanja se glasijo:

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Ministrstvo za okolje in prostor in Služba za zakonodajo Vlade
Republike Slovenije v roku 30 dni odgovorijo na vprašanja.

1. Ali je firma Sava d.o.o, ko je dala ponudbo za pridobitev koncesije

16

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Marcela Štefančiča
o slovenskem jeziku v javni rabi v Republiki Sloveniji
Državni svet Republike Slovenije je na 95. seji, dne 1. 8. 1997, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Marcela Štefančiča, ki zadeva
uporabo slovenskega jezika v javni rabi v Republiki Sloveniji in na
podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel
naslednji

Primera:
- plakat, ki vabi na koncert Michaela Jacksona, vsebuje od
slovenskega besedila le besedo "avgust" v datumu in dovoljeno
tujko "hipodrom". Vse drugo je v angleškem jeziku;

SKLEP

- plakat, ki vabi na koncert Joseja Carrerasa v Avstriji, je napisan
izključno v tujem jeziku, brez slovenske besede.

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Marcela Štefančiča in predlaga Ministrstvu za notranje
zadeve, da vprašanje preuči in nanj odgovori.

Ker težko verjamemo, da so taka dejanja dovoljena, prosimo za
odgovor, kdo je odgovoren za tako izobešanje plakatov in kakšne
posledice so predvidene za taka ravnanja, če niso dovoljena.

Vprašanje se glasi:
Ali je po mnenju tega ministrstva v Republiki Sloveniji, celo v
prestolnici, dopustno razobešati plakate pretežno ali celo izključno
v tujem jeziku?

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za notranje zadeve v roku
30 dni odgovori na vprašanje.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Danijela Božiča glede
proslave 50. obletnice priključitve Primorske k matični domovini v Novi Gorici
Državni svet Republike Slovenije je na 96. seji, dne 24. 9.1997, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Danijela Božiča glede proslave
50. obletnice priključitve Primorske k matični domovini, ki je bila v
Novi Gorici, in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem
svetu sprejel naslednji

predsednika državnega zbora g. Janeza Podobnika, dr. med., s
predlogom, da ga le-ta prouči in nanj odgovori v roku 30 dni.
Predsednik državnega zbora je predsedniku državnega sveta
odgovoril, da državni zbor ni pristojen niti dolžan odgovarjati na
vprašanja državnega sveta in predlagal, da to vprašanje naslovite
na Koordinacijski odbor za izvedbo protokolarnih pravil pri Vladi
Republike Slovenije.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Danijela Božiča in predlaga državnemu zboru, da
vprašanje preuči in nanj odgovori.

Tako je iz tega slednjega naslova vaše vprašanje končno prišlo v
Novo Gorico na moje ime in naslov s prošnjo, da "kot predsednica
programskega odbora uspešne počastitve 50-letnice priključitve
Primorske k matični domovini" ta odgovor "kot najbolj pristojna"
oblikujem in ga čimprej pošljem na omenjeni odbor pri Vladi RS.

Vprašanje se glasi:
Kdo je dosegel, da je bila himna Primork in Primorcev "Vstajenje
Primorske", ki so 25 let trpeli pod fašističnim jarmom, vržena iz
programa prireditve? Kdo se bo za to težko žalitev opravičil
Primorcem in tudi vsem Slovencem, ki so za svobodo Primorske
žrtvovali ogromno, mnogi tudi življenja?

Vse te velike poti vašega vprašanja iz Kopra do Nove Gorice
seveda ne želim komentirati, niti Vam ne morem odgovoriti kot
predsednica Komisije za program pri Organizacijskem odboru
za izvedbo te osrednje slovesnosti in drugih spremljajočih prireditev
(imenoval ga je Mestni svet občine Nova Gorica), ker bi morali
zato ta organ še enkrat sklicati. Organizacijski odbor je namreč
že sprejel zaključno poročilo o svojem dovolj obsežnem in
odgovornem delu.

Slovenija je 14. septembra 1997 na vsedržavni proslavi v Novi
Gorici obeležila 50-letnico priključitve Primorske k matični
domovini. Pokroviteljstvo je prevzel Državni zbor Republike
Slovenije.

Odločila sem se torej, da se vam oglasim direktno kot član tega
odbora in kot predstojnica* javnega zavoda, ki mu je organizacijski
odbor zaupal izvedbo dela sprejetega programa proslavljanja,
konkretno koncerta primorskih pevskih zborov "Zlati Primorci
97" 13. 9. in izvedbo osrednje prireditve 14. 1997.

Državni svet predlaga, da državni zbor vprašanje preuči in v
roku 30 dni nanj odgovori.
ODGOVOR KULTURNEGA DOMA NOVA GORICA

Predlog programa osrednje slovesnosti v Novi Gorici je potrdila
najprej Komisija za pripravo programa osrednje slovesnosti in
spremljajočih prireditev, program je nato potrdil Organizacijski
odbor za pripravo proslave pri Mestni občini Nova Gorica, ki so
ga sestavljali predstavniki vseh političnih strank in predstavnik
ZZB NOV občine Nova Gorica, program pa je potrdil tudi

Spoštovani gospod Božič,
pred dvema dnevoma sem na svoje ime in na naslov Kulturnega
doma Nova Gorica prejela vso dokumentacijo, ki izvira iz vašega
vprašanja, postavljenega na 96. seji Državnega sveta RS 24.
septembra letos. Iz prejete pošte je razvidno, da je Državni svet
RS vaše vprašanje glede "izločitve himne Primork in Primorcev"
iz programa proslave v Novi Gorici podprl in ga s podpisom
predsednika gospoda prof. dr. Ivana Kristana naslovil na

* Odgovor je posredovala
ga. Alenka Saksida.
17

Koordinacijski odbor za izvedbo protokolarnih pravil pri Vladi
Republike Slovenije. Toliko o postopku pri oblikovanju samega
programa.
Proslava "Na svoji zemlji" pa je po svojem geslu in sporočilu
temeljila na istoimenskem slovenskem filmu, ki smo ga ob tej
priložnosti tudi posebej obudili v našem spominu, in ki v besedi
Cirila Kosmača ter glasbi Marjana Kozine uteleša epopejo junaštva
in odločenosti primorskega ljudstva v časih njegovih najtežjih
preizkušenj. V tej vsebinski zasnovi je tudi iskati izbor avtorjev
glasbe in literarnih besedil ter izbor izvajalcev programa - orkestra,
vokalnih solistov, recitatorja, odličnih primorskih mešanih pevskih
zborov z obeh strani državne meje, ki so - tudi ob grenki kaplji, ki
jo je Primorski in z njo vsej Sloveniji vsemu navkljub povzročila
priključitvena meja - zgodovinske dogodke izpred petih desetletij
povezali z današnjim časom v možnost sobivanja v različnosti
med nami samimi in odnosov s sosedi. Zato program proslave
"Na svoji zemlji" ni mogel biti preprosta ponovitev proslave ob 50letnici vstaje primorskega ljudstva, pač pa je bila to državna
slovesnost v spomin na zgodovinske dogodke na Primorskem v
letu 1947. In to državnost so označevali državni simboli, govorniki,
slovenska vojska, orkester in fanfaristi Slovenske policije ter
najuglednejša slovenska glasbena ustanova - Slovenska
filharmonija. Posebne primorske barve pa so k temu dodali vrhunski
primorski mešani pevski zbori in seveda glasbeni ustvarjalci,
pretežno primorski avtorji, Rado Simoniti, Makso Pirnik, Ubald
Vrabec, Pavle Merku in besedni umetniki Ciril Kosmač, Ciril Zlobec,

Miroslav Košuta, Alferija Bržan in drugi slovenski avtorji, ki so
bistveno doprinesli ne le k primorski, temveč k vseslovenski
narodni in kulturni zavesti, in nenazadnje: v programu nismo
pozabili na skladbo Vstajenje Primorske. Nasprotno: ta priljubljeni
motiv iz Simonitijeve kulturne zapuščine je uvedel slovesnost s
prihodom spominskih praporjev na osrednje prizorišče in bil jasno
prepoznaven v uvodni slavnostni fanfari. Tako je prav ta napev
simbolno povezal tudi sklepne akorde proslave "Kličem vas,
bratje", 1993 s slovesnostjo "Na svoji zemlji", 1997.
Ob vsem povedanem se torej čudim vaši zahtevi po razkrinkanju
tistega, ki da je dosegel, da je bila "himna Primorcev in Primork"
vržena iz programa prireditve. To preprosto ne drži, saj je ta
priljubljeni in ponarodeli motiv poleg klene Kosmačeve besede
"Tu je naš list..." še pred samo državno himno slavnostno uvedel
program druženja v Novi Gorici.
Kot primorska dolgoletna kulturna delavka, pevovodja in eden
ustanoviteljev in sopotnikov Združenja pevskih zborov Primorske
pa si dovolim tudi trditi, da je sporočilo proslave "Na svoji zemlji"
dostojno in spoštljivo obeležilo zgodovinsko pot in držo
primorskega ljudstva, ki ju pač ne moremo utesniti in pogojevati
zgolj na določeno izvedbo ene zborovske pesmi (ki je napisana
za moški zbor in prirejena za spremljavo pihalnega orkestra), ob
vsej bogati in žlahtni slovenski ustvarjalnosti na temo upora nasilju
in boja za lastno zemljo.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika prof. dr. Miha Tišlerja
v zvezi z eksplozijo in vnetjem večje količine metanola na Fakulteti za kemijo in
kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani
Državni svet Republike Slovenije je na 97. seji, dne 15.10.1997,
v skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanja državnega svetnika prof. dr. Miha Tišlerja v zvezi z
eksplozijo in vnetjem večje količine metanola na Fakulteti za kemijo
in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, in na podlagi 1.
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji
SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega
svetnika prof. dr. Miha Tišlerja in predlaga Ministrstvu za šolstvo
in šport, da vprašanja preuči in nanje odgovori.
Dne 25. 7. 1997 je prišlo na Fakulteti za kemijo in kemijsko
tehnologijo Univerze v Ljubljani do eksplozije in vnetja večje
količine metanola, pri čemer sta dobila dva delavca hude opekline.
Eden je bil v bolnišnici mesec in pol, drugi pa je po dveh mesecih
še vedno v bolnišnici na zdravljenju. Po tem dogodku je Inšpektorat
Republike Slovenije za delo izdal odločbo št. 040403-70/97 z dne
29.7.1997, na osnovi katere mora Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo Univerze v Ljubljani ukreniti vse potrebno za ureditev
skladišča tehničnih plinov in kemikalij v skladu z veljavnimi predpisi.
Dosedanje skladišče plinov in večjih količin kemikalij je bilo na
dvorišču v ograjenem prostoru z žično mrežo in glede na predpise
o varnosti neprimerno, po drugi strani pa je bilo Ministrstvo za
šolstvo in šport opozorjeno s strani Fakultete za kemijo in
kemijsko tehnologijo na nevzdržno stanje, še posebej ob začetku
gradnje novega prizidka v bližnji Fakulteti za farmacijo.
Glede na navedeno državni svet zastavlja naslednja vprašanja:

1. Kaj bo ukrenilo Ministrstvo za šolstvo in šport in ali bo zagotovilo
potreben denar za gradnjo ustreznega zidanega skladišča?
Kdaj naj bi bila dela dokončana?
2. V širšem kompleksu poslopij med Aškerčevo in Snežniško
ulico so poleg poslopja Fakultete za kemijo in kemijsko
tehnologijo še poslopja Oddelka za tekstilstvo
Naravoslovnotehniške fakultete, Fakultete za farmacijo, v
gradnji pa je tudi novo poslopje za potrebe Fakultete za
farmacijo. Na vseh omenjenih fakultetah vključujejo šolski
programi laboratorijske vaje s področja kemije, farmacije in
tekstilstva, pri katerih uporabljajo študenti različna vnetljiva
topila in druge nevarne spojine ter pline. Isto velja za
raziskovalno delo, ki tam poteka, velike količine kemikalij se
hranijo po hodnikih, v laboratorijih in drugih prostorih. V
omenjenem kompleksu stavb dela in se izobražuje približno
2400 študentov, učnega in tehničnega osebja. V zvezi s tem
državni svet postavlja še naslednja vprašanja:
a) Ali je v stavbi Oddelka za tekstilstvo predpisom ustrezen
prostor za hranjenje kemikalij in plinov?
b) Ali je v stari stavbi Fakultete za farmacijo (stara tehnika)
predpisom ustrezen prostor za hranjenje kemikalij in plinov?
c) Ali je v novi stavbi, ki je v gradnji za potrebe Fakultete za
farmacijo, predviden predpisom ustrezen prostor za hranjenje
kemikalij in plinov?
č) Če v primerih, navedenih pod a), b) in c), ni predpisom
ustreznega prostora, kako bo ukrepalo Ministrstvo za šolstvo
in šport, da bo zavarovalo zdravje in življenje vseh udeležencev

za potrebe Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo kakor tudi
za Fakulteto za farmacijo, Naravoslovnotehniško fakulteto,
Fakulteto za strojništvo, Filozofsko fakulteto in Srednjo kemijsko
šolo, saj tudi te fakultete oziroma šola nimajo takšnih skladišč, ki
bi ustrezala vsem predpisom.

izobraževalnega in raziskovalnega procesa?
3. Ali so v vseh omenjenih stavbah urejena požarna stopnišča in
ali je pri novogradnji za potrebe Fakultete za farmacijo predvideno
požarno stopnišče?

Sedaj potekajo aktivnosti v zvezi s pridobivanjem lokacijske in
gradbene dokumentacije ter sredstev, potrebnih za izgradnjo.
Predvidevamo, da bo do pomladi naslednjega leta vse pripravljeno
za eventuelen začetek izgradnje skladišča, kar pa bo seveda
odvisno od finančnih možnosti.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za šolstvo in šport v roku
■30 dni nanje odgovori.
ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

Ob tej nesreči se je izpostavila tudi problematika reševanja ljudi iz
stavbe Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v primeru
požara. Izkazalo se je, da je nujno zgraditi poleg obstoječih
požarnih stopnic še ene, na južni strani stavbe na Aškerčevi
cesti št. 5. Ne glede na vsebino odločbe Inšpektorata RS za
varstvo pred požari, ki je še ni izdal, se je Ministrstvo za šolstvo
in šport odločilo zagotoviti postavitev požarnih stopnic na južni
strani te stavbe. Tudi v zvezi s temi stopnicami ministrstvo že
opravlja aktivnosti v zvezi s pridobivanjem lokacijske in gradbene
dokumentacije. Te požarne stopnice bomo zgradili istočasno kot
skladišče.

Na vprašanja, ki jih je v Državnem svetu Republike Slovenije
postavil prof. dr. Miha Tišler, državni svetnik, v zvezi z eksplozijo
metanola na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, ki se je
zgodila dne 24. julija 1997, in ste nam jih posredovali z dopisom št.
602-03/89-1/40 z dne 16. 10. 1997, Vam sporočamo naslednje:
Dosedanje skladišče kemikalij in tehničnih plinov, ki ga uporablja
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, ne ustreza potrebam
in predpisom. Zato je Ministrstvo za šolstvo in šport že v priprave
na gradnjo prizidka k tej fakulteti, ki so bile opravljene do navedene
nesreče, in ga bo v skladu z zakonom o nekaterih najnujnejših
investicijah v vzgoji in izobraževanju (Ur. I. RS, št. 13/94) začelo
graditi v naslednjih letih, vključilo tudi aktivnosti za izgradnjo
skladišča kemikalij in tehničnih plinov za potrebe fakultet na
območju Aškerčeve ceste.

V ta projekt izgradnje prizidka k Fakulteti za farmacijo je vključena
tudi postavitev več požarnih stopnic. Temelji za njihovo postavitev
so že izdelani.
Ob tej nesreči na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo se je
tudi pokazalo, da služba za varstvo pri delu in varstvo pred požari
na fakulteti ni povsem ustrezno organizirana. Zato je Ministrstvo
za šolstvo in šport odobrilo nastavitev odgovornega delavca za
varstvo pri delu, ki naj bi ob pomoči organov in zaposlenih na
fakulteti vzpostavil dejavnosti fakultete ustrezno službo za varstvo
pri delu.

Nesreča je pokazala na vso akutnost problematike skladiščenja
kemikalij in tehničnih plinov, s katerimi se dnevno srečuje Fakulteta
za kemijo in kemijsko tehnologijo. Zato se je Ministrstvo za šolstvo
in šport, ne glede na zgoraj navedene aktivnosti in načrte, na
podlagi odločbe Inšpektorata RS za delo odločilo storiti vse
potrebno za izgradnjo skladišča še pred izgradnjo prizidka k tej
fakulteti. Skladišče kemikalij in tehničnih plinov bo namenjeno tako

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika mag. Dagmarja Šustra
glede zmanjšanja števila vpisanih otrok v prvi razred osnovne šole
sprememb v številu otrok novorojenih generacij.

Državni svet Republike Slovenije je na 97. seji, dne 15. 10. 1997,
v skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika mag. Dagmarja Šustra glede
zmanjšanja števila vpisanih otrok v prvi razred osnovne šole in
na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel
naslednji

Ne glede za nekatere znane težave, posebej prostorske, je naš
šolski sistem po zmogljivostih, še posebej po številu zaposlenih,
zgrajen za generacijo blizu 30.000.
Problem radikalnega krčenja števila vpisanih otrok (za več kot
tretjino) omogoča in terja odgovor.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika mag. Dagmarja Šustra in predlaga Ministrstvu za šolstvo
in šport, da vprašanje preuči in nanj odgovori.

Vprašanje se glasi:
Kako vlada, z ustreznim ministrstvom, pripravlja ta odgovor,
predvsem z vidikov objektov, zmanjšanja števila zaposlenih, večje
kakovosti in zmanjšanja potrebnih sredstev?

Leta 1986 se je vpisalo v prvi razred osnovne šole še približno
okrog 30.000 otrok. V letih 1992-1995 se je to število zmanjšalo
na okrog 25.000. Že v letu 1999 pa se bo število zmanjšalo na
manj kot 20.000, v letu 2001 oz. 2002 pa na manj kot 19.000. In
tako bo žal tudi v naslednjih letih, če ne bo prišlo do bistvenih

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za šolstvo in šport v roku
30 dni odgovori na vprašanje.
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POSVETI IN PREDAVANJA

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z društvom
Slovenski razvojni svet 10. aprila 1997 organiziral posvet POTI
IN STRANPOTI LASTNINJENJA.

gospodarstvo in racionalno rabo energije ter član preiskovalne
komisije "Varovanje zemeljskega ozračja" 12. sklica nemškega
zveznega parlamenta.

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z društvom
Slovenski razvojni svet 4. julija 1997 organiziral posvet GRADITEV
SAVSKIH ELEKTRARN - POCENI IN ČISTA ENERGIJA TER
MOŽNOST ZA OŽIVITEV SLOVENSKE STROJEGRADNJE.

Državni svet Republike Slovenije, kabinet predsednika Državnega
zbora Republike Slovenije in kabinet podpredsednika Vlade
Republike Slovenije so 30. oktobra 1997 organizirali javno
razpravo o RAZVOJU TERMO ELEKTROENERGETIKE V
SLOVENIJI.

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z Avstrijskim
inštitutom za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo 15. septembra
1997 organiziral predavanje FINANCIRANJE NALOŽB NA
PODROČJU VARSTVA OKOLJA - MEDNARODNI TRENDI IN
MOŽNOSTI ZA SLOVENIJO. Predaval je mag. Christian Dorner,
vodja informacijske pisarne za Srednjo in Vzhodno Evropo
Avstrijske družbe za okolje in tehniko z Dunaja.

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z Avstrijskim
inštitutom za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo in Ministrstvom
za znanost in tehnologijo Republike Slovenije 17. novembra 1997
organiziral predavanje KDO BO SKRBEL ZA TISTE, KI PADEJO
SKOZI MREŽO SOCIALNEGA VARSTVA? - Prikaz pomena
nevladnih organizacij socialnega skrbstva v luči evropskih
transformacijskih in integracijskih procesov. Predaval je Franz
Kuberl, predsednik Avstrijske Caritas.

Državni svet Republike Slovenije je 26. seprembra 1997 organiziral
mednarodni posvet PRAKSA IN PERSPEKTIVE DVODOMNOSTI.
Posveta so se udeležili predstavniki drugih domov - senatov
devetih evropskih parlamentov.

Državni svet Republike Slovenije in društvo Slovenski razvojni
svet sta 27. novembra 1997 organizirala posvet SIVA EKONOMIJA
TUDI PRI ODDAJANJU STANOVANJ.

Državni svet Republike Slovenije je s sopokroviteljstvom
Veleposlaništva Zvezne republike Nemčije ter Ministrstva za okolje
in prostor Republike Slovenije in Ministrstva za znanost in
tehnologijo Republike Slovenije 29. septembra 1997 organiziral
predavanje OD RIA DO KYOTA: POLITIKA DO KLIMATSKIH
SPREMEMB IN STRATEGIJA ZMANJŠEVANJA EMISIJ PLINOV
TOPLE GREDE V NEMIJI. Predaval je prof. dr. Alfred Voss,
profesor Univerze v Stuttgartu in vodja Inštituta za energetsko

Dobesedni zapisi (magnetogrami) posvetov
in predavanja so na voljo v službi državnega sveta. Za objavo jih bomo pripravili
v naslednjih številkah Poročevalca DS.
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